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STELLINGEN

I

De beschrijving van de geschiedenis van de provincie Noord-Brabant na
de Eerste Wereldoorlog is schaars in vergelijking met die van de periode
daarvoor. Om te voorkomen, dat het jaar 1914 - het einde van 'de lange
negentiende eeuw' - als een te zware cesuur wordt gezien, is het noodza-
kelijk dat het aantal studies, dat ook de twintigste eeuwse geschiedenis in
Brabant bestudeert, groeit.

II

De gedachte dat Boxtel gunstig gelegen was voor de economische ontwik-
keling van de gemeente is slechts ten dele waar.

III

Uit milieu-oogpunt is de negatieve houding van het Boxtelse gemeentebe-
stuur in het interbellum ten opzichte van de vestiging van nieuwe indus-
trieen zeer vooruitstrevend geweest.

IV

De voorgestelde reorganisatie van het onderwijsprogramma in de boven-
bouw van Havo en VWO is tot mislukkig gedoemd, omdat de overheid er
slechts 100 miljoen gulden voor beschikbaar stelt. Dit is opnieuw een
voorbeeld van de wijze waarop onderwijsvernieuwingen al in de eerste
fase worden gefrustreerd, omdat de voorwaarden waaronder ze van start
gaan onvoldoende zijn.

V
Lokale geschiedenis moet het belangrijkste onderdeel zijn van het omge-
vingsonderwijs op de basissehool en in de basisvorming. Hier ligt niet al-
leen een taak voor de lerarenopleidingen, maar vooral voor lokale vereni-
gingen voor geschiedbeoefening.

VI

De dreigende feminisering van het primair onderwijs is een slechte ont-
wikkeling. De overheid dient daarom op korte termijn maatregelen te ne-
men om het onderwijzersberoep voor mannen aantrekkelijk te maken.



VII

Charitatieve hulp aan slachtoffers van honger, armoede, rampen en mis-
daden leidt meer tot secundaire victimisatie dan tot leniging van hun no-
den.

VIII
Het is hoog tijd, dat de milieubeweging de ethervervuiling in haar doel-
stellingen betrekt. Zo kan zij naast het broeikas-effect het 'traanbuis-ef-
feet', dat de Ne(lerlandse samenleving ernstig bedreigt, bestrijden.

IX

De aanwezigheid van allochtonen maakt onze eetcultuur kleurrijk.

X
De geringe participatie van allochtonen in ons politiek bestel is een voor-
beeld van geslaagde integratie in de Nederlandse samenleving.
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VOORWOORD

Na iiiijii studie geschiedenis was de kans op werk bitine,1 het histori*·h veld niliil
Ti,c·h wilde ik met het vak hezig blijve,i. Bove,idier, was i,i,jii bela,igstelli,ig voor cle lokale
get,chiedpiiis in de loop der jare,i sterk gegroeid. Deze Rtlidie is da,i ook vooriiaitielijk
voortgekonieri ttit eet, conibiiiatie van de wetis oin mN liet vak bezig te zijil eli de iliteresse
iii de geschiedet,is van mijn woonplaats Bo:apl.

Ik wil iedereen bedanken van wie ik. op welke wijze dan 0(,k. litill} hel, ontrangei,
tijderis het oi,derzoek. Ik clatik iii het I,ijzorider cir. Th.('..A. Floogbergen et, cir. C. Trie-
irkens voor litin cleskui,dige advieze,i. \'erder een woord vati clank aan drs. W. Dove,1.
arc·hivaris vaii het ge,i,eentearchief va,i Boxtel. die altijd vi,or,itij klaar st,ind eti bovendie,1
1)ereid was de sametivattii,g iii het Eligeis te vertaleti.

Mijn  datik  gaat  imtuitrlijk  i,it  naar  prof.dr.  H.F.J.M.  vati  det,  Eeretiberiwit  voor  zij,i
liegeleiding. Flij bepaalde mede de richting eit de struct,itir va,1 cleze studie en wist mij
telkens opnietiw te stimuleren. De Sticlititig Zuidelijk Historisch (:o,itact wil ik clanke,1
voor de opnaine va,i deze st,idie in de serie 'Bijdragen'.

Ik clraag (lit boek op ann Sylvia. Alation e,i Kirste,i. S>·lvia las mee, corrigeerde zotiodig
de tekst en hielp met het tiakijken vati de dr,ikproeve,1. Samen zorgden zij door hu,i
geduld, meeleven en vertro,iwen in de goede afloop voor eeti stilitulerelide sfeer. zoilder
welke dit bork tiiet tot sta,id liad kit,itien koii,e,i.

Boxtel. 2 september 199+ J.A Pei
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INLE.IDIN(:

§ 1. Keuze van het onderwerp

hi vele publikaties en midere bro,itieti uit de tiegeiitien(le mi twiiitigste
eeziw worclt Boxtel als eeti belaikgrijke plaats beschouwd. Niet geheel tell
onieclite. Boxtel belioorcle iii de aclittietide eii Iiegei,tiencie eeuw tot de
grotere plaatseii vaii de toeti,Iialige Meierij vaii 's-Liertogetibosch. Het
telde in  1 791 1}ijvoorbeeld meer mwotie,·s dati Hettiio,id en zelfs aa,izieii-
lijk itieer dan Eindhovei).1 Het was de hoofdplaats vaii een district. de
vestigingsplaats van ren vredegere ·lit eli later vaii reii kant(,iigereeht.

Belialve als best,iurlijk centruin wordt de gei,ieente vaak geprezen oin
zijii kwalitatief hoogstaande nijverlieid. Aan het ei,id van de acilittietide
eeuw  was de landbouw  iii  de economic van Boxtel weliswaar iiog donii-
naiit. niaar vanouds bestoiid er ook een belangrijke textielnijverlieid. Box-
tel groeide in de negentielide eeuw geleidelijk uit lot een centruin van
liiineniiijverheid. Daarimast vestigde zich iii  1802 een papierfabriek  in de
gemeente, lange  tijd de enige  in de provincie.

De omstandigheden voor uitgroei van Boxtel tot een economisch cen-
trum van importantie leken gunstig. liet lag aan de belangrijke noord -
zuidverbinding, de Steenweg van Den Boscli Imar Luik. De verbindingen
met omliggende plaatsen als Oirscliot, Oisterwijk, Schijndel en Sint-Oe-
denrode werden in de tweede helft van de negeiitiende eeuw sterk ver-
beterd. De opening van de spoorlijnverbindingen niet Tilburg, Eindhoven,
Den  Boscli  en  het  Duitse  Coch  t,issen  1865  eii  1873  (ill  1878 met Wesel)
vergrootte de bereikbaarlieid enorm. Boxtel vormde een belangrijk knoop-
puiit in het nationale en internationale treinverkeer. Door het lage loon-
niveau en de fors groeiende bevolking was er een ruim aanbod van goed-
kope arbeidskrachten. Bovendien beschikte de gemeente over voldoetide
ruinite voor bedrijfsvestiging. Verder kreeg de lokale economie eind tie-
gentiende eeuw een plurifornier karakter. De bedrijvigheid nani niet alleen
toe binnen de landbouw en de textielnijverheid, maar ook in de sigaren-
nijverlieid, de vleesverwerkende industrie. de liout- en stroverwerking en
de  wasserijbranche.   Siilds 1865 bezat Boxtel een gasfabriek  en  wat  be-
langrijker   was:    iii   1899   werd   hier de eerste elektrische centrale   van
Noord-Brabant geopend.

De omstandigheden waren in Boxtel op het eerste geziclit zeker zo goed
als in de textielcentra Eindhoven. Helmond en Tilburg. infrastructureel

1 )   Van  Breugel. Beschreeve Staat  vati de Nleijerij,  in: //tatorin..4,icu/turae. \111. 32+  -  330.
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gezien misschien wel beter. Toch kan Boxtel in industriele ontwikkeling
niet in de schaduw staan van deze steden. De Boxtelse economie groeide
wel. maar de echte doorbraak kwam niet. De gemeente was 'te groot

Door  servet  en  te  klein  voor tafellaken'. Terwijl andere plaatsen in de ne-
gentiende eeuw de basis legden voor een enorme industri8le expansie van-
af  omstreeks  1890. was Boxtel  niet in staat  uit te groeien  tot een indus-
trieel centrum van betekenis. De dynamiek die zich in de jaren rond de
eeuwwisseling ook liier manifesteerde, verdween  na   1914   al  weer  snel.
Hoewel er na de Tweede Wereldoorlog een opleving te constateren viel,
kon Boxtel toch slechts uitgroeien tot een centrum van ondergeschikt be-

lang.

Het is intrigerend waarom Boxtel het niet 'gemaakt' heeft. Waren de

omstandigheden misschien minder positief dan op het eerste gezicht lijkt,
of heeft men er, om wat voor reden dan ook, niet optimaal van kunnen

profiteren?
Het onderwerp van deze studie is de economisclie ontwikkeling van de

gemeente Boxtel in de negentiende en twintigste eeuw. Zij onderzoekt de

veranderingen in de landbouw. de industrie en de economisclie dienst-
verlening. Omdat economische ontwikkeling is ingebed in het totale maat-
schappelijke leven, komen in deze studie ook aspecten aan de orde, die
daar  nauw  mee   sanienhangen: de demografische ontwikkeliiig,   de  geo-
grafische infrastructuur, sociale voorzieningen, gezondheidszorg. huisves-
ting en onderwijs

Inzicht in het verloop van het proces van economische transitie in Ne-
derland is gebaat bij onderzoek naar ontwikkelingen op lokaal niveau.
Weinig lokale studies  over dit onderwerp reiken  tot  1970. De meeste
stads- en dorpsgeschiedenissen beperken zich tot de negentiende eeuw in
ruime  zin. Het veranderingsproces  liep  in  de  twintigste eeuw echter  door.
Daarom kan deze studie een bijdrage leveren aan de verfijning van de
kennis van de economische transitie in Nederland in de negentiende en
de twintigste eeuw. Bovendien kan dit onderzoek uitgangsptint zijn voor
een toekomstige integrale geschiedschrijving van de gemeente.

§ 2. Probleemstelling

Onder invloed van de Verlicliting werd vanaf de tweede helft van de
achttiende eeuw de traditie, die riclitsnoer was voor het handelen, gelei-

delijk losgelaten. Rationalisering was het belangrijkste element in dat ver-
nieuwingsproces. De samenleving als geheel veranderde structureel van
karakter. Ook het economisch leven wijzigde ingrijpend. Industrie en
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dienstverlenitig verdiongeti de landbouw als dominatite sector in de eco-
iiomische str,ictuur. Teclinisclie ontwikkelingen en meuwe energiebroiinen
niaakteii niechanisatie en inassaproduktie mogelijk. Wetenschappelijk on-
derzoek en vakonderwijs gingeii een belatigrijke rol spelen. Nieuwe be-
roepen o,itstonden en biiinen bestaande beroepen ilani arbeidsdeling toe.
Ee,1 verbeterde infrastructitur en nieuwe comni,inicatieniogelijkheden ver-

geniakkelijkten het contac·t niet de 'buitenwereld' aanzieiilijk. (:om,iier-
cialiseritig e,i specialisatie breidden uit

Deze processeii verliepen allertiiiiist gelijktijdig. Terwijl sonin,ige aan
liet eind van de ac|ittieticle eeuw al aan de gang waren. zettell andere
pas iii cle negetitiende of iII de twintigste eeuw iIi.

Deze studie beoogt het ecoiioniisclie transitieproces iii de gemeente Box-
tel   van  otigeveer   1800  tot   1970  aan   de  hand  van de ontwikkelingen   in
de latidbouw. de nijverheid eii de economisclie dienstverlening te besclirij-
ven  en te analyseren. Kernvragen zijn: welke veranderingen vonden plaats
eii wanneer, waardoor b..En ze verklaard worden. hoe 1,ingen ze samen
en hoe passen ze in de context van de provinciale en landelijke ontwik-
kelitlgen? Welke factoren werkten stuwend op de economische ontwikke-
ling eli welke renimend?

§  3.   Afbakening   in   de   tijd

De temporele afl)akenilig is iiigegeven door de overweging dat het pro-
ces vali econonlische traiisitie pas duidelijk is aan te geveii door de be-
studering van een langere periode. Het beginpunt is bepaald door de
opkonist vati nieuwe ideeen op econoinisch gebied aan het eind van de
aclittieiide eeuw. Vooruitstrevende burgers vertaalden de ideefii van de
Verlichting in een progressief welvaartsstreven. Als de belangrijkste initi-
atieven uit deze kring gelden de Maatschappij tot Bevordering van den
Landbouw (1776). de Oeconmnische Tak van de Hollandsche Maatscliap-
pij der Weetenschappen (1777). de Natuur- en Ceneeskundige Corres-
pondentie Soci8teit iii de Vereenigde Nederlanden (1779) en de Neder-
laiidsche   Maatschappij   tot   het   Nut   van   't  Algemeen   (1784). Er waren

experimenten met werkgelegenheidsbevordering bijvoorbeeld in de zijde-
teelt en de bosbouw. Ondanks de mislukkingen ontstond een nieuwe geest,
em nieuw ela 1.2

Net  eindpunt  ligt  bij  1970. Torn zette een crisis  in,  die de wereld  erop
wees. dat de grenzen van de groei bereikt waren. Het aandeel van de

-)      \'an    clen   Eerenheemt   In    het    spoor    tian    de    voort,itgang.    1 let    moderniseringsproces    in    de

Xederlandse samenleving  1 730  -   1950.6  -  8
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secundaire sector begon terug te |open ten gunste van de tertiaire.' Een
strakke regelgeving legde de bedrijvigheid steeds meer aan banden. Vati
Stuijvenberg noemt de econoniie  na  1970  'post-kapitalistisch'.+ De keuze
voor  1970  als eindpunt betekent ook afstand  in  de  tijil. een noodzaak
voor  e<vi goed overziclit. Boveiidien  laat  de  toegankelijklieid  van  recente
brotizien. zeker als het gaat om bedrijfsinfoririatic. te wensen over.

Het hele tijdvak is op basis van econoinisclie omslagpiinten in vier pe-
riodeii verdeeld.

a. de perste helft vaii de negentiende eeuw: de traditie is dominant

Iii de laticlboiiw, de doniinaiite sector aan liet begiii van de eeuw. blerf
(le werkwijze traditioneel. Dit betekent niet. dat er niets veranderde. want
er dedeti zicli belangrijke oiitwikkelingen voor.

Iii de lanclhouw kwam het accent steeds nieer te liggen op de akker-
botiw. 1,1 de tiijverheid bestond o,i,streeks 1800 het iiiai,ufac·tuursysteem
naast de collecteretide ha,idel. De tiijverheid was claarniee de tweede fase
van het proces van indlistrialisatie al ingegaan. De industrifle vertiieuwing
viel iiadien stil. ofscliooii de onderne ners een praclitig voorbeeld van
ITIoderne bedrijfsvoering bij de haiid had(len: de Boxtelse papierfabriek.
De werkwijze bij dit bedrijf voiid ecliter geen navolgiiig

De dienstverletiing stelde ii, deze periode weinig voor en vertoonde Keen

teketieti van vertiietiwing.

b.   de tweede helft  van de negentiende eetiw:   voorzic·litig  op  weg  Iiaar

veranderbg

hi de tweede lielft van cle iiegentietide reuw vondeii belangrijke ver-
nieiwingen plaats. De 170 erlwid  was  al  ro,id  1850  de  grootste  sector  iii
de ec·onoinisclie structutir.

in de landbotiw iiatii de coinmercialisering toe en manifesteerde zich
cen grotere openlwid voor vernieuwingen. Er trad eeii verschuiving op in
cle riclititig van het veredelingsbeclrijf. Aan het eind van de eeuw ver-
sterkte de agrarisclie sector zijn positie in de ecotioiIiisclie structuur.

In de iiijverheid ontstorid coticetitratie van arbeid in fabricken niet een
begiii van de iliechanisatie: de stootiitiiacliine deed zijn intrede. Ook gas

kwam iii deze periode bescliikl,aar. De belangrijkste bedrijfstak was de
textiel.
 

)   \'an Stitij,enl,t·rg. I)e ec·otic,mie  iti de Nc,orclelijke Nederlaiiden  1770 -  1970. iii .1(i\. X.  123.
1) /.a.p..125.
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Het aandeel vaii de tertiaire sector Iiai,1 aaiinierkelijk toe (loor de groei

vi, de eco1101,1isclie dienstverle, iiig. 1· 11,1 lailie itele vertiieuwingeti von len
iii deze sector nog iliet plaals.

De ii,frastruct,itir werd aaiiziei,lijk verbetercl dooi cle koinst vai, cle
sl,oorwegeii Fii verl,eteritig vati de wegverbitidiiig 11iet 01,iligge,icie plaat-
9,/1.

(·. cle eerste lielft v:iii cir twilitigsle pcriw: het modertie rlikt op. maw
verdriiigt de traditie nog niet volledig

1 e ii,diistrible eii dietistetisector grorideii it, deze peric,cle vi·rder ten
k(,Ate vati de agrarische. De laii(lbouw veratider(le fitii(laiiie,ilee| cloor t<,e-
passiiig vaii kutistniest. de ope,iiiig va,1 de Zilivelfal,riek, de (·oiiperatie
<11 het landbollwoilderwijs. De c,iitwikkeli,ig m cle ricliting mii het ver-
eclelingsl,edrijf zette dc,or. De inecliatiisatie verliep Iiiterst traag.

Na 1900 expandeerde  de  11ijverheid. Somiiiige fabriekeli groeicleii  Nit
tot niiddelgrote bedrijveii. Er vestigden zic·11 nie,iwe. Ali vooriiaaiiiste be-
drijfstakken gelden de textieinijverheid eti de voedi,igs- e,i geiiotmidde-
letiindustrie. Het aa,ital arbeidsplaatsen ill de voedings- eii genotmidde-
leii indiistrie groeide sneller dan in cle textieliiidustrie. Naast gas kwani iiu
ook elektriciteit als energiebroti beschikbaar. Het indi,striele dlaii vaii de
jaren  1900  -  191+  verdweeti echter tijdens  liet  interhellitm.

De cliensteiisector beliield relatief dezelfde oinvang. niaar daarbitineri
groeideti de maatschappelijke diensten teii koste van de ecoiia,iiische. 1 let
wmkelwezen maakte eeii kraclitige groei door. Van l,elatig was de intrecle.
zij het op zeer bescheiden schaal. vaii het batikwezen.

d. 1950 - 1970: de traditie verdwijnt

Na de Tweede Wereldoorlog was er sprake van een hernieuwd 61ai) in
de ecoiioniische bedrijviglieid. Optiwuw cleed zich eeii verscliuiving voor
iii de verdeling van arbeidsplaatsen.  De dieiistensector kende tussen  1950
e„  1970 de sterkste groei  eti  nam de eerste plaats  over  van  de  mdustrie.
Dat kwam m hoofdzaak door liet torgenomet, aantal nmatscliappelijke
voorzietiingen.

De ind,istriele sector werd verrijkt met i,ieuwe hedrijve,i met gekwali-
fi(·eerde werkgelegenlieid. Vooral cle nietaalitidustrie otitwikkelde zicli
sterk eti streefde de voedings- en geiiotiniddelenindustric· qua arbeids-
plaatseii voorbij. De tertielindtistrie marginaliseerde.
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De agrarische sector liep verder terug. Het geniengde veredelingsbedrijf
evolueerde in de ricliting van een grootschaliger gespecialiseerd veebedrijf.
Eind jaren zestig deed de bioindustrie zijn intrede.

§  4.  Opbouu,  van  de  studie

hi de inleiding komen de keuze van het onderwerp. de probleeinstelling,
de afbakening in de tijd, de opbouw van de studie en de bronnen aan
de  orde. De volgende delen omvatten vier perioden:  van  1800  tot  1850.
van   1850  tot  1900.  van  1900  tot  1950  en  van  1950  tot   1970.

Elk deel telt twee hoofdstukken. Het eerste beliandelt steeds de demo-
grafische. de geografisch/infrastructurele en sociaal/infrastructurele  om-
standigheden waarin de economische ontwikkeling plaatsvond. Een korte
inleiding schetst de Boxtelse geschiedems. Daarna volgt een beschrijving
van de bevolkingsontwikkeling (groei, geboorte eti sterfte, huwelijk en
vruchtbaarheid, migratie). de economische infrastructutir (verbindings-
en communicatienetwerken, nutsbedrijven) en de sociale infrastructuur
(sociale voorzieningen, gezondheidsvoorzienitigen. huisvesting en onder-
wijs). Een korte samenvatting besluit dat gedeelte.

Ieder tweede liooMstuk behandelt de economisclie bedrijvigheid. Deze
hoofdstukken vormen de kern van de studie en beginnen met een scliets
van de economische ontwikkelingen in Nederland en de provincie Noord-
Brabant. Na de mleiding volgt een bespreking van de economische struc-
tuur. Vervolgens worden de ontwikkelingen in de landbouw, de nijverheid
en de economische dienstverlening in Boxtel in de context van de tijd
beschreven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een sanienvatting. Daar-
na volgt een korte evaluatie van de hele periode.

De studie wordt besloten met een diachronische analyse van de struc-
turele ontwikkelingen in de landbouw, industrie en economische dienst-
verlening in de hele periode. Daarin wordt eveneens aandacht besteed
aan de stuwende en remmende factoren.

§ 5. Bronnen

De meeste gegevens voor deze studie werden geput uit het gemeente-
arcliief van Boxtel. De genieenteverslagen vormen vanaf 1851 een rijke
bron. Archiefstukken uit de negentiende eeuw waren helaas nog nauwelijks
geYnventariseerd. Voor de eerste decennia van de negentiende eeuw was
ook de collectie Hultman. Van der Fosse, Van den Bogaerde uit het Rijks-
archief te 's-Hertogenbosch een belangrijke bron. Voor de landbouw in
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de twintigste eei,w gaven de nottilenboeken eti jaarverslagen van (le Boe-
retibond afdeling Boxtel veel informatie. Dat geldt inzake de nijverlieid
voor de jaarverslage,1 van de Kamer van Koophandel en Fabrieke,i te
s-Ilertogenbosch. ik raadpleegde verder regionale e,i lokale kraiiteii e,i

weekbladeli.  Voor  de  periode  1916  -   1940  maakte  ik  gebruik v:111 ()nze
Kerkklc,kke,i en de Boxtetsche Courant en voor de jaren  1944  -  1970  vati
liet lokale weekblad Braba,its C'entrum.

Bruikbare beclrijfsarchieven zijii iiwt voor handen. Naast schi iftelijke
1,roiineri is gebruik geiiiaakt van interi wws.
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HOOFDSTI-K 1

B EL ()LKING  EN  INFRASTRI- ( :TL-REI.E .\(:1 ITERF.ROND  1800  -  1850

§ 1. Inleidi,ig

Boxtel was aan het eind vaii (le aclittielide efuw ee,1 vali de grotere
plaatse,i  iii  de  Aleierij.  Ilet  lag  aan  de  Stee,iweg  van  De,i  Bosch  tiaar
Eindhoveti e,i lielioorde tot het Kwartier van ()isterwijk. De gell leelite
werd doorsneclen door de rivier de Doi,imcl. Niet ver van de dorpskoiil
vloeicle de Dotiimel saiiwii Tiwt liet Siiialwater. Va,ioiids bestotid de ge-
iwieelite mi (le koni. Boxtel Bitiiieii genaaitid. eti een aaiital biiurtscliap-
Irn: Al,insel. Langenberg. Onrooij. Ce,iio,ide. Kleiiiderliempile. 1.eiinis-
lie,ivel. Rooiici, Breukeleii. Tongeren. Luissel. Selisseii. He,ilt. en Ilai.'
Het gehuc·lit Ceiiioncle viel sleclits vc,or een klein dec.1 oiider Boxtel. De
rest  werd  bestutird door de geniee,ite,i  Siiit-Alichielsgestel. Schiltidel e,1
Siiit-Oeclenrode.

De bevolking groeide in de rerste helft vaii de tiegei,tieiide eet,w stiel|er
dan in de eetiw daar. oor. De meerderlieid van de mwoliers leefile rond
1800 van de latidbouw. Velen verdienden een ad(litioneel inkoinen niet
een of anclere vorni van huistiijverlieid. De leve,isonistandighedeti ware,i
doorgaalis nioeilijk, sleclits weinigen leefden duidelijk boven het bestaaiis-
minitnum. De problemen werden nog groter in tijden vaiI politieke spall-
ningen. zoals in de Franse tijd ei, tijdeiis de Belgische Opstatid.

De mwoiiers vmi Boxtel waren in grote ineerderheid Roonis Katlioliek.
Er womden in Boxtel en Lienipde saineti iii  1799 slechts 31  hervornicle,1.2
hi   1849  waren  er  tiaast  de  riiim  +300  katlioliekeii   108  Nederd ,its  Her-
vorniden. 6611 Waals Heivorii,cle en vier Evangelisch Luthersen. Drie per-
soneti wai'en Israaliet.:i Boxtel telde iii die tijd 66,1 parochie. (De parochie
ii, het geliuelit C.emonde viel slechts gedeeltelijk onder Boxtel.) De paro-
chiekerk iii de koni. gebouwd iii de vijftiende eeuw eri toegewijd aan
St. -Petrus Stoel te Antiocliff.  kwam  na de Vrecle  van  Munster  in  1648  in
haiiden van de protestanten. 1,1 de Franse tijd kregen de katholieken liet
ernstig vervalleii gebouw terug. Door geldgebrek  kon  inen  pas  in  1823

9   lulkstelling  j f f9 provilicie Noordbrabailt. Ferste gedrelte. 9. Boxtel Bitii,e,1 vormile iii dr
1*·volkingsregisters Wijk A. M u :isel. I.a,igetiberg. O,irooij ei, Ceition(le vort,ideti WL Ok B. Klei,icler-

lie,npcle. 1.e,1,tisheuvel m Rootid vorincleti Wijk (: en Bretikele,i. To,igere,i. 1.iii*sel. Selissen. Heult
i·i, Hal \ orii,(let, W-ijk D
2 )   Dore,ibosc'h. De Ho.rtebe St. -Petrus. 1. 65.
1 )  (;emeeritegids  Bo.rtel. 19'13. 2'2.
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ee,1  begin   iiiaken  illet   de  restauratie.   Eitid   1827  werd  de  kerk  opnietiw
iii  gebritik  getiotilen.  De  sch,iurkerk.  vaiiaf  1672 iii gebruik.  werd  afge-
1}roken.+

Vernietiwi,igen op sociaal-economisch gebied deden  zicli  vddr  1850 nau-
welijks voor. irmar op bestuurlijk vlak verandercle er wei veel. Boxtel was
Silids eeuwen een heerlijklieid. De heer stelde het lobial bestuur aan. Dat
bestorid aan het eind van de aclittiende eeuw ilit een drossaard en zeven
scheprneii. Bij somniige gelegenheden nioest de Breede Raail bijeenge-

roepen wordeti. Deze Breede Raad of '( orpuk bestond liehalve uit de
drossaard en de sc·hepeiien uit twee of drie borgenieesters. twee arminees-
ters e,1 de vertegenwoordigers van de liuurtschappen. de iwgentiianneii.

De drossaard was de plaatsvervaiiger van de baron exi stond ami liet
hoofd van liet Corpus. Hij was ook voorzitter va,i de schepenbank en
1,enoeitide de schepeiieii. Een bekende Boxtelse drossaard was Jan Bowier.
die  in  f,inctie  was  van   1740  tot  omstreeks   1780.   De  ze,en  schepenen
hadden zowel een bestillir|ijke als een rechtsprekende taak. E#11 van de
scliepenen was presideiit-schepen.-5 De Boxtelse schepenbank had ee,i
hoge jurisdictie en kon reclit spreken over civiele en crimitiele zakeii. Sche-
penen waren in het algemeen gegoede ingezetenen. De bekendste was de
landmeter liendrik Verhees. Deze patriot was tusse,11786 eii  1790 sc·lie-
pen.  1111795 zelfs president-schepen en loco-drossaard.

Met de koinst  van  de  Fiansen  in   1794  kwain  er  een  eind  aan  de  Ge-
Iieraliteitsperiode. Brabant kreeg toegang tot de Staten-Generaal. liendrik
Verliees werd lid van het  Tertegeiiwoor(ligend Lichaain voor Bataafs Bra-
hant' en uil dit orgaaii gekozeii oni Brabant iii de Staten-Generaal te
vertegenwoordigen.  Hij  was  tot  1801  actief iii  de  latidelijke  politiek en  iii
(le jaren  1805  -  1810  opizieuw schepen  eti  president-schepeii  iii  het  Box-
te|se gemeentebestuur.6

Iii   bestuurlijk  opziclit   trad   iia   1795   ecrn   utii foriiiering   op   tiaar   Fratis
1110(leI.7 De vroegere heerlijke rechten werden afgescliaft. De drossaard
kreeg eerst de titel s choilt-c'ivil. later maire  en  vaiiaf 1813 burgenieester.
De vroegere schepenen werden vervatigen door liegen raadsleden. Het
genieentebestuir verloor zijn rechtsprekende bevoegdheid. De liniwnkoop-

+ )  Jitbile,1,71,1itgave vai, ()nze Kerkklokken. '27 - 11 - 1927
1 )   Dmm. Se,lers. 1 (m ragel,onden. dieren en  drinkebroers. Boztelse rechtspraak  in de  1 Te en  1#e
eettir . 3.67
6

)  Do>·eii. De veelzijdiglieid van Heitilrik Z'erlires. iii: Stokiiiati e.a.(red.). liendrik   terhees,  Een
grensorersrhrijdende  Brabantse  landnieter.  ecirtogracif m  patriot   ( 1 -+4  -   14 13). 62
- )   Duijvenciak. Rooms.  rijk  of regentesk.  Eliterorming en  marhtsverlioudingen  in  (lostelijk  Noord-
Bral*Int   (firra   1  S  10  -    1914).  vi) .

12



man/ -fabrikant Heiidrik van der Voort was de laatste drossaard in Boxtel.
Na ee,i korte periode ali schout-civil. befi,idigde hij zij,i bestuurlijke loop-
baan  m  1811  als niaire.  Zijn  opvolger  was cle  edelnmn  en  papierfabrikant
Joi,klieer :\braham Flore,itinus Speelmaii. vaiiaf 1813 aaiigeduid als blir-
gemeester.8 Hij bleef in fiinctie  tot  1840. Zijii opvolger. de olieslager Pal-
|us   Beijsterveld.  was  slechts  twee  jaar  l,uigenieester.   Hij  werd  iii   1812

opgevolgd door de wijnhandelaar (:liristianus Coriielis Joseplius Achter-
bergh." Een jaar later werd het eerste genleeiitelitiis vati Boxtel iii gebritik
genoiIieli.1" V66r 1843 vergaderde liet genieentebest,Iur  ill  emi  n,inite  van
de St.-Petruskerk."

De  reclitspraak iii Nederland   weid  iii   1810   tiaai·  Frans  voorbeeld  ge-
reorganiseerd. Boxtel k,·eeg. als hooMplaats van eeii kanton. een 771-ecle.
gerecht' Het kenton Boxtel besto,id uit Boxtel, Liempde, Sint-Michiels-
gestel. Den Duiigen. Berlicimi/Middelrode, Vuglit, Cronivoirt eii Escli. De
vrederechter had zowel civiele alt strafreclitelijke bevoegdheden. Aanvati-
kelijk was 66Ii van zijn belangrijkste taken het voorkonien van reclitsza-
ken. De eerste vrederechter in Boxtel was Hmidnk Verhees. Hij vervdcle
deze  functie  vaii  1811  tot  zijn  dood  iii  1813.  De  zittingen  werden  nieestal
gelimiden in herberg 'Het Fortriiti'   aan   de   Markt. Het vredegerecht   iii
Boxtel   werd   iii 1838 vervangen   door  een   kantongerecht.12  \anaf  1843
diende  het  nieuwe  gemeenteliuis  teveiis  als  kantongereclit.1 1

§ 2. De bevotking

a. De totale bevolking

De  bevolking in Nederla,id  nam  tot  1815  uiterniate  langzaam  toe,  maar
vertoonde daarna een regelniatige groei.11 Volgens de Tolkstellinge in de
Nederlandsche  Republiek'  van 1795 telde Nederland toen 2.078.+87  in-
woiiers,   in 1849 3.056.879,   een   vermeerdering   van   ruim   47   procent

8) Doyen. Segers. a.w.. 67.

")  (1\B..bi,tekettitigeti vati W. Doyeii over de b,irgeineesters vati Boxtel.
1' )   Cempentegids  Bc,rtel.  19'25.46.
1/

)   Dorenbosch.  De  Bo.rtelse  St.-Petrit.3. lt.  =15.
1.1 )  \'an &r Heijclen. Noord-Brabant  in de  negmtiende eemr.  Een  institlitionele  hcuidleiding.  46.
3(). 53: Doyeti. Stoki,mii. Hetidrik Verhees als brlaMingili,ier - taxate,ir - vreclerechter. in Stoki,lail
e.a.(red). Henctrik  i erhees.  Een grensoverschrijdende  Brabcintse  kmdmeter. cartograaf en  patricit
(17+4 - 193).,51.
1

 )  Gemeentegids Bozte/,1923. +6.
 4 )    Hofster.  Korte  demograjisfhe   geschiedmis   van  Xederland  ran   1 00  lot  heden.   10:  Van  der

Heijdet:.Aspr(·ten val/ pen Krinpische plattelandsgrii,rentr. iii: |'arict  1 listorica  Brabaritica.X. 11. t
-115

13



(gemiddeld  groeipercentage  0.71). De bevolking  iii de provincie Noord-
Brabant groeide  in die periode sneller: vaii 260.241  in  1795 tot 396.+20
in  1849. een toename  van  ruini  50  procent   (geniiddeld  groeipercentage
0.78).15

De   bevolkingsgroei in Boxtel lag tussen   1795  en   1850 ver boven   de

landelijke. Tot omstreeks 1840 liep deze parallel met de Brabantse. Daar-
na nam de Boxtelse bevolki,ig aanzienlijk sneller toe dan de provinciale.

De opgaven van de bevolkingsaantallen in Boxtel zijn in de achttiende
en de negentiende eeuw niet volledig betrouwbaar, zeker niet v66r de
invoering  van  de  gemeenteverslagen  iii   1851. De Boxtelse gemeentere-
kenitigen tiissen  1813 en 18+0 vermelden bijvoorbeeld regelniatig dezelfde
aantallen enkele jaren na elkaar. zodat de bevolkingsgegevens waarschijn-

l6

lijk van het vorige jaar werdeii overgeschreven.
Vanaf   1840   zijn de inwoneraantallen betrouwbaarder  door de aatileg

van emi nieuw bevolkingsregister. Ook blijken de gegevens uit de gemeen-
teverslagen uit de tweede helft van de tiegentiende eeuw niet volledig
betrouwbaar: zo werd het aantal inwoners in het jaar na een volkstelling
herhaaidelijk 'geschoond' en naar beneden bijgesteld.17 Door deze on-

nauwkeurigheden kimtien we over de aclittiende en negentiende eeuw
sleclits spreken van de 'vernioedelijke' bevolking van Boxtel. Conclusies
op  basis  vati  de  inwoneraantallen tiloeteil. vooral  v66r  1840,  niet  de  no-
dige voorziclitigheid getrokkei, worden.

In de aclittiende eeuw groeide de Boxtelse bevolking langzaam. Volgens
het  hoofdgeldcohier  van 1704 telde Boxtel  toen  2332  mwoners. 18  Iii  ok-
tober 1795 woonden   er 2.635 mensen. 14  Dat   is  een   toename  van  303

personen ofwel een gemiddeld groeipercentage van 0,13 procent per
jaar.In de eerste helft van de negentiende eeuw groeide de Boxtelse be-
volking aanzienlijk sneller.  In  1850  was  liet aantal inwoners gegroeid  tot

4418, een toename van ruim 67 procent (gemiddeld groeipercentage
0,94).211

I 3)   Hoistee.  Korte  demograjische  geschiedenis  vcin  Xederland.  127,
16)   (;AB.  Cenleenterekemiige,1  Boxtel  1813  -  1830.
1 )   Dit  is liet geval bij alle volkstellinge,i  m de negentie,ide re,iw.
18)  CAB. Hoofdgeldcohier 1704. mv.lir.F.148
19

)  De lolkstellinge van 1793 geeft 2635 itiwoners. Van clen Eeretibeeint. Bestaan en bedrijvigheid.
Aspecten van het sociaal en economisch  leven m stud en Aleijerij van 's-Ilerlogenbosch  1 750-1 550.

39. geeft voor 1792 27+1  itiwoners volgens (:.van Breugel.
2(/ )  CAB. Cemeetiterekening Boxtel 1850.
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Tal,el  1 :  Aantcil  intrt,ners  ran  Hortel   17)4  -   1 350.  cil,solutit,  getride.reerd   (1 395   =
2I100) en de gemiddelde jcuirlijkse tc,encime per peri„de

Jaar :blital mmam·s

absoli,Iit milex 1,eriocie ge,11icidi·1(le jaarlijkse toeiianir

17(}+ 2.132 88.6
1793 20:15 1000 17()+-1793 1).1

1810 ;1()+9 11 3.7 1793-1810                        1.1
182() 3188 121.() 1811-182() 0.3

183(1 3571 1:13.5 1821 -183() 1.2

184() 401:1 152.3 18.11-18+0 1.9

1830 ++18 167.7 18+1 -1830 0.()

Bij  gebrek  aan  cij fers  voc,r  1790  en  1800  zijil iii tabel  1   de  gegevei,s
van   1793  gebruikt.  Trisset,   1811   eii   1820  liep  de  gioei  terug.   Na  ee,i
gelridelijke  torname  vaiial  1820 constatereii  we ronci  het  midden  \ ati

) )

'ra\,11 2:  I.eeftijdsop[,(buu'  in  Boztel  in  1 4 10  en  1 540. cil).sc,littit  en  in  I,rt,centen--

1«eeftijd 1810 18+0

abdmH                     %          absolittit                     ' 0

<10jr 727 2:1.8 962 2+.0

10-19 58+ 19.2 8+3 21.0

20-29 +98 163 606 13.1

;10-39 +()1 13.2 558 1 3.9

40-49 291 9.5 442 11.0

30 -58 252 8.;3 257 (),+

59-68 200 6.6 211 Ti

69-78                                             75                 2.5                  92                 2.3
> 78                                                                          18                          ().6                            +2                           1.0

onbeke,id                                         :1                 ().1                    0                   0

.I )t: al 30+9 10().1 +()13 10().0

21 )  17(H (;AB. Floofilgeldioltier,·,i: 1793 lolkstellitige  in de Xecierlatidsehe Reptibliek. Dezi' tellilig
greft het aatital itiwoners per oktolier : (hid Archirf. Etat cle popi,latioii de la mairie de Boxt,·l
alit,Ce 1810. itiv.lir. C,32: 181,5 ei, 1841 Ramaer. Het koninkrijk  der  Xederkinden  j *15-1931.

Bijlage 1 . 2:13: Crinrettlere ket,i,1 get, Boxtel 1 82(). 1830 et, 1 85(1: Ht't cijfer voor 1 8+C ) p ai, Rmiiarr
wijkt af vai, dat vall het bevolkiligsregister van 18+0. dat +C)50 iliwoiiers geeft.
)-,

-- )    (;AB.  (),id  .\rc·hief.  Etat  cir  populatioi,  de  la  mairie de Boxtel an,101  1810.  inv.nr.  C:12.
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de Iiegentiende eeiiw opmeuw een sterke terugval. Ter vergelijking zetten
we de groei van Boxtrl :if tegen die van enkele andere plaatsen in de
pc'riode  van  1795  tot 1869. Boxtel groeide  in die jaren  met 82.2 procent.
Helmond  met 158.6 procent. Till,urg  niet   1.51.5.   s-Hertogenbosc·Ii  niet
94,1 en Eindhoven met 64.5 procent.2.1

De   leeftijdsopboi,w   was   iii   1810  en   1840  evenwiclitig  en vrij stabiel

(tabel 2).  Er traci ee,1 kleine verjonging op. Het aantal jongereii tot twintig
Jaar was   1 18+0 met 2 proc·ent gegroeid. vijftig plussers niet 3 procent
afgetionwn. De groep ttissen twintig en veertig - voor de groei van de
1}evolki,ig de belangrijkste - liep rei half procent terug. De leeftijdsop-
bmnv wijst op sterke el,iigratie noch initii,gratie van een bepaaide leef-
tijdsgrorp

Tabel 3 geeft ee,1 overzicht van de burgerlijke staat van de Boxtelse
11(·volki,ig in de eerste helft van de negentiende eel,w:  ee,1 teruggang van
+  prcicent   iii   hit   aatital  geliuwdeii  tussen   1810  (,11   1821.   lii  de  jareii
daarna iiani lic't aandeel van de gelmwden iii de totale bevolking weer
wat toe.

Ta\,e\ 3: Indeling rein inwoners 1,(m Bo.rtel nacir burgerlijke stacit in procenten van de
totate   berolking   1  410.    1  321   en    10-*02*

1810 1821 184)

gehuwde man 15.+ 13.:1 11.1

gel,uwde vrouw 15.:1 13..1 1-1.0

we iliwiiaar 2.3 1.8 2.3

wedme :1.6 3.2 ;1.6

oi,geli,iwde tiiait 31.2 417 31.7

011gelitiwcle vroriw 32.() :14.-7 .;4.3

gescheicle,1                                           0                     0                     0

totaal 99.8 100 100

Be,olkii,pregister 18+0
·13 j  Harkx. De tletmond*e te.rtiebiijrerheid.'114.
24 )  Brcit, 1810: (;.\B. 0,id .irclii,•f. i,1,·.lir. (;3-1():  1821 : (;.\B. Omi \rc·liirf. dooh Bc·volkitig 1819
-  1850.1840: overzic·lit vmi· iii lie,olkilipregister 1840.
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b. Ceboorteii eti sterfte

In de eerste deceiinia van cir iiegetitiende eeuw lagen de gel,oorteiwijfers
iii Boxtel lager (laii die 111 Nederlail(1, maar hoger dan in Noord-Bral}atit.
Rond 1840 daalden  ze  ook  oiider  het  Brabaiitse  geniiddelde.

Net  aantal  geboorteii  iii  Boxtel  schommelde  sterk.  in  cle jareti  1816  -
1820  deed  zich  een  terugval  voor.  Na  1820  was  er  weer  sprake  van  ee,i
stijgiiig.  Tusseii  1826  en  1840  bleef  het  geboorteticijfet  schoninielen  tus-
seii  de  34.1   exi  de  3.5.6  promille.  Tisse„   1846  en   1850  voltrok  zicli  ren
spectaculaire daling tot 22,2 promille. eeti dieptepuiit iii de periode 1811
-1966 1

Tabel ·+I (ieboortencijfers (A), sterAer.ijfers (B) en geboortenoverschotten (C)in Box.tel.
M,ord-Brabant  en  Nedertand   i S 1 1-1850  per  1000  van  de  gemiddelde  betiolking.10

Periode Boxtel Noord-Bral,ant Nederland

A B C A B C A B C

1811-1815 32.7 26.4 6   32..0 27.2 3.3 3:1.8 29.8 +.0

1816-1820 31.1 2+.8 6,3 ;11,8 2,'3.6 8,2 35,3 27,0 8.3

1821-1825 36,8 19.+ 17.+ 33,3 21.1 12,2 38.:3  25.7  123

1826-18:10 ;14.1 21,2 12.9 31.5 23.4 8,1  16.2 30.1 6,2

1831-18:15 3+,6 21.3 1.1.3    : 1.6 25,4 6.2 3+,3 28.() 6.3
1836-18+0 :5» 20.3 15.3 3:1,7 22.4 11.3     :17.0     25.8     11.1

18+1-18+5 27.7 15.7 12,0 31,5 21.7 9.8 :36.1 25.6 10.5

1846-1850 22,2 18.2 4.0 27.2 23.2 4.0  33.0  29.7  3.3

De sterftecijfers in Boxtel waren in de eerste helft van de negentiende
eeuw  bijzonder  laag,  ver  onder  het  Nederlandse en vanaf  1820 ook nimi
otider  het  Brabantse gemiddelde (tabel  4).  De  cijfers voor Boxtel in tabel
4 liebbeii uitsluitend betrekki,ig op inwoners, die in de genieente zijn
overleden. Sonis worden niensen die langere tijd uit Boxtel weg zijn tocli
als   inwoIier   van deze gemeente geregistreerd: dienstboden, soldaten   en
mensen inet Boxtel als otiderstandsdomicilie. Iii de berekeniiig vertroebe-
leti deze mensen het beeld.

2-')   CAB. (;eboorte,i- etioverlijdensregisters,  De rij fers per 1 (M)0 inwoi,ers zijn bij benadering als

gevolg ,·an cle orinatiwketirige bevolkingscijfers. Imr  1826 is het inwoneraantal van 3396 aai,ge-
hotiden. Er zijn helpiria:,1 gerti gegevens over liet itiwotieraantal in 1812 en 1832. \'oor 1812 is het
aai,tal  vait 3049 aangrhoucle,i. Voor  18:32  is het aatital  vati  :1753 aangehouden: Hofstee. K(irte

demogrcifische geschiedmis mn Xederlarid. 12'3.
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Iii  het begin  vaii de eeuw lag liet  sterftecijfer reel hoger dan rond  1850.
Tiissen 1816 in 1820 zelfs zeer hoog. Die grote sterfte - in 1817 115
overlecletien - hangt sameii iiwt de sleclite voedselsituatir. die het ge, olg
was van zeer lioge graatiprijzeti eii de mislitkkiiig vaii de aardappeloogst
iii 1816/1817.26

Iii  1827  stierve,i  reel  zuigelingen.  waarschijnlijk  door  kinderziekten  in
1823.  '26  eii   27.27  Niaar de  cliolera  van  1833  stiiwde het sterftecijfer  in
clat jaar  iiiet  op.28  iii  1839  en  184(}  tiam de sterfte  weer toe. Opvallend
is  liet lage sterftecij fer t,issen  18+1   en  1850  nict  als  uitzoildering  1848,
tc,en  er  122  mensen  stierven   (28.0  per  1000  itiworiers).

1 let  geboortei,overschot iii Boxtel was ttissen   1820  eii   1840  hoger  da,i
iii cle prc,vilicie en het riik..\Ileei, iii 1807. 1811.1817 en 18+8 was het
geboortenoverschot iiegatief. Dat werd veroorzaakt door hoge sterfte. iii
de jaren veertig speelde daarbij ook. dat hit aantal geboorten door de
(lalende huwelijksfrequentic. rn cle daarniee saiiwiilitingeride dalitig kati
cle \'rticlitbaarlieid sterk terugliep

c·. Huwelijk en vruchtbaarheid

De deinografisclie oi,twikkeling iii Brabalit hilig tot ver iii de negeii-
tie,ide eeuw direkt saiiieii iriet de econoinische. Volgei,s de deiiiograaf
liofstee   kende de provincie   liet   -agrarisch-anibachtelijke'   huwelijkspa-
troon. dat vooral voorki,nit iii eeii ecoiionlie vaii kleiile. zelfstandige. op
eige,1 verantwoorclelijklieid gevoerde bedrijven in landbouw en nijverlieid.
en iii iiii,idere niate ook m de handel. Trouwen was pas niogelijk als cir

94mwi over em eigeii bedrijf 1,esc·hikte.-  In Brabant met zijn schrale zand-
gronden was liet nioeilijk iiietiwe beclrijven te stichlen. zodat wie geeti

bedrijf erMen of konden kopen litin huwelijk moesteii uitstellen of otige-
huwd bleve,i. Hi,welijksfrequentie en -leeftijd werden zo bepaald door
econoniisclie niogelijkliedell eri vooruitzichten. Zo weerspiegelt de demo-
grafische ontwikkeling de econoniische.

Hoewel bij de hypothese van Hofstee kritische kanttekeningeti geplaatst

zijn. concludeert Boonstra voor Eindhoven in de negentiende eeuw dat
26 )   Zapi)ey. De negeittie,ide eeuw dl. 1 1813 -  18+8. iii\'a,1 Stitijve,iberg (red.),De ecoriomische
geschiedenis  pan :\-ederici,id.  101.
27)  R\NB. (:ollectie Hultinati. \'ali der Fosse. \'an (le,1 Bogaerde. iliv.nr. 16. nial,je generskimst.
(;AB. Notulen ge,tieenteraacl Boxtel. 7 - 12 - 1827
28)  R,\NB, Arcliief Proviticiaal Bestut,r. Jaarverslag districtscommissarise,1. inv.nr.+292
29 ) Hofstee. Korte demografische geschiedenis rein Xederland. 14. Boonstra. De dyiian,iek ,an het

agrarisch-an,bat·litelijke huwelijkspatroon. in J'aii deri Brink e.a. (red.), lierk, kerk en bed in
Brabant, 83.
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het agrarisch-ai,ibachtelijke hui;elijkspatrooi, claar als globaal 1Iiecliatiis-
„ie wei rigeercle. w' Ik ga er va„ uit. dat clat iti Boxtrl ook liet geval was.
De gegevelis wijzeii daar ook op

1)e  litiwelijksfreclitelitie  Iiani iii Boxtel ttisseli   1810   ri,   18-10   af.   Het

aa,ital (,Iigehi,wde11 iii cle hurrl,are leeftijcl was aa,izieiilijk. hi  1810  ·as
rui,i, ee,i clercle vaii de bevolkitig vaii twintig jaar eii oucler Hiigeliuwd.
IIi  184(} zelfs rillill 38 procent. "  Net perc'entage gelitiwcle,i iii  1821  roimt
het  cliel,tel),itit  iii  de  p,·riode  1810  -  1970!;12

1 let gel)(,ortetic·ijfer wordt  iii reti tijd Ander (bewt,ste) gel,oorte, hel,er-
kii,g sterk ben,vioed door huwelijksleeftijd en -frequentie. De geniiddrlcle
huwelijksleeftij(1 iii Boxtel lag m het begiri vati de I,egeiitieticle eekiw ak„i-
zietilijk lager (lai,  rotid  1850.  Bij  de  nianneti  is  de  stijgilig  tlisse,1  1826
r,i  1830 et, tilssei,  1841  eii 1845 01,vallei,d. De litiwelijksleeftijil vaii vi·ou-
wei, is vc,<,r de cle,iiografisc·lie oiitwikkeli,ig in Iwt verledeii echter veel
bel:i,igrijkc·r dan die vaii de tizati. De vr,ichthaariwid van vrciuweii was
toeit  hoof(17.akelijk  afliatikelijk  vaii  hui,  leeftijci. 1,   Bij  de  vrouweIi  zieti  we
reti forse stijging tusseti  181+  en  1830.

Ta\,el 5: Cemiddelde leeftijd van Bc,.rtelse mcinnen e,1 vroitu,en bi  hun eer.gte huwelijk
1 5/4   -   /5.50 11

l'eric,de tilailnell ,·r<,iiweii

1814 - 182() :1().02 27.80
1821 - 1823 :10.92 28.99
1826 - 1830 :32.:1+ 28.-18

18:31 - 18:15 30.;31 29.()9
18:16 - 184) 31.19 28.82
18+1 - 18+5  12.+4 29.:10

1846 -185(} :11.35 29.15

De leeftijdspatronen van manneti e,1 vrouwen weken in de eerste helft
vaii de eeuw vati elkaar af en wareti sotiis zelfs tegenovergesteld (tabel

.,1
) Boci„gra. t.(11).. 100.

t 1 )    (,AB.  Otid Archirf.  Etat  de  population  de  la  mairie (le  Boxtrl  alm#e  181().  iriv.,ir.  (432.
Be,·olkitigsregister  184).
:$2

) (:AB. 0,1,1 Arcliief. cloos Bevolkilig 1819 - 183().
;1·1) Wrigle> . Bevolkingst,raagsh,kken. 1 16.

'1)  (;AB. Htiwelijksregisters 181+ - 1850. R.\NB .\rcitief B,irgerlijke Statid Hitwelijksafko,idigin-
geit 1814 - 1850. itiv.,ir. 212.01 109+ - 1096. Bij de Ireftijdrit mt (le akieti is 0.5 jaar bijgetelil.
7.ie  Scimurmans.  Historische  demograjie:  bet,olkings-  en  ge:insgeschiedenis.  ·15.
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5). De h,iwelijksleeftijd van mannen vertoonde vooral in de eerste lielft
van de negentiende eeuw nieer en grotere sprongen dan die van vrouwen.
AlA we de niometiten van stijgende en dalende huwelijksleeftijd van nian-
tieii afzetten tegen de economiscrhe omstandighedell, ktinlien we coiista-
teren.  dat de crisis tusseli  1845  en  1850 tiauwelijks terug is te zien.  Tussen
18+1  en  18+5  was er  wei een uitscliieter.

Tot m de jaren dertig was de huwelijksfrequentie onder mannen wat
lager dati onder vrouwen. daariia is het aiidersoni (tabel 6). De litiwe-
lijksfrequentie schoinmelde nogal.  Na  1820 zien  we een kortstondige  stij-
ging.  Na 1823 daaide het aantal huwelijken  weer.  Tussen  1836  en  1840
was er eeii spectacitlaire stijgiiig. gevolgd door een waar dieptepuitt tussen
18+1  en  1850.  Dat  viel  weliswaar gedeeltelijk samen  met  (le jaren  van
de aardappelziekte, maar de dalitig was al eerder begontien. De geboor-

tencijfers volgden precies hetzelfde patroon als de hiiwelijksfrequentie (zie
tallel  4).

Ta\,e\ 6:   I let  gemiddeld aantat hutretilken van lioxtelse mannen en vrotiwen per  1000
van   de   gemiddelde   bevolking   1316  -    1 550

:15

huwelijks freqi,entie

Periode mwmni vrotiwell

1816-1820 5.1 5.5

1821-1825 6.8 76

1826-1830 3.3                            5.8

18:11-1835                                                                                 5,9                                                                       6.2

1836-1840                                            8.1                                       7.6
1841-1845 +.8 4.6

18+6-185() 4.6 +.5

Er zijn nauwelijks gegevens over de huwelijksvruchtbaarheid Chet ge-
middeld  aantal  leve,id  geborenen  per  1000  gehuwde  vrouwen  in  de  leef-
tijd  van   15  tot  en   niet   +9  jaar)   in  Boxtel  in  de  eerste  helft   vati  de  tie-

gentiende    eeuw     beschikbaar. De enige cijfers betreffen     1840.     De
huwelijksvruchtbaarheid bedroeg  in  dat jaar 301.7.16

13)  GAB. H,iwelijksregistrr, 181+ - 18,51), RANB. Arcitiff Bilrgerlijke Sta,id H,iwi·lijksafko,idigii,-
gei, 181+ - 1830. itiv.tir. 121.01 1094 - 1096
'16)   CAB. Bevolkingsregister  18+0.

20



d. Migratie

Boxtel Was Oilistreeks 1800 zeker geen geisoleerde ge,iiee,ischap.  llc,ewei
de gegevetis over itiigratie pas v:iiiaf 1851 serieus ziji, bijgehoudeti. geven
de horgbrieven eet, 1,eeld van de herkotwist Vall degene,i (lie zicli iti Boxtel
vestigden.  In  de  perinde  1770  -   1780  kwari,  31.8  prcic·ent  uit  de  clirecte
oIT,gevi,ig. 46.7 prc,('e,it ilit plaaise,1 op c.ei, afstal,41 titsse,1 5 e,1 15 krii
e,121,5 procetit val, verder weg. Ttisse,i 1800 en 1810 was dit resi,ec·-
tievelijk  18,2.  48.5  e,1  33.3  proc·etit. '7  1 let  aandeel  van  cle  mense,1.  11iet

riit de directe oingevi,ig, was m deze jareii cltiidelijk grciter. lit de hevol-
kingsst:iat  van   1810  1,lijkt.  clat  vai)  de  30+9  geregistreerde  personeii  e,

845 (27.7 procetit) bi,iteii Boxtel gebore,1 wareii. '1'wec derde vaii de
eldersgehorenen  kwaiii  ilit  plaatsen bintie,i eeti straal van  15 km. de  rest
va,1 vercler weg

;18

De groei van de Boxtelse bevolking konit geheel Noor rekenitig van  Iia-
tii,irlijke  aanwas. Ilet totale gel,oortenoverscliot  tusse,1  181+ eii  1850  be-

droeg  1557, de groei  1369.  Over de liele periode was  er  dus  ee,1  negatief
iijigratiesaldo.;34 Relateren we de geboorte,ioverschotteii aaii de groei iii
penocle,1 van vijf jaar. daii ziell we twee uitscliieters. De eerste tussen
1821  mi  1825  met een relatief 11(,(,g jaarlijks vertrekoverschot vaii geiii,(1-
deld  10.4 promille, cle tweede tlissell  18+6 eli  1850 illet eeli relatief Imog

vestigingsoverscliot  vaii  5.0  proinille.  In   1850  was  er  weer een vertreko-
verscliot. in verbancl iriet de oiitiauwkeuriglieden iii cle opgaveti vati het
itiwonertal  moeten   de migratiec·ijfers, vooral  (lie  van   v66r 1840, terug-
houdend gehankerd worden.

Ondanks hun gebrekkige kwaliteit laten de niigratiegegeveiis zien. dat
Boxtel in ieder geval  tot 1840 weinig  tot geen aantrekkingskracht lieeft

40
gehad. Dit wijst op een onvoldoende oritwikkelend econo iiscli klimaat.
Het positieve migratiesaldo   na   1845   was  wellicht het gevolg  van  enige
opleving m de Boxtelse econoi,iie. Toen was er voor het eerst in de Iie-
gelitiende eeuw 171eer dan twee jaar achtereen een vestigingsoverscliot.

Nadere gegevens over mgekonien en vertrokken personen zon schaars
en onvolledig Meestal is er Keen onderscheid geniaakt tussen itigekomen
eii  vertrokke,i  persone,i.  Voor de jaren  1833  en  1834  vertiieldt  ee,i  lijstje

r)  a.\B. ()"d Archief. Borgbrieven 177()-1780. 18()()-181 0.
18)  CAB. Olid Archief. Etat de populatio,i cle la mairie de Boxtel anitte 1 81(). iii;·.tir. (;:12.
39

) (.:\B. (.eboorten- m overlijdelisregisters. 181+-1850.
-*1)

) J'al, cler 11(·ijden. 1 ligrati(· en e coitoiti is(·he colij, m·t mir iii liet Oostbraliatitse te,tielgrbie, 1 1850
1920.   iii: .\'oordbrabants Ilistoriwh Jb 1. (1 987).  8+  ri,  112.  Boolistra.  \-ail  cler \I-c),icle.

Deli,ografic· traibition. iii..1..1.(1. Bydragen dl.22.25.
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52 vertrokke,i personen.  De helft  nas ongehuwd.  De meeste vertrekken-
den m 1833/'34 waren ambachtslieden   (18).   In 1833 waren   12  van  de

20  nitgratiten   met   iii   Boxtel  geboreii,   iii   183+  waren  dat   er  24  van   de
32.+'

Voor   1847  en  1848  zijn  alleen  de  ingekomifn  personen  vernield.  Iii  te-
genstelling lot  de  vertrekketiden  van 1833/ 34 waren de meeste  inkoirien-
den zonder beroep. Het liFt voor de liand, dat deze nwnsen hoopten in
Boxtel werk te vinden.  Iii 18+7 waren  het  11  gezinneii en 26 alleenstaail-

+2
den, in 1848 13 gezinneti en 20 alleenstaanden.

Op groiid van deze geringe aantallen valt er geen conclkisie te trekken
over een niogelijke krapte op de arbeids,iiarkt.

§ 3. Ligging en verkeer en vervoer

Boxtel ligt aan de rivier (le Dommel op een centrale plaats iii de drie-
hoek -s-Hertogenbosch - Tilburg - Eindhoven. De afstand naar het cen-
trum  van deze steden bedraagt respectievelijk ongeveer  12.  20  en  25  km:
ongeveer 2. 31/2 en 4 uur gaans.+3 Bij de opmetingen van het kadaster
rond  1833  was de totale opperviakte  van  de  gemeente  ruim  51   km2.++
De geografische omvang van Boxtel schonimelt sindsdie,1 rotid de 50 kni2

Boxtel wordt iii het westen begrensd door Haaren en Oisterwijk. iii liet
zuiden door Oirschot. in het oostrii door Liempde en Sint-Oedenrode en
in het noorden  door Sint-Michielsgestel, Vught  ei,   Esch.   Biniien  de  ge-
iiieente mondt het Snialwater iii de Doniinel uit eii vioeieii de Kleiiie Aa
en de Essclie Strooni sainen. De aanweziglieid van schooii stromend water
is voor de geineente van groot economisch belatig geweest.

Boxtel valt biniien het Noordbrabantse zandgebied.+s Het grondgebied
wordt doorsneden door enkele riviertjes, waarvaii de Dotimiel de belang-

rijkste is. De vooriiaamste bodetiitypen zijn de beekeerd- en gleygrondeii,
de enkeerdgronden en de podzolgronden. De beekeerd- en gleygroti(len
liggeii iii de lage landscliapsdeleii. De beekeerdgronden langs de riviertjes
zijn relatief voedselrijk, inaar werden vanwege hun voclitige karakter
vooral gebruikt als wei- en hooilaiid. De aangrenzende lage gleygrotiden

41 )  (;:\B. Doos I,evolki,ig (blaitw rtiket).
42 1   (;:\B. Registers vai, itigekonieii en  vertrukketi persoiwit.  18+7 en  18+8.
+.3 )  RANB Coil. Hultinati. Van der Fosse. W ait de,1 Bogaf rde. Extract ilit de,1 afstatidwijzer vaii liet

Koni,ikrijk cler Nederlatideii. iiiv.,ir. 1 4.
+4 .

)   (;rootte der gron(len  tijdens de  intioering van  het kadaster. '128.
4 1    Crijns, Kriellaars, Het  gemengcle  landbouwbedrijf op  zandgronden  iii  Nt,ord-Brabant,   1 00-
1*$5. '339. Etin.  Indlistriele  restigingsfactoren  der  gemeente  Boztel. 194'1.2-3.
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niaken deel uit van het oude cultuurlandschap ell hebben een humus-
houdende bovenlaag. Ze waren voor een deel in gebniik als gras- en
bouwland. Eveneens aansluitend aan de beekeerdgronden liggen de enk-
eerdgrondeii. 1}estaande uit sterk lemig fijn zand. Deze gronden, die het
oude bouwla,id vorinen rond de kern van de gemeente. zijn al vroeg
oiitgontieii. Ze zijn iii de loop der eeuwen door beinestiiig opgelioogd en
liebben daardoor een dik humeus plagge,idek. De wemig vruchtbare pod-
zolgrotiden. die we vooral aantreffeii in liet westen en het noorden van
de gemeente. wareii voornatiielijk begroeid met lios en hei. Daar lagen
de Kenipense Heide eii de Halder Heide.+6 Het grootste deel van de ciil-
tuurgrond  werd  bij  de  opmetingen  voor het kadaster 01Ilstreeks  1830  iii
de derde e,i vierde klasse ingedeeld. Eerste klas bmiw- en grasland was
alleen te vinden direkt rond de kom van de gemeente.+

De waterstaatkundige toestand is lange tijd problezziatisch geweest.
Jaarlijks trad de Dommel buiten zijn oevers. Door verzanding van cle
bellede,iloop verminderde de afvoercapaciteit, terwijl als gevolg van de
toenemende ontginningen de watertoevoer juist groter werd. Een extra
nadelige factor was de sleclite toestand van de Dieze in s-Hertogenbosch.
In deze situatie kwam pas enige verbetering na de opricliting van het
waterschap "de rivier de Doniniel en de zich daarin ontlastende beken
eii riviertjes" in 1863.48

Vanaf  1742  liep  de  steenweg  's-Hertogenbosch-Eindhoven  door  Box-
tel.+' Deze belangrijke verkeersader vornide de enige verharde verbin-
dingsweg met de buitenwereld. De onverliarde interlokale wegen waren
eeti groot decl van het jaar nauwelijks begaanbaar: "De wegen zij,i hier
s zomers zandig en in de winter staan dezelve dikwerf onder water of

zijn tenminste drassig" 50 Boxtel had dus in feite geen verbinding met
plaatsen als Sint-Oedenrode, Schijndel, Ilaaren eIi Oirschot. Toch ont-
plooide liet gemeentebesttiur geen mitiatieven ter verbetering van de in-

+6)     Niet   grpublic·errde  resultaten  vati  het  oliderzoek  vati  de  Werkgroep  Veldiiatiwi,  vati  cir

Heemk,indige Sttidiekring voor Boxtel en Oingevitig, Van Diepeti. De bodemgesteldheid iti het
Stroonigebied vati het waterschap -De Dommel-, iii: Van Helvoort (e.a.). Het Stroomgebied van
De Dommel 1 563 -  1963. 282  - 320. 323 - 327.
+ )   Niet  gepul,licrer(le  restiltateil valt  bet  onclerzoek val, de Werkgroep Veldimmm  vati (le
Heet,ikundige trudiekring voor Boxtel en Omgeving.
+8)    Dorenbosch,  Zorg  en  kommer  om  De  Dotitinel.  iti·  Van  Helvoon  (e.a.).  a.w..  237  -  266.
Roeffen.  De  Waterstaal  iii  het  stroomjebied  sitids  1800 en flitsen  uit  de  gescliiedenis  vaii  het

waterschap. ill: Van Helvoort (e.a.).a.w..45.
+0

)  Fereauteren. De cianleg van de stracittreg 's-Hertogenbosdi - Best als decl van de verbinding
met  Litik  (17+0- 1 7-15).1-1-1.
#)1  Van de Graaff, Historisch-Statistische beschrijving van het Koninkrijk  Holland, Dll: Depar-
tement Braband..578.
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frastructuur.  In 1847 stelde de genieente Oirschot voor eeii grindweg naar
Boxtel aan te leggen. Boxtel wilde f.3.000 bijdragen in de kosten op voor-
waarde dat Boxtelareif vrijstelling van betaling van tolgeld kregen bij de

52tolleti op Boxtels grondgebied.w De weg kwam gereed  in   1849.
De Do nmel was van weinig belang voor het verkeer. Zij was op het

traject Boxtel - Den Boscli weliswaar diep getioeg. maar kronkelde veel.
Er  liep geen jaagpad langs. Servaas  van de Craaff pleitte  al  iii  1807  voor
verbetering van de bevaarbaarlieid van de rivier:

"Onder de gebreken welke kunnen en behoorden liersteld te worden.
is het gemis van een trekpad langs de Donimel van 's-Hertogenbosch
naar Boxtel. benevens een schiitsluis„ want zodra er deze zijn, kulinen
er altijd. zowel 's zomers als 's winters geniakkelijk itiestspetien wor-
den aangevoerd . 53

Toch verdienden in deze tijd steeds enkele Boxtelaren hun brood als
sc.hipper.

% 4. Sociate hulpverlening

Aan de hand vati belastinggegevens en bedelingsbedrageii kunnen we
enig  zicht  krijgeii  op de welvaart in Boxtel onistreeks 1800. Vanaf  1729

beston(len  er  bij de heffing  van het hoofdgeld drie klasseii:  verniogenden.
die de liele aanslag betaalden. on-/minvermogenden illet reductie en ar-
men  inet vrijstellitig.3+ hi het Boxtelse hoofdgeldcohier van 1770 weiden
in totaal 615 personen/huislioudens aangeslagen. Rumi 45 procent be-
taalde de aanslag volledig. 53 procent kreeg reductie. Sleclits zeven per-
sonen (ruim 1 procent) waren arni en werden vrijgesteld.9 Het aantal
eclite armen was wel vrij gering, niaar meer daii de helft van de bevolking
leefde  toch  rond  het  bestaansmininium.  Ook  in  de jaren  1790  -  1794
had Boxtel weinig echte arnien. Ruini 30 procent van de bevolking kon
de opgelegde belasting sleclits gedeeltelijk of helemaal  niet  betalen.'6 In
vergelijking met oniliggende gemeenten blijkt het percentage armen alleen
iii Helvoirt even laag Tellen we armen en onverniogenden bij elkaar. dan
konit Boxtel op de vijfde plaats acliter Helvoirt, Esch. Vuglit en Liempde.

-" )  CAB. Nottile,1 geliteeiiteraad Boxtel. 27 -1 1- 18-17 eli 3-6- 18+8
 ')  Sclitttjes. Cleschiedenis van het bisdom 9-Hertogenbosch. 111.339 - 340
-'3)  Van di, Graaff. Historisch-Statistische beschrijt,ing. 378.
'1)  Xaliteil. Van der Wmide. Het lioofclgeld ei, de 1,evolking va,1 de Alrierij va,1 's-Heric,gritbosch
omstreeks 1700. iii: .1.,1.6. Bgyrrigen dl.8.1+-15.
")   CAB. 01,(l Archief. i,iv.,ir.  F99.
06 )  Z'ali Bre,igel.  De,tiografische totalen.  iii: //titoria .lgriculturae. \III. 528.
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Wat hetreft liet perce,itage ver,iioge,ideii k ,iiit Boxtel op cle:ic'litste plaats.
Duiclelijk si,ritigeii Helvoirt e,1 Escli Fruit qtia aaiital verii,oge,ideii. Bc,xtrl

--

lierint le,1 opziclite vali cle I,uurgei,ieetitell erii tilicicieiip(,bilie iii.' 
1)e jare,i  1800-180:1 eii  1805-18()7 vori,ideii  dit,irtepriiodeii.38  Dc  r(,g-

geprys  01,  de  Bossclie  graa,iniarkt  was  ttiss('i,   1 799  en   1806  hoog  iii
vergelijkitig iiwt cle jareii claai-voor en ,·rtia.3''l Hendiik \Biliees stelcle cle
at ilioedige staat vati veel hilisgezililieii aa,1 cle unle rii ('011slateer(le ee,1
vi ·ieuzi· c·irk(·1. liet verniogc·11 ;:iii de i,igezeteiwii was de laalste jareti
zodatiig afge,10Iliell. dat ee,1 grc,ot aatital liiet 111fpr iti staat was zij" bel

.·lastingell C) ) le brengen eli   .. illeer f'll illeer vervie|ell aail dell ArnWIi-
tafel-. Da: rdoor moeste,1 de clori,slastrii ivord<·n vc'rlic,og,1. ii,et liet gevolg
(Lat 110g Iiwer liwiisell hilii verplwhtilig(·ii met koticleii nak(,111(ii. Net ariii-
liest,iiir had volgetis \Prliees te weitiig ii,k7misten oi,1 (14' mic,d te killitwii
(,plieffc·ii. Naar aanleiditig vaii \Fi hers verhaal clro,ig liet geniee,itel,e-
stii,ir aaii op bezi,inigiiigen c,p alle takket, iii liet ge,iieetitelijk api}araat.
 len stelde W dit kader zelfs voor 0117 cir laiitaar,is te verkol,en rii cle
latiipenist le ontslaaii.

611

1 let  betoog van Verhees behoeft e,ikele kanttekenitige,1. Floge voedsel-
prijzeii leidde,1 niet voor iedereeii tot : imoede en ellencir. Boere,i wer<len
zelden in hun bestaan bedicigd: ze beschikteii ii, het algenieen over vol-
doende voedsel en profiteerde,i juist van hoge vocclselprijzeti. Ook a,11-
bachtslieden en arbeiders iiiet een eigeii hof inet aardappels. groeiiten en
eeti geit kwanirii dutirteperiodeil doorgaatis zonder al te grote probleiiwii
door. Maar dege,wn. die niet beschikten over ee,i basis van zelfverzorgitig
en all atikelijk wareii van de aaiikoop vaii leveiismiddeleti hadden het wei
iijoeilijk en waren vaak aangeweze,i op tijdelijke oiidersteunitig. Pernia-
iietit bedeeld werdeii personeti. die tot arinc,ecle vervieleii doc,r (,tiderdom.
invaliditeit e,1 overlijdeii van de 1*,stwintier. Er zij„ nog a,idere aanwij-
zingen.  dat  liet  met  de  inalaise  iii  de  Bataafs-Fratise  tijcl  wei  nieeviel:  het
inwotiertal groeide tussen  1795  en  1810  fors  en  verse·hillende  izieuwe we-

verijeii eii de papierfabriek kwameii iii bedrijf
Iii  1825  en  1826  waren  de levensnliddelen erg goedkoop, alleeii boter

en  viers  werden  wat  dutirder.  Iii 1827 stegen de prijzeii  door  cen  slechte
oogst  eii  een  harcle. langdurige winter  inet  otigeveer 25 procent.  Tot  1832

r) t.a.p.. 224 - 229.
58 )  \'ait clell E. erm |,ri·Int. I)e Patriothe - Bataafse - Franse '1'ijd 1780 - 181:i. iii \'an Stuijve,iherg.
De ecoitomische geschiedenis Call Xederland. 191.

" )   (:rijits.  Kriella:irs. ci.u·..  :1:3.
w' )    C..\B.  Oud .\rc·l,ic'f.  iliti,11(·i,  ('11  colic·rptrit  vari  z·,iordracliteli  eli  delilieratiifil  ill  deli  ra:icl.
\'oorilrtic·lit \·ati Hetictrik \-i·rhet'+. iii;.rir. B 7b
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bleven de prijzen  aan   de  hoge kant. vooral voor boter.   hi  1833   zatten
de pryzen van granen en veldvruchten. niet van boter. Het jaar daarop
werdeii  de  levensmiddelen  over  de  hele linie goedkoper.  Tot 1837 bleven
ze   tanielijk  laag in prijs. inaar  in   1838  was  er  weer een forse stijging,
die  voortduurde  tot  1842.  In  18+3 e,11844 waren de prijzen aannierkelijk
lager.61  Na 18+3 stegen de prijzen als gevolg  van  liet  mislukken  van  de

aardappeloogsten. De nominale lonen veranderden tussen 1800 en 1850
natiwelijks.

62

De armenzorg was voor het grootste deel iii handen van de 'Tafel van
de Heilige Ceest'. Deze instelling kreeg later de naam  Croote of Heilige
Geestarmen'.  hi  1815  werd de 'Tafel  van de Heilige Ceest' 017'gezet  ill
het Burgerlijk Armbestuur.63 De oude benaming bleef echter nog lang iii
gebruik. Aildere instellingen waren de Diacoxiie van de Nederlands Her-
vormde Cenieente. het armbestuur van de parocliie Ce,nonde en de gast-
huizeii. Het vrouwengasthuis van Magdalena vaii der Stappen. de vrouw
van  de Bossclie boekdrukker  Jan  Scheffer.  wercl  iii  1646  gebouwd.  Het
bood  onderdak ami zestien "scliaeniele  vrouwen   [ . . .1  eerlijcke  ende  godt
vreesende persoonen goet van leven ende boveii die vijftich jaeren ou(It.
of andersints gebreckelijck. soo dat sy hun broot niet en connen win-
iien...".   Naast   het   vrotiwengasthuis   werd   in   1650   het   manneiigasthilis

voor de huisvesting van vijf oude niannen en een dienstbode gebouwd.
Evenals bij het vrouwengasthuis is hier sprake van een particuliere iii-
stelling of faniilie-fondatie. Het iiiannetigasthuis werd betaald uit de na-
latenschap van Adriaaii van Beerendonck en zijn vrouw Maa>-ken Luijkers
kan Roy.

6+

Het Burgerlijk Armbestuur besteedde het grootste deel vaii de uitgaven
aan een kleine groep per,iia,ient bedeeldeii: wediiwen. weze,1. zieketi eti
invaliden. Indien de omstandigheden daartoe aanleidiiig gaven. kregen
ook anderen tijdelijk hulp.  De uitgaven  voor de arnien waren tussen  1770
en 1780 1aag: geiniddeld f557.80 per jaar. Schatteii we liet inwoneraantal
globaal op 2600, dan was de uitgave toen ruim 21 cexit per inwotier.
Daarna zette een stijging  in tot ongeveer 33 cetit  in   1795  en  rond  de

eeuwwisseling nog wat meer."b Tien jaar later echter waren de uitgaven

61 )  RANB. Arc·hief Provi,ic·iaal Best,lur. Jaarverslageli districtscoimiiissarissen 1825 - 184+. itiv.,ir
+291 - 429:1.
62)  De Meere. Economische ontwikkeling en le,ensstandaard iii Xederland gedurende de eerste
liet   van de  negentiende  eeuw. 16.
6  )   Van  Loo.  De  arnienzorg in  de  Noordelijke Nederlandeii  1770  -  1851.  in:  :16.1  X.  421
{)4 )  Dorenboic\1,  Iciri  gusthuis  der armen  tot  modern  geneeskundig-  en  verpleegcentrilm A.
6')    CAB.  Armmrekemtigen  1770  -  1803.
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sterk gedaaid:   iii  1810  Jiog  geen  dertien  ceiit  per  iliwoner.  in  1811   niaar
vier cent.  hi  de jaren  ttissen  1809  e,i 1812 boekte de Tafel  van  de i ieilige
(:rest jaarlijks grote positieve saldi.64' Dit ditidt iiiet op grote annoede.

De  uitgaven vertooncien vanaf  toen een stijgende  tetide,is.  Tiisseti  1815
e„  1820  ga f  het  armliestuur  geniiddeld  22  ce,it  per  inwotier  uit  teri  be-
lioeve van de arnieii. .\aii het ei,id vaii de clertiger jareti was dit verdub-
1,eld.<'- Slec'lite oogsten en de daarmee gepaard gaande dilurte van de
leve,ismiddele,i   zorgdeti   in   1830   voor  grote   armoede   orider de zwakke

gr<,epen. De ellende werd enigsziiis verlicht door de vergoeding voor iii-
kwartieriiig vati iziilitaireti eii 11,111 verteritig.68 Alaar de arinoede bleef
grofien. mede door de toeiierrieiide nialaise iii cle textieinijverheid iii de
jareti veertig. Tegeii  1850 hedrorg cle tiitgave pir inwoi,er  aan  armenzorg
ri,1,11  70  cent  en  in  1847 werd zelfs 81 retit  per  inwo,ier  tiitgegeveii. 69

Roiid het lilidden van cle negentieiide eeuw was de arnioede zo groot.
dat bedelarij ill Boxtel net als elders in Braliant op grote scliaal voor-
kwam.7" Net geineentel}estiiur deecl er alles aan oni beclelarij zoveel 1110-

gelijk te weren. Naast niaatregeleii iii de politionele sfeer trac|ilte het te

zoi·gen voor voldoende werk voor belioeftige arbeiders bij de verbetering
van wegen en het bewerken van de gemeetitcheide. Om dit financieel
mogelijk te niaken werd aan welgestelde Boxtelse ingezetenen een gelde-

lijke bijdrage gevraagd. '
De bedelitig door het armbest,mr was uitermate schamel, zodat liet

grootste deel van de behoeftigeii ook lizilp vati familie eti kennisseii moet
hebben gehad.

§ 5. IP,lksgezondheid en huisvesting

a. Volksgezondheid

De volksgezondlieid liet in de eerste lielft van de negentiende eeuw in
liet algemee,1 te wensen over. De hygifne was onvoldoencle. het driiikwa-
ter vaak vervuild. De woonomstandiglieden waren dikwijls sleclit. Voor
arbeiders waren de levensonistandigheden doorgaans nioeilijker dan voor

t,t>

) (;AB. Oud Archief. Doos aai,vullitigeti 3. tir. 19.
6'-) (;AB. Rekeiti,ige,i Burgerlijk \rmbestuur 1810 - 18+0.
(>8 )   R\NB. Ar(·Itit,f Proviticiaal  Bestitur. Verslagen  vaii  cle clistrictscom,11issarissen  1823  -  18++.
inv.,ir. +292.
6()

)   CAB. Reke,Iitigen Burgerlijk Artiibesttitir 18+1  -  1850
-')  G\B. Not,11(,11 (.enieentrraad Boxtel. 27 - 11 - 18+7: M:Irtmi va,i (.c·ffeti. Den zede/Liken en
materiflen  toestand  der  arbeidende  bevotking  ten  platten  lande.  106.
7 )  C.·\B. Notule,i get,ieetiteraacl Boxtel. 17 - 11 - 1817.
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de bocren. Er ziji, weinig aanwijzitigeii voor liet lieersen van besinettelijke
ziekten trissen  1800  en  1850:  wei  kinderziekten  in cle jaren  1825  -  1827.

-7.1die vooral onder de belioeftige volksklasse heerste,1.- en de cliolera iii
183:1.

De sterfte iii de negentiencle reitw bestotid voor een aanzienlijk deel uit
het overlijden van kiiideren iii Ii,in eerste levetisjaar. Die was in de eerste

1 elft vati de nege,itiende eeuw wel een stuk lager daii iii de periode vati
1860 tot 1920. Er waren twer pieken: 1816 - 1820 en 1836 - 1840.
Na  1840  liep de  zitigelingensterfte fors terug.  Dit  kwani  niet  alleeti  door
de terugloop van het bruto gel}oortencijfer. maar ook door cle dalitig van
de zuigelingensterfte als perce,itage van het aalital gel,ore,ieti.

Tatie\: I  (;emidclelile  zitigelingensterfte  in Bc,ztel  per  1000  van  de.gemiddelde liet,cilking
e,1  iii  prcice,iten  va,1  het  (iantal  lerend  geborenen  1 316  -   1 1,50

periocit· ge,i)iddelde zuigeli,ige,isterfte

per  1000  inwoiters     %  vai,  het  atitittil  leve,id  gt·l,orene,1

1816 - 1820                  +.1 ... 9
1,).·)

1821 - 1825 +.() 10.8

1826 - 183(}                  3.1                       9.1
18:11    - 18:13 26 10.3

18:16 - 18+(I -t.9 13.8

18+1 -18+3 2.3 9.0

18+6 - 1850 2.3 10.6

Er zijii Keen direkte gegevetis over de gezondheidstoestaiid iii Bortel
v6(ir  18,50.  JK'e  ge\e,1  een  incirtik  I,iet  l,elitilp  van  cle  Proportiotial  Mor-
talit>' Rate (PMR). I)e PMR geeft een goed beel(1 vai de vitaliteit van
eeii sa,ii(·i,leviiig. De PMR w,irch berekei,d cloor lict aancleel van cle sterfte
vati persolieii va,1 5(J jaar eii ouder iii de totale sterfte le bepaleii. Hoe
groter het perce,itage sterfte l,oven 50 jaar. hoc vitaler de sametileving
Bij eeti oinvangrijke sterfte oticler jeugdige bevolkingsgroepen is het sterf-
tepercetitage boveti 50 jaar i,iteraard gering. De stijging van de PMR
duicit op rer struc·turele verbeteriiig van de gezondheidstoestand.'+

9,

-)  t.a.p..7 -12-  1827
1)  (;:\B. Registers val, grbocirteii el, civerlijilen 1816 -  1850. L itsluitelid Boxtelse kiliderrit jotiger

dan 1 ja:,r. (lii· iii Boxtel zijii overlecleit. zijit iliergetel,1.
* )   Airs<it,K·  11 erke,1  en  term  in  1 laarlem   C j *50  -   191 +).  Een  sucicial-efotion,ische  ges hiedenis.

1+.
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Opvallend is de lage vitaliteit m de jaren dertig van (le negentieiide
reuw.  Dit  is  otigetwij feld  ii}ecle  eeti  ge, 01%  van  de  Belgisc·he  Opstaiid.  iii
Boxtel werden  veel  111ilitaireii  ingekwartierd.   Daarcloor  verslecliterdeii  de
iiootioti,staiidigliedeli en de Ilygibile aa,izieiilijk. Zo o,itstotid ee,i ideaal
kliinaat v(,or allerlei ziekte,i.1 Na de Belgisc lie c,i,sta,id stee# Cle PMR
fors eii ook iii de tijd van de aarclappriziektr I,leef hij iii vergelijking liiet
de jal en  vOCir  1840  lioog

Tahel 8: De cilgemene sterfte. de sterfte IN)ret, 50 jcicir en de Pri,ix,rtic),ial Afortaliti
Rate   in   Bc,ztel    i  16   -    1  450 "

l'ermde alge,"elle sterfte sterfte>30 jr PMR

1816-182(1 378 165 +3.7

1821 - 1825 31. 128 -1().+

1826-1830 37() 15+ +1.6

18:11-1835 398 1+9 37.4

18:16-1840 392 132 : -7

1811-18+5 :121 152 +7.4

1846-1850 196 175 +4.2

De vitaliteit was wisselvallig. Toch laat tabel 8 zien. dat de gezoiid-
heidssituatie in Boxtel in de eerste helft van de negetitie,ide reuw liclit is
verbeterd. De gezondheidszorg was in liaiideii van een arts (mcclisch doc-

..

tor) eii eeii heel- en vroednieester of een vroedvrotiw.

b. liuisvesting

Over de huisvesting bestaaii weinig gegevens. Ill de aclittieticle eeuw
werd weitiig gebouwd  door de uiterst geringe  bevolkingsgroei.   In   1736
telde Boxtel 483 humen.  hi  1771 503. twintig  meer  iii  35 jam !  Daarna
was de groei groter:   588  in   1791.  lii   1792   werd erii aantal liuizeii   sa-
inetigevoegd tot 66,1 iiumnier. zodat liet woningbestand adinitiistratief
klei,ier werd. Iii 1805 waren er +80 huizen.-8 De geniiddelde woni,ighe-
zetting  beclroeg  ongeveer  zes.  Daar  was  iond  1830  weiiiig  veraiidering  iii

7,1 ) \'Ill de,1 Eerelilweint. Linders. a.w.. 88 - 89.
 ') (;AB. Registers vatioverlijden 1816 - 1830.

77) (;AB. Not,ileil ge,lieenteraad Boxtel. 8-1 0- 1823.26 -9- 1827.7-12- 1827
-8 ) (;AB. ()11,1 Archirf. Huisk(,hierrn 17:16.1771.1792 en 18()3. inv .,Ir. F.22. F.29. F.34 1,1 F.:16. :
n al   br, reft aatital h,iizen  iii  1791 :  Van  cle  (,raaff.  Tabellen  behorende  b,j het  perste  stuk  der
St(itistiek t,(in  Braband. tatwl La  a).
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gekonien. \'olgens de statistiek van de provincie Brabant. die uitgegeven
werd bij gelegenlieid van de invoering vaii het kadaster, telde Boxtel in
1833 607 woonhuizen.-9  ki liet bevolkingsregister  vaii 18+0 wor(It  liet
aantal hitizen gesteld op 756. Daarvan waren er 53 oiibewoond.8(' De

geniiddelde  woningbezetting  iii   18+0  was  riitgaancle  van  de  hewooiide
huizen 5.7. De bouw van wo,iiiigen liield de bevolkingsgroci goed bij

De schatting der hutirwaardeti geeft eeii beeld van de kwaliteit vaii de
huizen. Ruim 75 procent van de huizen viel ir, cle laagste vijf klassen.
Eclit dure woiiii,gen waren er maar weinig.81

De ineeste woniiigen beschikten over een helioorlijk st,ik grond. ges(hikt
voor de teelt van aardappele„ en groenten. Door deze niogelijklieid van
zelfroorzie,iiiig kotideii arbeiders eii ambaclitsliefien iiioeilijke perio(len
doorgaans reclelijk doorkonieii.

§ 6. Onderwijs

De   brontieti   over het onderwijs in Boxtel   FdOr   1850   zijii   schaars   en
onvc,Iledig. Er zijii tai vati witte plekken.

Boxtel bezat aaii het eind vaii de achttiende eetiw twee lagere scliolen.
de torenschool iii Boxtel Bmnm ei, de scliool te (;emonde. De toreli-82

school, vaii de eerste klasse.8., werd door zo'11 tweeli ,Iidenl leerliiigeii
bezocht. De onderwijzer had een jaarwedde van f200 Mi het schoolgeld
bedroeg drie stuivers per drie nmanden.84 111 liet begi11 vati de negentietide
eeuw kwam daar een Franse kostschool bij. onder lei<!ing van (:lemetit
van  Breugel (de Breugle). De scliool werd korte tijd late,  opgelieven  torn
Van   Breugel   naar   Den Bosch vertrok. In oktober 1820 verzorlit   Fle,iri
Louis Sunghen. kandidaat-onderwozer vai, de tweede rang uit Oirschot,
aaii  liet  Boxtelse genieentebestuur oni  toesteniniilig   "...  0,11  bitineii  Bc,xtel
als Fratisc·h kostschoolliouder en onderwijzer der jeugd te worden toege-
lateii..."  De  geiiieenteraad  vond  het  belatigrijk.  clat  eeti  dergelijke  school
iii Boxtel was gevestigd en verleende Songhen toestemnii,ig.83 Wan,ieer

-9 ')  Statistiek der Prorincie Miord-Bral,cuid volgens de uitkomsten van bet kadaster bij des:elfs
i,woering. '32  - 33.
80)   (1\B.  Bevolkingsregister  18+0.

81 )   Statistiek der Provincie Noord-Bral,cind. 32 - '33.
82

) CAB,  Register i·ati  correspotidentie  ,·an  Burgenieester en Welhoi,ders.  brief (l.(l.  4-9-  1913.

waariti  opgave werd ge(laait val, cle scholell  iii  Boxtel  vait  v<*r 1862.
83)  RANB. Collectie Hult,nan. Val, der Fosse, Vai, deti Bogaercle. in;.,ir.15 t·,i 16
8* )  \'an de Graaff. Tabellen behorende tot het eerste stuk der Statiatiek van Bral,and. tabe\ \: AI.
83 )  CAB. Notitlei, geitieenteraad Boxtel. 20 - 11 - 1820
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deze  precirs  begoii  is  niet  ditidelijk.   Erii  statistiscli  overzic'lit   uit  1826
verii,eldt Mee (,1,eiiliare (lags(·liole,i ei, 66,1 01,etibare kostscli ,01.86

Dihtricts<·omii,issaris Litijheii bleek wc·iikig tevreclen oper cle kwaliteit
van het B(,xtelse otiderwijs. Hij 11101(Ide iii zijii jaarverslag over 1828: -Ir.
Boxtel i,raakt de o,iderwilzer iiiet .eel werk san cle kleiiie kiticl irti rii
zijii (1(' sc·hoolgeldei, te liciog vc,or cle mii,ver,iic,griideii.87 1)e k„'aliteit
van liet onclerwijs verbetercle nt, 1830. lic,ofci„,spec·teur Wijnl,rek sc·lireef:
\hii cle scliool te Bc,xtel eii liaar (,iiderwijzer vaii cle \'elde,i ka,1 ik iiirt

aliders dati lierhaleii als lict goecle. lietwelk ik iii niijn vorig verslag 118351
claarvaii vernield lieb. Ali dag- eii kostscliool is zij steeds iii 1}1(,ei. Jan,iiwr
clat het Ic,kaal veel te klein is eti liet genieeiitebest,iiir geeli Itist lietoolit
()111 1('ts tel' vet'grootilig te koste te leggen"  Wijribeek was dus vol Ic,f over
liet 011(lerwijs. liiaar haaltle tegelijk itit Iiaar liet Boxtelse gemeeiiteliest,itir.
(lat de positie vati oiiderwijzer Vaii de Veldeti (i,idergroef. on,(lat hij p,7,-
testaill was: -Eeneil orgatiist der Rooliis(·lie kerk. Iloebeils gelleetell. ver-
1:111gt clat liestuiti als onderwijzer. tliet wei iii cle plaats van Van de Ji'lde,i.
triaa, tievens hem. (:esc·hiedt z,ilks. dati vervalt cle  ·liool vaii \an de
\'elden als clagschool, want hij is protesta,it.

-88

Iii 1830 volgden ongeveer 250 kitideren  de  lessen  op  de  sclio(}1  iii  cle
koni van liet dorp. Dit was te,eel eii de genieenteraad aclitte het raad-
zaani om een tweede 'schoollokaal op te ricliten "   iii een cler uithoeken
der gemeente".89 Het heeft lang ged,iurd voor dit plan werd Acrealiseerci.
Na afwijzitig van het eerste verzoek tot opric·liting vati ee„ 11ieuwe school
door de landsregeritig. besloot de raad te wac|iten tot cle oorlogssituatie
was afgelopeii. Pas  in  1846  werd een derde openbare lagere scliool in

9(1

Boxtel geopend.   en   wei   in   het   gehucht   Toiigere,i."i   h, 1842 kreeg   de
gepeiisioiieer(le onderwijzer (;. van Nieuwkitijk toestemining om zich als
hiiiso,iderwijzer te vestigeti op voorwaarde dat 11ij per huis aan niet nieer
dan vijf leerlingen tegelijk les gaf.92

Laiig niet alle kitideren gingeti naar scliool. Veel kinderen nioesten wer-
ken.  vooral  in de Zomermaanden.   De  la  Court  schreef  m   1800  bij  cir
1,eaiitwoording van de vragen van de latidbouwetiqu6te

81')   (;AB.  I)009  1.8,51  Oticlerwijs  19e  et'itw.  Alap oticirrwijs  19e er,iw  1  -  2+. Tai,elle  houdei,(le

reliseigfieme,iten wrgelis deti staat van liel Lager Onderwijs gedurritcle 1826. i,iv.nr. 24.

8  )  RANB. Archief Provinciaal Best,tur. Jaan·erslag districts(·ommissarisse,1. iilv.,ir.+291.
88)  Reinsnm. Het lager oii(lerwij,i iii Noord-Brabatit lusseii  1830 en  183(1 volgens de rapportrii
vati de hoofilit,spec·trtir Wijnbeek. in: /piric, //istorica /imbantica 11. 277.
89)  C,\B. Notule,1 geliieeliteraad Boxtel.+-6- 183(I
0) t.ap.. 7 -12-18:11).
9)  ta.p..7-9-18+6
(/

) t.a.p..29 -7-18+2.
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-Zeer jong met de 6 jaren stuwen zij het ver naar de gebroekteii; en
weiden.   [ . . .I D e meeste jongens  zijn  voor 't einde hunner wasdoIns stijf

9:1en kroni gearbeid
Verder konden nogal wat ouders het schoolgeld niet opbrengen. Mogelijk

heeft ook een rol gespeeld. dat onderwijzer Van de Velden protestant
9+was.

Het analfabetisme was groot. Dat blijkt tiit het percentage mannen en
vrouwen die niet in staat waren hun naani onder de huwelijksakte te
zetten. Tussen  1816 en 1820 bedroeg dat percentage  bij  de mannen +4.+
en  bij de vrouwen  55,4.  In de jaren  1846  -  1850 was  dat  bij de mannen

teruggelopen tot 41,6 procent. Bij de vrouwen was het gestegen naar 73.5
procent!95 Dit duidt op een stagnerende ontwikkeling

§ 7. Samenvatting

Na de uiterst langzame toenanie iii de achttieiide eeuw. groeide de Box-
telse bevolking  iia  1800 aanzienlijk sneller. Tussen   1811   en  1820  viel  de
groei terug door een lioog sterftecijfer en een laag geboortencijfer. Een
tweede terugval vond plaats in de jaren veertig, vooral door de daling
van liet aantal geboorten en niet door een stijging van de sterfte. De
sterfte  was  rond 1850 juist lager  dan  iii de decennia daarna.

De  leeftijdsopbouw was regelmatig  en  veranderde  tussen  1810  en  1850
weinig. Het aanbod op de arbeidsiiiarkt bleef iii verhouding niet de totale

bevolking ongeveer gelijk.
1-let  aandeel  van de gchuwden  nam  tussen  1810  en 18+0 licht  af.  Het

aantal gehuwden  was  in 1821 extreein laag Daarna groeide  het  weer
enigszins.   Tussen   1836   en 1840 steeg de huwelijksfreqitentie sterk.   De

jaren veertig vorniden eeli Iliellw dieptepunt.
liarallel aan de ontwikkeling van de h,iwelijksfrequentie verliep de ont-

wikkeling van het geboortencijfer. Bij de daling van de geboorten in de
jaren veertig speelde naast de lage huwelijksfrequentie de hoge huwelijks-
leeftijd van vrouwen een rol. De huwelijksleeftijd van de niannen wisselde
sterker dan die van de vrouweii, Dit wijst op de aanwezigheid van het
agrarisch-ambachtelijke huwelijkspatroon. omdat mannen bepaalden of
ee„ huwelijk onder de heersende economisc·lie omstandigheden niogelijk
was.

* )  T'aii der Poel. De latidboilweilqi,Fte i,11800. 11. iii:  //istoria .·tgriru/tume, 11.117
47)  (.rij,is. Kriellaars. a.w.. 86 - 87.
95 ) CAB. Htiwelijksakten 1816 - 1850
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De sterftecijfers vertoondeii iii de rerste lielft van de negentiende eeuw
eeii  dalitig.   1 let  hoge  sterftec·ijfer  tussell   1816  eii  1 820 veroorzaakte  een
laag geboortetiovers<·11(,t. De tertigval vati het geboortelioverscliot til,Setl
1846  en 1850 kwaiii  vooral  voor  reketiing  van  cir  (ialitig  van het geboor-

teiicijfer.
Boxtel was , otid  1800  geeti  geisoleerde  gemeeiisc·hap.  Rui,ii ee,i kwart

va,1 cir inwoiiers in 1810 was riders gebureii. Ilet 171,gratiesaldo was tits-
se,i  1816 ptl  1850 negatief.  71,ch grcieide cle Boxtelse berolkitig als gevolg
vati liatuur|ijke aanwas. Dit cluidt erop. dat de eco,ic),iiische situatie iii
BA,xtel te sleclit was oni mensen v:iii elders te lokken en te gunstig om
eeli uittocht te veroorzaken.

Bortel had ecti goede verbiiiditig i,iet 's-Ilertogenbosch en E. iiidlioven.
111:1:ir eet, sleclite iTiet oniliggeticle plaatsen Oirschot. Oistern·ijk. Flaaren.
Schijndel eii Sint-Oedetirode. Het gemeetitebestiii,r heeft iiauwelijks ge-
prolieerd hieriii verbetering te brerige,i

De leve,issta,idaard was laag. De meeste Boxtelaars leefdeti rotid het
bestaansiilitiimuni. Toch wareil er aan het eind van de achttiende ell iii
liet begiti van de negeiitiende eeriw wemig eclite arnieti. Belialve boeren,
hadden ook anil}achtsliedeii eii arbeiders Iiieestal een basis van zelfver-
zorgiiig. De rumw verkavelingsstructinir iii de koni van het dorp wijst
daar ook op. Bejaarcleti. invaliden en gezii,nen zonder kostwinner waren
vaak wei aangewezen op de armenzorg. De belangrijkste instelling voor
annenzorg was de 'Tafel van de H.Ceest: het latere Burgerlijk Arlilbe-
stuur. De groeiende uitgaveii van het Armbestuiir wijzeti op een toene-
metide ariiioede tegen het midden van de eeuw.

De gezotidheidssituatie en de vitaliteit van de Boxtelse bevolking zijn
tussen  1800  en  1850 iets verbeterd. De kwaliteit  van de liuisvesting  was
laag. De gemiddelde woningbezetting liep enigszins terug

De kwaliteit van liet onderwijs liet te wensen over. Lang i,iet iedereeii
ging Iiaar school. Het gemeentebestuur heeft zicli ook Iiiet erg mgespan-
nen het onderwijs te verbeteren. Het analfabetisme was vooral oiider
nieisjes erg hoog.  Daar  kwani  in  de  loop van  de jaren  1800  - 1850 geeii

verbeter,Iig iii.
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HOOFDSTUK 11

DE EERSTE TEKENEN \AN ECONOMISC,HE VERNIELITIN(;

§ 1. I,ileiding:  de economische context  1400 -  1 450

a. Nederland

De eerste helft van de negentiende ee,iw was een overgangstijd. waarin
de oude soc'inal-econoinische structitur veranderde iii de ricliting F·:iii eeti
nwer kapitalistisclie sainenleving

Dr laatste decennia van de Republiek der Verenigde Nederlanden wareii
ec·ononiisch gezien weinig rooskleurig.2 Vooral de tertielindustrie. iii die
tijd de voornaamste iiijverheidstak in ons land. zat in de malaise. On-
dernetiiers pasten zicli niet aan aan de veranderde situatie. Zij tootiden
geen vernieuwingsdrang. Ook speelde de vrij algenieen verspreide gedach-
te, dat mac·liines de mens van zon werk beroofden een belaiigrijke rol.
De teclmische ontwikkeling in de Republiek staglieerde.

1 let buitenlaiid ging er steeds ineer toe over zijn eige,1 indiistrie5n door
iiiiddel vaii protectionistische maatregelen te beschernien. De Republiek
met haar sterk conitziercittle traditie voerde ecliter eeii ontlioudingspolitiek
rii deed niets aan de economische iiialaise. Ze koti er waarschijnlijk ook
weinig aan doen, onidat de zwakke economic niet van tijdelijke coiijunc-
tiirele niaar van structurele aard was. 3

Onder invloed van De Verlichting streefden mensen inet progressieve
ideeen naar vernieiwingen iii het economisch leven. Deze progressieven
bevondeii zich vooral iii de kring van de patriotten. Vanuit deze ki ingeii
werden de Maatschappij tot Bevordering van de Landbouw (1776). de
Oeconomisclie Tak van de Hollandsche Maatscliappij der Weetenschappeii
(1777) eii de Maatscliappij tot 't Nut vati het Algeniee,i (1784) opgericht.

Op terinijil hebben hun ideeen bijgedragen aail de dyllanliserilig van de
econoiii,e.+  De  regering  van  de  Bataafse  Reptibliek  traclitte  na  1795 een
aantal vernieziwingen  in de geest der Verlicliting door te voeren. '

1 )  \all clel, Eerenbeemt. Hatines, Economisc·hr en sociale verhouditigen. i,i: .,16'.1. A. 141.

-)  De Vroede. F.en overgatigstijd, iii: .16:V. X. 11 -12.
 )   Faber. De ac·littiende eetiw. iii    ail Stuijveliberg. De economische  geschiedenis ran  ledertand.
132-155;.  De Vroede. E.en overgangstijd. Inleidiiig op de deleti 10 en  11,  .ati de jaren  1770 toi
dr jare,118+0. iii:  ICS.1 .dl X. 11: \an de,i Eere,ibeemt. De Patriots(·-Bataa fse-Frai,setijcl. iii· Vall
Stuijvenberg.  De  economische  ge.schiedenis  van  Xederkind.  139.
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De landl}otiw maakte iii trgenstelliiig tot dr industrie iii de tweede lielft
vaii de ac·littiende reim ee,1 Irij gittistige o,itwikkelii,g door."

Met  de  koilist  Vail de Bataafse Repul,lick  in  1795  verandercle  de  ho,i-

di,ig vati de overlwid ten opzichte vaii de ec·onomie. De onthoudingspo-
litiek teii tijde vaii de Reptil,liek niatikte plaats voor ee,i welvaartspolitiek,
clie landl,o,iw eii tiijverlieid bevorderde. Maatregelen iii dit kader wai·eli
onder iiiec·r de afsc·liaffitig vaii het gildensysteeni. de verger,iakkelijkii,g
vaii invoer van groiidstoffeii e,i huge itivoerrecliteii op bititenla,idse pro-
clukteii. Er kwani eeti eind aaii de eeiizijdige nadruk op de hai,del. Onder
leiding vai, de ageiit va,1 cle Natiotiale Oecv,notiiie" Joliatines Goldberg
werd gewerkt ami de opbotiw va,) eeii gezoiide natiotiale miltistrie.

Na  1813 King koiiitig W,liern 1 vc,ort  op de weg die itigeslage,i was door
de overlwid in de periode 1795-1813.  Hij vorrile eeii actieve eco,iomisc·lie
politiek. Na een kortstoiidige booni' kwani de Nederlandse ecotiornie iii
de problemen door de terugkeer van de buite,ilandse concurrentie. Iii de
periode  1817  - 1825 zakten de prijzen  vaii  landbouwprodukten als gevolg
var, rijke oogste,i iii Europa ell de i,ivoer van goedkoop Rtissiscli graa,1
drairiatisch. Ook iii de nijverheid sloeg nialaise toe.8 'roch trad al val,af
oiristreeks   1825  een   econoinisclie  verbeteniig  in.   Iii   de  landbouw  was
sprake vati een trendinatige stijging van de prijzen die doorzette tot de
tweede agrarisclie crisis in de loop van de jaren zeveiitig. De welvaart i,i
die sector steeg zoiider dat zich daar iii de eerste helft van de negentieticle
eeuw wezeiilijke veranderingeti voordeden. Er kwamen nauwelijks nieuwe
werktuigeii in gebruik en een poging om de zijdeteelt in te vocren mis-
Itikte.9 Toc·11 groeide de produktiviteit in de landbotiw iii de jaren  1830
- 1840 zo, dat aan de gestegen vraag naar voedsel als gevolg van de

1()

bevolkingsgroei kon wordeii voldaan.

+ )   \'an  det, F.erinberint.  ()ntivikkelingstijnen  eit  scharnierpunten  in  het  Brabants  industrieet
liedrijf 177* - 1914.1 -9, Van dell  Eerenbeeint. De Patriot Re-Bataafse-Franse Tijd  (1780-1813).

iii:  Vati  Stuijvetiberg, De eronomisr/ie gesc/tiede,th van:\'ederland.  161.
')  Van den Erretibeetiit. De Patriothe-Bataafse-Franse Tij(1 (1780 -  1813). t.a.p.,  162 e.v.
<')  Van Sttlijv(·,iberg. De ecotiot:,ir ii, de tioordelijke Nederlandeti 1 770-1970, iti: AG'X. X. 107.:

\'ai, cler Poel.  Landbo,iw iii de Noorclelijke Nederlanden. iii: .46':\'. X.  169.
-  )    Van   den  Kerenbeemt.  ()ntwikkelingstijnen  en   schctrnierl,unten   in   het   Brabantse   industrieel
bedrijf 1 T ,7 -   1914. 4'3 : \'an den Kerenbermt . liestaan en  bedrijv igheid. Aspecten ran  het sociaal

evi  economisch  let,en  iii  slcid  en .Meierij  ran  's-1 jerlogenbosch   j 750  -   1  350.119.
8 )     Zappey.   De   negentie,ide   reuw   dl   1   1813   -   191+.   iii:   9:an   St,tijve,iberg. De economische

geschiedenis  ran  Xederiand. 210
")   Criffiths. Attibaclit  e:i nijverlieid  in  de Noordelijke Neclerlatide,1  1770  -  18+4. iii: .·1(Al X. 24().
De Meere.  Ecoilomisrhe  ontwikketing  en  teverastandaard.  3.  19.  77.  \'a„  cler  Poel,  I.atidbouw  iii

de Noordelijke Nederlaticieti 1770 - 1840. iii: .10.1. X. 182. 170-173
10 ) Lan den Eerenbeetitt. Hannes. Econoinische en sociale verlioudinget, in Noord et, Zuid circ·a
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De belangrijkste sectoren i,i de nijverheid wisten liun produktie gelei-
clelijk uit te breiden. Terwijl de huisnijverlieid bleef bestaan, maakte de
mamifactuur geleidelijk plaats voor de fal,riek. de liietiwe industriele 011-
derneining waarin de produktie werd gemechaniseerd. De schaal waarop
dit gel)eurde was klein. Er was ,iauwelijks sprake van eclite vernieuwing.
de i,ioderne' ondernemer was tiog uiterst zeldzaam. Factoren die de ont-
wikkeli,ig reniden waren de oi gunstige verkeerssituatie. het gebrek aan
technische deskundigheid en kapitaal bij de onderneniers en de geringe
1)plant:stelling bij de rijke burgerij om iii de industrie te i,ivesteren.11 Toch
was de eerste helft van de negentiende eeuw in tegenstelling tot de tot
voor kort algenieen geldende opvatting geri periode vaii louter economi-
sc·lie stagnatie. Vooral de priniaire e,1 de tertiaire sector. waarin toch ilog
75 procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkzaam was, ver-
too,ideii  een  trendmatige  groei.12  Ook  de  werkgelegeiilieid  nain  iia   1830
weI degelijk toe. maar het arbeidsaanbod groeide door de bevolkingstor-
Rianie  nog nieer n

b. Noord-Brabant

De economisclie ontwikkeling van Brabant ondervotid tot aaii het eind
vaii de Ceneraliteitsperiode de iiadeleil vail zijn positie als gretisgewest. 1+

Maar de Bataafs-Fianse tijd vornide voor Brabaiit een periode vati sterke
econoniische verbetering. De drukkende tollen werden afgesch:ift. De tex-
tielindustrie profiteerde vooral vanaf  1810  van  de  protectionistische  po-
litiek van de regering, van het wegvallen van de Engelse conc,irreiitie als
gevolg  van   liet ( k,nti,ientaal   Stelsel  en  van  de torgeiioiiien koopkracht.
Tijclens het Franse liestuur lag de Franse niarkt open voor de Brabantse
textielprodukteri. Aa,1 de vroegere afliatikelijklieid van Holla,id kwani de-
finitief eeti ei,id. Plaatseii als Tilburg. Eitidhoven (·ii Helmond. waar de
econon,ische structuur steutide op de industrie. iiiaakten iii deze jareti

een stielle otitwikkeling door. De Brabantse industrie ontwikkelde zich
zodanig, dat deze in 1813 eeti voorsproxig had op de rest van  Nederland.15

177()-midden 19e ee,IR'. in: 16.i. X. 137.
1

1 )   Dr Vrorde. Eet, overgatigstijd. iii: ..1(;.1. X.  18
12

j  De Meere. Economisclie ontu·ikkeling en lerensstatidaard. 33.
13)   \'ail (len Eeretihert,it. Deopkomst t,an  Tilburg als industn'estrid.  175: Van Stilijvei,berg. De
economie it, de Noorde.lijke Nederlatide!,  1770  -  1970. iti: ,.16.1. X.  107.
H ) Vati dri, Eerenl,rettit. (),iltrikkelingslijnen  en scharnierpunten. 173.13  -  '29.
''' j   \'er\,agen. Geldrop.  E.conomisch-statistisdie  beschrijring ran pen  industrifte  plattelands-ge-
meente miiaf het liegin der 19e epuu·. 39-410. \'ai, den Eerenbeemt. ()nurikkelingslijnen m
srhamierptinten. 4:1-30: Van (len Errenbeenit. Be.,taan en bed,·0,4rheid. 119: Verl,er,ie..lbord-
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Na  1813 volgde ec·liter een ecotiotiiis('11(' terligslag. De positie vati Noord-
Bral,aiit veraiiderde vai, verwaarloosil greiisg,·l,ied iii een ce,itrale ligging
iii het Rijk. niaar clit brac·lit iiiet de koordele,i. die i,wii iIi<wht verwach-
teii.'c' De Brabai,tse incltistrie kieeg liiet dic. aa,idac lit va,1 kc,ning gr,Ile,11

.-

1.  clie de  Belgisclie wei kreeg.'
Ii,c h (1('cle,1 ziel, iii de ilidlistrifle otitwikkeling 5:iii Nc,c,icl-Bral,ant iii

de reiste helft v:iii de tieg<.Iitiei,cle eeim belai,grijke oiitwikkeli,igeti voor.
iii  sl,innrrijeii  werd  in  toelietileilde  iiiate  Iiipt  stoonikraclit  gewerkt.  De

"

stoomi itichii,e was in Noord-Braba,it zelfs eer le,  iii gel,ruik clati  iii  I weii-
te.  Iii  1820  was er m  Emilhovei,  al  ee,i in bedrij f.  In  1827 gitig ook Pieter

18vai, Dooteti iii 7'ilburg oser 01} stoo,iikraclit m zijii spititierij/vollerij
De sclie,iri,ig doc,r cle Belgisc·lie ()1)staticl rii de alsclwidii,g. die vaii

Bral,atil \ ·err reii grelisgewest maakleil, liacicleli erit iiegatieve itivic,ed
op (le nijverheid. De (·risis vaii cle jarrii veertig - veroorzaakt dooi· 1,m-
tenlandse (·01,currentie. het gecierltelijk wegiallen van de Belgisclie tiiarkt
eii (le dalitig vati de ko<,pkraclit - versterkle dit. 1'1 Aaii liet eind vaii de
Jare,1 veertig ecliter verlirtercle de sitiiatic. De Tilliurgse woliiidustrie her-
stelde zicli en begon rotid 18+8 aan eeti stc„ maclitige oi,twikkelitig. hi
de Braba,itse sclioeii-  ei, leerii,clustrie had tussell  18:3() eii  1840 ee,1 grote
tortiatiw vaii het aalital bedrijven plaats. 20

De Bral,antse latidbotiw pic,fiteerde vati de hoge graaiiprijzen tussell
1800   en   1812. Men poogde   het   areaal   te   vergroteii dooi· middel   vai,
oiltgilining. er was sprake va,1  -  ... eene,1 geestdrift mn dezelve te ont-
gitiiwii" Door lic,ge transportkosteii eii gebrek aan niest ve, liep dit weinig
voorspoedig.21 Kleine boeren kc,i,(len i,auwelijks profitereii v:iii de lic,gere

.).)graa,iprijzeli. niaar wei vati goede botprprijzen.-- Boter  'as het belang-
rijkste hai,delsprodukt vaii de Brabaiitse latidbouw. Aan het eind Vall de
ac·htliende  ecuw werdell grote hoeveelhedell  naar  llc,lia,id.  Zeelaticl  e,1
.\11twerpeti uitgevoerd.

21

Bralmlit iii cir lirgi·liti('licle rc·,iw tot cit,istrerks 187(). De scic·iaal -ec'olic,litisc·lii· grlictililr. 5-6:
(:riffiths. Atitbat·ht eii nijverlirid iii de Nocit·clelijke Nederlaticle,1 177(} -  18+4. iii: .16'.1 . X. 2:33
14' j  \er\)eriti·. .\'oord-Britbant  in de twgentiende Fruit'. \0-1\.
'  )  \'ai, del, Rerenbeemi. (),tiwikkelingslijnen en sch(imier,itinten. 7,1 -,12.
18

) \-erberne. c/.u·.. 29-:10.
'" M  \-al, de,i Et'reilb,·1'1111. a.u'.. 7,4 - 36.
2(1

)  1)i, Me,·re. Econ,imisrhe ontirikkeling en lererisstandaard. 12.
21

) Di, i.00>.0. (;eogra fir vaii (1(  Ni,ordelijkt' Neclerlaticlml 77()-liecleti. iii: .1(L\-. 7.2.5.
, ,

-- ) \-ati den F.rrelil)re,111. Hestrian en /,edrtjt,igheid. 10(): BiI'li·,itaii. (,'esrhiede,it  tyin de /cuid/}omi·
in  Xederlcind  1500 -  1450.20'1
23) Bielentan. a.u·.. 202.
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(:rote I,oereti wareri cloorgaans iii goeden doen. Zij konde,1 tegenvallers
Frij geniakkelijk opvangen. Het mrretideel van de hoeren ecliter moest
dagelijks  knokketi  om  het  hooM  bo, e,i water  le  lio,ideii.  Door  pen  sle('lite

oc,gst of eeti ziekte onder liet vee konden zij ertistig iii de probletiwri
kc,titeii. -1

Het beeld. dat cle Bral}aiitse laticil,ouw iii de eerste lielft van de iw-
gelitielld<·  eeuw iliet veranderde. is iiiet juist.  De  boereti bleveii weliswaar
op de traditionele manier werken. ii,aar dat hetekeiit niet. (lat alles bij
het  oude  bleef. Ze slaagden er tusseii  1800  eii  1850  iii  de  procluktiviteit
zover op te voeren. dat aan de stijgende rraag naar voecisel door cle
1}(·volki,igsgroei koti worde,1 voldaaii. De c<),Iimercialisatie iiani toe. Men
kieeg aaii(laclit voor runclververbi·tfili,g e,i cle kalveriiiesterij werd tiiet
ilatiie iii liet westelijk deel vaii liet Brabantse zandgel}ied. de tioordelijke
raticl daarvati et, cle Aleierij i,igevoeril. De teelt van aardappels werd be-
lai,grijk uitgebreid en m de vruclitwisseli,ig gitigeii voe(lergewasse,i eer,
1,elatigrijk,· rol sl}elen. Het systeeiii van stalvoederi,ig wer(l op brecle
schaal tc,c·gepast. Daarcloor ging er geeti nwst verloreii. Bovelidien wercl
cloor de hoogwaardige vi,('clitig de kwaliteit vati de Ii,est beter.25 Naast
cle aank(*,p vali stadsbeer eti haarclas kwaiii iii de Alrierij iii de jarei,
Feritig  liet  gebri,ik  va11  giiatic,  stiel  (,i).26

Nietiw was ook het o,itstaa,i iaii lancil)(,tiwveiei,igitigeii. De oridste
weril  gestic·lit  ii,  18+2  in   s- 1 lei tc,griibosch:  de  Noorcibrabaiids(lie  Maat-

.)-

sc·happij ter lievoiclering iati Haiidel. 1.aiidbo,iw e,i Nijverlie,(1.-

4 2. De economische structimr iii Bo.rtel in cle eerste lielft t,(t,1 de nege,1-
tie,ide pettit,

11.en iii<,gelijklieici (,in i,izic ht te ki ilgen in (ic· eco,1(,1,1isc he strtictimr e,i
cle wijziginge,1 daarin. is k kijkerl Iiaar fle Iler(,rpsstr,ic·lit,ir eli lia te gaa,1
of deze  m  cle  109)  clet' tijcl verandert.  hi  navolgitig  v:iii  #'an  Dijk.  die  zic·li
baseer(le  op  systritiatiek  va,1  de  beroepstelli,ig  van  1889.28  liatiteret,  we

(le volgetide mdeliiig

-4  i   (#ij,4. Krii'llaars. j let  genwitgcle  landl,i,uu'liedriif op de =(indgrolideri  i,1  .\00rd-lirciliatit   I V)(,
/5 53.122 -  124.

5) Bielei  aii. a.u,..201  - 206.
2(')  Biele,11.iii .a.u·.. :11+. C .tiatic, bev:lat ilit verill·c,cigcle ititr,·i·rpseleti vati zi·evogels. vi·rille:igd iii,t
re+tell #·ati (1(1(11' vogi'|s Iii aiider(' ilic'r<·ii. Hi't k(,iiit vo,ir lalig* dr kuslrii *an Iliet tiatile Ppm ('11
(:Ilili.
2- ) ierlieriw. (1.u·.. 43. 47-+8.
28

j  \-an Dijk. Itc,tterdant  1 3 10 -  h\0.  \spertm mii een :ted<,lijke sanwitlet·ing. 39
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1. latidl}(,i,w. visserij. jaclit
2. IliJverlieid
: . (·c·(}tic)111isclie diensteii (liaiidel. verktrr. fin:incifle dirtisteii)
-1. tiiaatschappelijke clielisten Conder\\ ij.. rei plegitig. hmslioi,(le-

lijke clienst. o\crlieicl. kerkge,ic,otschaplieii. \,rije brioq,en)
5. losse arlieiders
6. zc,„der beroe/,
7 1,er<),7, otiheke,ici

De l)er(,el,sgegeveiis zijii zoveel ill<,gelijk v0lgells deze s> ste,liatiek ge-
classific·rerd. De I,roii,ieii z.ijii soms c,11(li,icic·lijk eii/of otivc,Ileclig. zodat de
classific: tie i,iet voor 1()() 1,ic,c·e,it I,etri,tiw|,aar is. Dr rest,hate,i i,ioeteii
clai, c)(,k iiiet de iiodige terug|lot,de,icilieid I,ekekeii z.orde,i

EFIi gorde broii tiiet l,eroepsgegevelis voui liet begii, vaii cle eeuw is
(1,9  E.lat  (le  Popillation  (lf  la  Mairie  cle  lic,xtel  vati  181 0.  vc)(Ii   1850  het
bev<,lkitigsregister. Om de <,Iitwikkelitig te zieti vergelijke,1 we de i,itko,71-
stei,  va,i  1810  met  die vaii  1850.  De  c·ategc,t·iefii   zcmder  lieroel,   en   ),c-
r<,ep otil,ekend' zijn blliten hesclior,r, itig gelaten.

Ta\,el  9:  Structuur  van  de  werkende  incitinelijke  herc,el,sbevolkirig  t,<i,i  Ilc,.rtel  in   1 4 1(j

t,(,lgens  de  Etat  de  Populcitio,2  de  ict  Mctirie  de  Ii(,ztel  en  in   1 +50  1,(,1 :ells  de  eerste
aanleg van  het  Bet,olki,igsregister  cari  1550  cibs„litut  en    in  pr<,renter,

1810 1830

Berc)el),se(·tor absolti,it %            absol„ut                %

himil)011\5·. visserij, jac·lit 298 +2,5 312 31.3

nij\·erlit·icl 197 28.1 345 34.6

m·mwm*We dietiste,1                  :14         1.8         +7         +.7

maats ·lia , telijke diemte,1             +:1        6.1         83         8.3
losse arl,riders 130 18.5 2<)9 249

tc) t :la 1 702 1()0.0 998 100.0

Dc·  priniaire  sector  was  iii  1810  cir gic,c,tste.  op  ruinie  afstaticl gevolgd
cloor de i,ijverheid. De die,isteiisector was klein. Bijna 66ii 01, de vijf Box-
telse nnunwn had  iii 1810 geeii ,ast  werk.  Ttisseii  1810  eii  1850  groeide
de landboi,w absolutit weit,ig en zakte proc·entiteel fors terug. De iiijver-
heid breidde sterk I,it eii iiatii de eerste plants over. De dienstverleikiiig

2") (.\B. 0,1,1 \rellit'f. Etat (li' Pi,i,tilatiot, de la Alairie <14· Boxtel. ii,v. tir.(;:12: Bi·volkitigsregist,·r
183(j
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en de categorie losse arbeiders groei(len proce,itueel licht (tabel 9). Dienst-
knee·liten. clie bij eeti boer inwoonde,i zijn gerekend tot de Latidliouw. die
bij een aiiibachtstiian wooildeti tot cle tiijverheid en de overigen bij de
Iimatscliappelijke  dienstverlei,ing. Alecle daardoor  is  die  sector  in  1850
relatief groot. Het is waars<hijnlijk. dat eer, deel vati hen tocli m de pri-
niaire of sectitidaire sector heeft gewerkt.

§:1. De landboutr

Boxtel valt in liet gebied waar zicli geleidelijk de Ilaanise bc,uw ont-
wikkelde. Deze bmiwerij kwani voor op cle wat lietere zaiiclgronden iii
West-Brahant. de Baronie vaii Brecla, de Latigstraat e,i de Melerij va,i
1-Hertogetil,osch. Het bouwl:ind werd inteiisiever bemit dan iii het drie-
slagstelsel. inet meri hoofd- en voedergewassen eii eril ruiillere vrtic|it-
wisseling. Op de e,ie helft van liet bo,iwlatid werd 1.(,gge geteeld. op cir
anciere l,c,ekweit. aardappelen. tarwe. haver. vlas. zolitergerst, oliezadet,
eii klaver. Als nagewas werdeti vaak stoppelk,iollen verbouwd. De veesta-

pel was iii de Waamse bouwerij groter dan in liet drieslagstelsel. Net
ruticlvee werd. behalve voor de melk- eii boterprod,iktic. vooral gehouden
voor de iiiest en stond vrijwel het geliele jaar op stal. Dc potstal had een
centrale plaats iii het bedrilf. Het vre wercl claar gepoefierd Iiirt groteti-
dec·Is zell verbouwde voedergewassen. Door deze werkwijze was de meSt-
produktie kwaiititatief eii kwalitatief optiliiail. " Per bedrijf hacl men  iii
liet algoneeti vier A zes stilks vee. zelden waren er ineer dan tieti stilks.;"
De   mestproiltiktie   uit liet eigen bedrijf  was   niet  volcloende.   Rond   1800
lieschikt<· men iii Boxtel over minder dan 66,7 volwassen r,ind per ha
akkerlawl.  '1'ellen  we liet jongvee nwe.  dan  was  dat  bijna  1.4.  Oin  de
1,1(,chiktir zc,vcr nic,gelijk op te socre,i werd liaardas. straatvuil. beer. koe-
eli  paar(le,liest  itit   s-Herlogenbosch  aangevoercl. '2  1 let  lijkt  er op.  clat
het mestproblecm tegen liet tiiiddeii vaii dc reitw tilet zo groot was. on-
clanks het feit. dat het aaiital runderen per lia botiwland tertiggelopen
was  tot   1.1.  Het  genieentrbestuur  sclireef  iii   1845  :1:iii  de  latidsregering.
dat de gro,ideigenaren en latidbotiwers alles ii, het werk stel(len wn vol-
cloende  „iest  te  verkrijgen  eii  met  succes.  zoclat  -...  het  geheel  overbodig

30
) (irijith. Kriellaars. a.u,.. 66 - 67.73.168.3:12: \'a,1 7.ai,clen. De economis<he (intirikkeling ran

cle     Xederland e     landbouir. 239. Triptiekeiis. 1-let drieslagwelsel en ile Klaainse liotiw op cir
zatidgroticle,1 val, de lieierij. iii: Bral,(ints  Heem. '39 C 1985). :1: Biele!,i:iii. a.u·.. 2()5.
11 )  Kops. liet \'erbaal gelmidrit ch,or (len (:o,i,missaris vati I.anillit,uw i,1 liet jaar 181)11. iii:
I listoria .lgricitiltime.\'. 101 .
./2 )  \.an\-e\thoven. Stcid en 11eierij   (in 's- 1 lertogeril)osch \. 21-7 .
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kan worde,i geaclit van,vege het plaats,·lijke 11(·stuur ecnige niaatregelen
te tieineti tri verkrijgitig en bes(·11ikbaarstelliiig vaii 171estst,rcifii- r' De
vrij  oiii,angrijke  o,ilgimii,igri,  ttisse,1  1830  ezi  1850  wijze,i  eventiim  op
('('11  grc)<)t  iviesttekort.

De beclrijveii wareii gedeeltelijk zelfverzc,rgeiicl. Oi,i iwlasti,ig te kuti,wii
1,etaleti of goedereii te k i,i,wii kope,1. clie ze i,iet zelf koticle,i niakeii,
1)racliteii  de  i,oere,1  graail.  1(·e  eli  vooral  I)oter  op  de  Iiiarkt.

hi de c'erstc· lielft vaii cle tiegei,tiei,cle er,iw werkte c,ok cle Bc,xtelse I,oer
(,p traclitioiie|i· wijze. Tocli votideti l,elaiigrijke cititwikkelingei, 1,laats. Otii
cleze op het sp(,or te konle,1 ondeizi,eketi we liFt gebruik eii de opbrei,g-
sten vaii het land. de veestapel. liet aalital eli clc' groc,tte vati (le boeren-
1)edrijve,i eii de haii<lel iii laiidlioNK, proiltikle,i.

a. Crc,tidgebruik

Boxtel behoorde in liet kwartier van ()isterwijk tot de plaatseti tiwt het
mieste  botiwlaiid.'+  Net  areaal laticlbouwgrond bedroeg  in   1792    2015
lia: 107+ lia bouwlaiid en 941 lia graslaiid. it, perce,itages 53.3 tegin
+6.7   proc·eiit. s'  Tiissen   1792   eii   1833   voiici  een   duidelijke   verschuivilig

plaats ten guiiste van het botiwlaiid: de oppervlakte botiwlaiid ver,Iieer-
derde voortdureiid, terwijl de oinvaiig vaii het graslatid aanvatikelijk fors

vermiiiderde. Dit wijst  op een intensivering van de akkerbouw.  Na  1833
groeide liet areaal grasland weer, iliaar de onderlinge verhouding bleef

tia  1833  lange  tijd  oiigewijzigd.   De  oinvang  vaii de woeste grond  liep
aanzieiilijk  teritg.  Boxtel  was  in  1792  niet  ruim  vierhonderd  lia  ee,i  van
cle meest houtrijke plaarseii van de Meierij.'6 De oppervlakte l,os eii hak-
hout groeide daarna  nog  aatizie,ilijk.  Oindat  er  pas  voor  1859  weer  ge-
gevens beschikbaar zijn over het grondgebriiik, is dat jaar iii tabel 10
opgenomen.

1.1

) CAB. Nottileti gemeenteraad Boxtel. 2:1 -9- 18+3
14 .              '

1 1111('1(litig op Vati Bre,lgel. Besclireeve Staat. iii: //i.loria .lgriculturae. \111. :306: w.b. de
HM,pen lakle  boitwland  iii  I·ergelijkitig  inrt  andere  plaatseii:  lilz.331 -3:18.  Iii  lirt  kwartier  vali
0 isterwijk haddeii alleeii Till)tirg et 1 1.00 zi 01) Zatid tiwer lat,(11,0 itwgron d. In de aticlere kwartieren
hadden  St.-Oedpitrocle.  Schijliclel  ei  ()irschot  inrer  lanclhouwgroiid  dan  Bortel.
:,7, )  CAB. ()ud .\rcitier. itiv.,ir. F+21). (..van Bretigel. Besc·lireeve Staat. Quanier,at, 0091,·rwijk,
W 1. in   I listoria .lgricult,ircie. ;111. :307-308. 335. Hectaren op helen afgerond.
.14 )   Jaii  Breugel.  Beschreeve  Staat.  iii:  Historia .·lgrifulturae. Vill.  331 -538.
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rabel  10:  Cri,ndgebruik  in  Boztel  in  1:92.  1 326.  1 533  en  1 $59  in  hci  en de  proce,1-
'17tuele rerhouding tussen bouit·- en grcts Ict,id

1792 1826 18:3:1 1859

abs.            % ab,1 % al, . 70 81,3. %

1}Ottwlatid 107+ 53.:i 1292 39.8 itol 62.8 1 638 62.9

g,·asla,Id 9+1 +6.7 870 +0.2 830 37.1 977 :17.1

sub,0,:1:il 2015 100.(I 2162 100.() 22:11 100.C) 26:15 1 (M).0

hown'as +27 +83 5.3:1 698

woe+K groncl      - 2207 2()4-7 1:181

t(,t;1111 +85+ +811 +71 -1

De kwalitrit va,1 cir la,idl)(„i„·gri,ricl was volge,is cle Boxtelse regetite,1
sle(·lit. .·c}oral iii de bum t \ aii de heide. De zware grotideti hagen le laag
(,in gc,ede produktril voort te kuiitien breligeti. De weilalideri wareii iii

18 .,Ihet alge,neeii ook sle<·lit. Coed la,id was ren ititzoiideritig.  1#taar gezieii
de lielastinggegeveiis leek (lat. iii ieder geval wat betreft de o,idste c,il-
tii,irgroiideii. mee t(· valle,i. De aa islag i,er iziorge,1 (vijf gulcleti. zes stili-
vers r,i zes penniiigen) was in 1657 de liciogste uit het liele kwartie, paii
Misterwijk. '" E,1 dit kwartier bezat sameti met liet kwart ier ra,1 Maaslatid
cle  grc,otste  weivaart.4'  Servaas  v:iii  cle  (imaff tv,}eercle  iii  1807  cle  grond

in liet airietiwen als liclit eii zancle, ig. hi droge jare,1 vrnlorile het graaii
op  cle  akkers.+1  De  statistiek  van  cle  lancll}otiw  van  1826  (,tils('llrijft  cle
kwaliteit va,1 de liouw- eti „'eick·grotic{ als miclclelmatig.42 A.J. van cler
\a  schiref iii  1840: -       cle groiid  is zeci  goed  e,i  Vrtlchtbaar-.1;' Dit geldt

ecliter alleeti voor cle groiicle,i rhak hij cir ko,ii van liet clorp. Daar be-
v(,11(leti zicli iiageticwg cir etiige prrceleii. (lie I,ij (le (,piviakitig va,1 liet
.,7 )   \'4),ir  1 791/92   Vart  Breligel.  Bes(·lirer,·f·  Staat. (,)11,irtic·r vall  Ociht,·iwijk.  Ft.  iii:  //is/ort(i

\grir,illurcie \111.  :107.3(18.  Zip  mik  .,1 3-:,il():  vi,or  1826:  (;.\B.  Oml   trc·hil'f.  I)(,c,h  lir.   1.82

Ontgi„,Ii,igen *(·. Ir. +7. scior 18:3:3 (;rootte der groticlen tijdens de inifiering rcin het k(,(laster.
Di·ti I laag. 1873. 220.  1839: CAB. (,riiieelit(·verslag Boxtel  1839.
38   I

1 l..\B. (),id ./r,·hief. Register vati de tiottili·ii fler vergaderii,geii vali drossaard ril scliepenrn
18-5-1789/ 2(1--1-1793. er,(iuft,· i·:„ i (li. 1-r ·ti- i·it T,lkaitier ,„.,art 1791. fol.71'. 77,- 78'.
"' )  \:111 Bre,igel. 13(·s(·111·('ri'(' St:IM. Morgentalen iii het jaar  1 657. iii: //is/oria  igrtru/litrae. \111.
322.

4' I  KI),1. Het \prl,aal. iii: /h.,toria .-lgrim/tume. \'. 201.
11 )   \'an  de  Ciraaff.  I listorisch  -    Stalistische  besrhrijring  mil  lift  Ki),Iinkrijk  litilland.  D\  1:
Deparlentent Braliand. 7,73.
+2 )  (;AB. 0,id Arcltief. Dmis tir. 1.82 Oittgimii:,gen etc·.tir.+7
+   )  1-1111 (ler .ti.·1(irdr)'k·skundig u,oorde,1/,oek der Xederlande,1  (18+0). 631.
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kadaster  wn#xeks  1830  iii de eerste kiasse  \ rrclen  i,igedeelil.  Het  hetrof
sle< hts kleii,e oppervlaktei, bc,tiw: wei- eii lic,oilarid iii de bi,iirtscliappeii
Alii,isel. ()tirooi e,1 Bretikele,i. clip al siticls ee,iweii liewerkt wercleii. -\an-

gr(·lizelicl  lageti  dc·  grotideti  \ ati cle tweede klasse.  1.tiligs  de  Domliwl  lag
gras- et, bc),iwia,id vai, cir tweecle e,1 derde klasse. latigs li 't S,kializater.
(1(· Kleitie .\ti eit cle Essc·lw Stic,ci,Ii vai, cle d,·rcle eti vierde. De grcm(le„
iii cir nal,illieici vati (1(· g(·118·liten (;(·1,1011(1(·. Totigereii. Litissel (·11 1.eii-
tiih|ietivi| e,1 aai, weerszijcleti .ati liet z,ii(i,·lijke (1(·el rati cle St('eliweg
iiaar Emclhoveii werdeii vooi,iatiielijk iii de clerde klasse i,igecleelcl. (L,il-
tu,irgron(le,1 vaii cle vijfcle klasse strektrii zic·11 Hit lai,gs cir Steeimpg teii
Iic,ordei, vitii de weg Esch - Sitit-Micliielsgestel. laiigs de ocistelijk(· grens
\'ati cle gemee,ite iiabij cle weg imar Sc'hij,iciel e,1 aikii (le i':,11(1 vkiii (|*'
lificle. dip zeer scliraal was. hi het algeiiiee,1 kaii gesteld w ,rdeii: hoe
ver(ler weg vaii cle koiii. hoc slechter. +4

\r'(.gens gebrek aan liooilaitcl aaii het ei,id vati cle aclittiende eeuz,
pac'litten etikele Boxtelse boere,1 liooilatid aai, de Maas. Dit was uiteraarci
alleeti weggelegd voor rijkere bot·reti. 011(lat liieraaii hoge kosteii irrboii-
clrii wareii. Niet alleeti de l,aclitprijs was lioog. ook liet vervoer k ,stte
gelcl eii tijd. In liet iniddrii vaii cle 11(·gelitiencic eet,w was iii dez,· sittiatie
lic,g gee,I veratidering gekoiiie,1.

43)

De  tortianie  vaii  liet  lotale  cultuur:ireaal  trisseti  1792  eii  1850  werd
gerraliseercl  door *,ntgi,i,ki,ige,1.  1 lierover zij,i  Itit  de ja, en  v661  1850  1,au-
w(·lijks brc,iitieii. 1.'it tai,el 101,lijkt. clat cle o,iivatig vaii de woeste groncl
tussen  1826  en   1859  1,irt  rui,1,  achilic,ticierd  lia  is  afgenomcii.  Eeii  decl
werd oiltgoilneti tot bollw- eii graslaild, de rest tot bos.+6 1-let ginieen-
tebesttim (leecl iii cle jareii dertig pogitigen olii lieidegroiidell te verkolwii
aaii perso,ie,i die cle groiici in c,ilturir wilcleii breiigeti. Hieri,it zou kutiiie,1
w ,rden grconclitcleerd. clat de bc·nodigcle opperviakte gemene grond terug
licp.  Hierc,p  diticit  ook  de  opnierking  in  het  ge,iieenteverslag  vaii  1851.
dat  -...  door  de  iiigezetetieii  vaii  de  aaii  de  ge,INeente  behoreiide  gi.oticle,1.
i,wre,ideels heide. tiiets werd getioten-.f Nadere gege,·etis ontbreketi ec·li-
ter. De grineetite iiani ook zelf het ii,itiatief tot otitgitii,itig. hi 18+1 werd
f;i<)C) uitgetrokketi voor liet (,trigrave,1 vati eer pcirc·eel (,tider Kleiiider

++ )    Niet  gelitiblic·rerclr  restiltatrit  5-:111  11,·t  c,iderzcirk  vait  (le KTbrkgrciep  \-eldilaiileti  ,·ali  (1(·

H,·cit kitiidigi· St,idieki·iiiA vaor Hortel eli ()ilige\ill,0. \-ali (1(· (;raaff. a.u·.. 57:i- (kijiA. Kriellaark
a.11'.. 49-30
+3

) jail der.\a. (1./1... 651.

+1') (;AB. (.pliwenteverslag Boxtel 1856.
+   )   (..\B. Ce,Ileeliteverslag  Boxirl  1831.
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+8Liempcle latigs de Steenweg.  liet I,erceel werd ITiet mastbomeii beplant.

1}. Aa,ital bedrijveii

Morilijk valt na te gaaii. lioeveel zelfstanclige l,oeren er ware,1. Veel
bedrijfjes wareii te klein oiii van te leve,1. De 1}enedengrens vaii rei le-
vensvatbaar I,oeretibedrijf heeft vernioedelijk gelegen bij twee A drie lia
akkerland en anderhalve A twee lia graslaiid.+4 Maar het aantal hectareii
is te arbitrair. omdat de kwaliteit vaii de grond plaatselijk sterk uiteenlie )
Van Zanden stelt als oiidergrens voor een zelfstaiiclig lantlbo,iwbedrijf het
hezit van eeli paard. Op de zatidgronde,i waren ecliter ook zelfstandige
hoereii, die gee,1 paard maar eell trekos bezateti. De gretis trissen kell-
terborren en arbeiders is zo vaag. dat elk criterium iets willekeurigs
heeft.w Keuters  met  eeii  te klein 1}edrij f Zullfil  0111  hull  itikoi,isten  aaii  te

vullen bij eeii grotere boer zijn gaan werkeii. 51

Hoe lastig het aatital boereti te schatte,1 is blijkt uit cle gegeve,is vaii
liet  bevolkiiigsoverziclit  van   1810.   dat 210 boeren vermeldt  eii  het  R#-
gistre (:ivique.  dat  voor  1811 269 boeren registreert.  Ilet  kohier  van  de
belasting  voor  liet  veefonds  van 1814 slaat 265 veebezitters  aan.  In  dat
kohier staan m totaal 227 paarden geregistreerd. 180 boven iii +7 onder
drie  jaar,   128 personen bezaten 66,7 paard, aclittien  Mee.   vier  drie  en
66ii vier paarden. Niet alle paardenbezitters waren ook hoer. Fier fal}ri-
kanten/hanclelareii. een voernian en de arts bezaten sainen negen paar-
de11, niaar Keen 'ru,iderbeeste,1'.'2 Net aantal zelfstaiidige boeren met 6#n
of nieer  paardeii  611  66,1  of tiieer rundereri bedroeg dus  mige.eer  1 45.  Op
1  jaritiari  1815  wc·rclen  ook  nog 96 trekossen geliouden.2  Over  hoeveel
boereii deze verdeeld wareii is iiiet bekeiid.

Het lijkt verantwoord o,ii het aantal zelfstandige boereii in Boxtel aan
het begin van de iiegentie,ide ecuw te schatteti op ongeveer 200 4 225.
Dit  konit  ongeveer  05·ereen   met  liet  aantal  persotien.  clat   in  1770.   1792
011805  nieer  dmi  6,fii lia bezaaid land bezat: respectievelijk  226,  230

+8 )  (;AB. Notulrii gemreittiraad Bc,xtel. 2- 10 - 1838.23 -2- 18+1.
*4 )   Duii,·endak. Rooms.  rijk  of regentesk.  Elitevorming en  marlitsverht,udingen  in  (histelijk
Amird-13rcib(int (circa  1 0jO -  1914). 30:\'an 04,rsi·\\01. Eindlic,ren. Een scimenlering in verancle-

ring. cil. 1.  61  -62.

1)  Val, Zanden. (i.U'..373.
31       ..

) D,1 'Jvelidak. n. u,..  39
''2)  (;AB. Arc:hief 191 eeum (:ohirr vai, de belastitig woor het veefotids over 181+. greit itiv.,ir. De

beroepsgegeve,is van de ze; pers(,11('11. die uitsluitrtid erit paard Iwzitten. zijn olitleend aait het

Rfgistre (:ivique. F.611 vati (le zes ih volgens deze bron -joitrnalief. waarschijtilijk was hij voerliian.
° )  Deckers. De  landbouu,ers ran deri Noordliraliantsfhen zandgrond. '105.
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eii 212. Het aantal boeien is iii de loop vaii de eeiste helft van de Iie-
gentieti |e emiw maar weitiig toegenoilieii. iii de eerste aanleg vaIi Ilet
bevolkingsregister  vall   1850   staaii   23:    persotien   als   boer   of  botiwnian

ver,iield.1+ De tiiatinelijke berc,epsbevolking m cle primaire sector is eve,1-
eetis iiaiiwelijks toege,iome,1. De iiic,gelijkliei(1 voor tiiet-agrarifis oni in
de latidbmiw eeii hestaan te verwervell was uiterst gering

De l,e,»epscoinbi,iatie boer/atiibaclitsinaii. een keiinierk vati de tradi-
tiollele s:imenleving'1. konit in  le bronneii weinig voor. Dit kati ee„ ad-
mmistratieve kwestie zijn, niaar liet kall ook erop dmile,1, dat er al eeii
behoorlijke l,eroepsdifferetitiatie was otitstaaii.

c. Bedrijfsgrootte

De  nieeste  boerenbedrij.en  iii cle Meierij  rond  1800  kendeii  een  geri,ige
onzang Slechts een kleiti deel vati de boereii gebriiikte ITieer dati tie,1
lia bouwland eii eenzelfile oppervlakte graslaiici. Middelgrote bedrijve,i
lieschikteii over ongeveer vijf A tien ha bouwland e,1 ilog enkele lia gras-

36land.  De  meeste hoeretibedrijfjes waren  nog kleiizer.
Het is niet eeiivoiidig na te gaan hoe groot (ie hoerenbedrijven iii Boxtel

onistreeks   1800  wai en.   Delen   we  de totale oppervlakte laridbouwgrorid
in   1792  door het aantal aangeslage,ien  voor  de  belasting op bezaaide

groiid. dan komen we op een gemiddelde bedrijfsonivaiig vati 3,9 lia
bouwland en 3,4 lia grasland. Omdat zich onder de aangeslageneii ook
inensen bevotiden. die vanwege de geritige oinvang vati hun grond niet
als boer kunnen worden beschouwd. was de gemiddelde bedrijfsomvang
van de paardeboeren groter: aclit A negeti lia.

Deze belasting geeft ook enig zicht  op de groottestructuiir.  hi  1792  he-
droeg het totale areaal bouwlaiid  1074  lia. Twee derde deel daarvan,  721
lia. was bezaaid. Als we aannemen, dat het bezaaide land ilit tabel 11
mwweg twee dercle deel is van liet totale akkerland van de boeren. dan
krijgeti we een idee vaii de omvang van liet bouwland per boer.

De Boxtelse schattingen vertonen grote overeenkonist tnet de cijfers van
de Meierij. Grotc boeren waren   er   ook in Boxtel weinig. liooguit   tien
bedrijven hadden tiieer (laii tien lia bouwlancl. Het aantal middelgrote
bedrijven schonimelde rond de taclitig. De rest was kleiti tot zeer kleiri.
De boerderijeii niet (le grootste opperi·lakte bouwland lagen iIi Boxtel
Bitinen, Muiisel. Onrooi. Kleinder Lienipcle en Selissen.'7

m )   (AB. Bevolkiligsregister  1850 -  1860.
" )  \'tw Zatideti. u. w..22.
36)  (.rij„s. Kriellaars. a.u' - 78 - 79
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Tal,el 11:  Bedriifsgroottestrtictuitr:  01}pertilakte bezctaid  land en  geschatte  ometing ran
het   bouu·land   in   Bortel   in   1:92*

Oppervlakte 1792

abs.            %      t(,tale onivatig 1,01,wlaild

< 1    ha                                                                              38 2().9 <1.5 ha
1   -  2 lia 20 19.9 1.5   -   3   lia

2 - 3 lia                        77 27.8 3 - 4.5 ha
3 - + ha                               :19 14.1 -1.5 - 6 ha
+   -   3   ha                                                                        :11 11.2 6 - 7.3 lia
5 - 6 lia                       7 2.5 7.5 - 9 lia
6 - 7 ha                              7 0.7 9 - 1().5 ha
7 - 8 lia                             3             1,1        10.3 - 12 ha
8 - 9 lia                               2 0.7 12 - 13.5 lia
9 - 10 lia                      1 0.1 13.5 - 13 lia
>10 lia                        2 C).7 >13 ha

totaal 277 100,1

Iii 1799 bezat ruiin 83  procent  van  de  boereii  vijf of niinder  volwassen
rundere,i.   iii 1821 bijna 87 procent.   Slechts  6#n   boer   h:id   er  iti   1799

39
irieer  dan  tien,  iii  1821   Keen  enkele.

Over (le bedrijfsgrootte in het niiddeti vaii de tiegentiende eetiw zijii
geen  gegevens  voorlianden.  Ali  we liet totale areaal bouwland  iii   1851
(151+ lia) delen op het aantal landbotiwers (233 genoeind iii het bevol-
kingsregister  van  1850).  dan  komcrii  we  op  een  geiiiiddelde van oiigeveer
6.5 lia bouwland per bedrijf.6' Uitgaaiide van de verhoudi,ig tussen

bouw- en grasland konit daar nog ongeveer di·ie lia graslaiid bij. Dit cijfer
geeft de niaximale gemiddelde onivalig aan. walit we welen iliet hoeveel

landhouwgroiid iii gebruik was vaii liedcil. die tiiet als latidl}ou;vet te
bork stonden.

'  )  (.\B. Oiici Archief. Caar- of collectehorketi der get,irtir iitiddele„ 1792. i„, .„r  F.1:17.
58 ) (.\B. Oud \rchief. (;aar- of colle(·tel)(iekrii (ler grmeni· middelt.i,  1792. itiv.tir. F.1.37.
39

) CAB. O,id .irchirf. Belastitig der runderbeeste,3 1799. itiv.iii·. F.170: Staat van rutiderberhit'il.
paardeti en schapeit over de jaare  1821. gen itiv.,ir.
ho )   CAB. (,emeenteverslag Boxtel  1831.  Eerstr aaitleg bevolkitigsregister 1830.
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d. Cewasseii

De voortiaaii,ste gewassei, iii Boxtel iii 11,·t |,egiii #'ati de tiege,itietide
eet/" ware" r<,gge. boekweit. 8:i,pr rii aardappele,i. \F,or (leze teelteti
werdeii  iIi   1813  respc'ctievelijk  481.  160.  80  (111  31   lia  gebruikt.  \frder
\\ erdeii (,p kleine sclwal oliezaad. er. te,i. bc),Ieti eii 9 Las geteeld. iii de
1(}ol) clei jare,i mii,ien v(,oral (11· (,1}iwn·laktrii rogge e,1 aarclappelt'ii toe
Iii 1851 werden  voor  cleze  gen·asse„  resiwitievelijk  69.3  eii  244  lia  ge-
1,rtiikt. aardappels I,etek<·,11 (lit l,ijird (·e,i \·e, ,·ijf,ouiligii,4. Dezebl F'(}Or

uithreicliiig  hai,gt  samet,  Iiic't  cir  KIY,eie,icle  Fraag  Iiaar  voc'ilsel  cloc,r  de
1(wilatile vall |let miToiiertal. Moge|i,ik is re,1 (leel \'a,1 cir 21:irclappel(,(,gst

62gel,rtiikt als veevoeder
Over de teelt  van  voedergewassrii  \·66r  1851   zij,i  iia,iwelijks  gegerciis

voorlia,ideii. De oppervlakle -zc,nwisl,i,nw eli aticirre (,lijac·litige zade,1
1,edroeg iii 1813 vijftieii lia. iii 1851  wer,1 :16 lia zoiiiersi,tirric' verlio,iwcl
e,1 -16 ha klaver.6 ' (:roei vaii cir mticlverstapel gelijktijdig iiiet iiikriiiif,ing
vati graslatid wijst  op de teelt  \,a,1  Iiage,5 asse,1  als  I,erfstspi,rrie  cii  stop-

,)elk 1O"en. Deze gewassel, coliipeiiseercifil (le terugloop vati (le gms- eii
hooiopbrengste,1.

('. Oogstopbreiigsteii

Er zij,1 iia,iwelijks gegeve,is (,ver fle kwaliteit va,1 (Ic' 0(,gst iii Boxti,1 iii
cle eerste helft  van de iiegeiitie,icle eet,\\' ill('t  als ititz<,ticleritig  1812.  Dat
jaar was voor de Nederialicise laticil)(,tiw eell n<,rliiaal tot g(,(1(1 oogstjaar.

64

Rogge braclit  in  Boxtel  torii  1:i.,9  Iii  pei   lia  01,.  1,orkweit  eve,ire is  13.5
111.  haver  20.3 Iii. tarwe  9  Iii  en  gerst  16.9  Iii.'"  De  01,1,retigsten  iii  (le
staat vaii 1812 zijii per arpe,it. ee,1 0,ide Fratise itiaa, C een liabc ha).
De opbrerigsten zijn bij cir haiiteri,ig vaii (leze 11:,at otiwaarschijnlijk
lioog: Foor rogge zou cle oogst  vaii  1812  ciati  ims iii  1 9()9  verbeterci zijii.

vc,or (le andere gewassei,  riiini  Iia  185(}.  \T'aars<·liijnlijk  heeft  (le  sclirijver
arpetits ges<·lireveii waar lia is bc.doel(L tetiwer otiidat lic't aailtal arpents
iti de bron voor elk genocii,de gewas idetitiek is aan het aai,tal ha iii dr

"' )  11\NB. (:ollectie Hiiltniati. \'ati cler F(,sw: \'all (le,1 Bilgarrile itiv.111·.9:  1-afer(·rl ,·lili clc,it
lam ll,oim· iii 1813. vergelek*m i net (lie vati 1812 iii Iii't Di·,iart c. 1, ,(.111 vail (11. 8 1,111(le,1 #·aticle R hijli:
(..\13. (.enit·eliteverslag Boxtrl  1831.
«
- ) Birletitaii. a.u'.. 20+

" ')    R\NB.  (.ollec·tie  ihilt,iiait. \-an  (ler  Fohst'.  &11  (11'11  81 16:irrill·  ill,·.lir.9:  'raft·reel  vall  clril
latidbou w in 1813. vergelekeiii iiet clie vati 1812 in lirt Del,artriitelit vati cle M o,ic leii vai, cir R h ijn.
 '1 )  \a,1 7alicle,1. ci.u·.. 89.
1)3

1 (;AB. Oud Ari·liief. Aa,igifte vati graiwit rit oogst vati 1812. iii, .tir. (,13.
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lijst. die betrekking Ilerft  op  1813.  AIs mit  een arpent eigenlijk een  lia
bedoeld wordt.  daii  zijii  de  opl,rengste,1  iii  het jaar  1812  ook  veel  aan-
nemelijker. Ze komeii claii oiigeveer overeen met de opbrengsten van de
matige zandgronden.

t,b

Noe de oogst iii Boxtel iii latere jareii was is met  bekend.  Evenals riders
zullell 1816/1817 jaren   vati   niisoogst   zijn   geweest.<'-   \Tanaf   1825   is   er

meer inforiiiatie. zij liet clat die geldt voor het district- Boxtel. een gebied
begrensd door Berkel Enschot. E.inpel. Lith. Oss. Schijndel en Boxtel. Iii
de  jaren   1825   -   1828  was   de   oogst niet slecht. Tusseii   1829  en   1831
was de opbre,igst geringer door oven·lordige regens ei vorstscliade. hi
Boxtel  zelf  veroorz:iakte  ee„  c,verstronii,ig  iii  de  zomer  vati   1829  68  eli

hagel eii storii, it, 18:11 eti '32 verl schade. Deze laatste tegenslagen ware,1
extra iiadelig, oindat zr satiirtivielen inet cle itikwartieriiig tijdens de Bel-
gisc·he Opstancl. Dc lii,i,idatie roiid s-Hertoge,)bosch. die de afwaterii,g
rai, liet (,niliggencle g,·hi,·(11,eletii,iwrcle. brimcleelde cle landbouw iii ern-
stige tiiate.  Pas  iii   18:17  was  de  oogst  weer  goed.  De jaren  tussell  1837
e,1  18+4  warrii  gutistig.  De  nogste,1 wareti redelijk  tot  goed  en  de  boereii
maaktrii hetere prijzeii voor litin proditkteil. 69

Om te zie,1 iii hoevc·rre cle opbre,igsteii iii cir eerste helft vaii de ne-
geiitiende  ertiw  zijii  grstegeii  zelt('ii  we  (le  resultate,i  vai,  1812  af tege,1
het  geiiiiddelcle vaii de jar<w t,isseii  1851  en  1860.  De cijfers nioeten wei
voorzichtig Kelia,11(·erci \vorde,i, c,inclat het iii die tijd moeilijk was de
c,1,1,reiigst te schatteti. 13„venclien liaclden cle hoeren Keen belang bij pen
hoge schatti,ig. oniclal de 4,1,1,re,igste,1 wercle,i gebri,ikt voor de bereke-
mtig vati cir groncil)elastiiig. C),ida,iks de oiihetiouwbaarlieid vati de cijfers
is  ic,(·11  wei  chiidelijk.  clat  cir  pr<,d,iktie  per  ha  tussen  1812  en  1850  is
toegenonieii. (),11,171 er iii cle eersle lielft van de nege,itietide ecuw ger,i
fimilaiiientele wijzigii,geri zijii cloorgevoerd m cle bedrijfsvoeri,ig. kwaii)
de produktiestijging voor rekeni,ig vai intensivering

.,. "
)  C .rijits. Kriellaars. (1.W.. 1()8

<'  )    Zappe>.  De  ilegelitirticic,  i·i,ilip  1111   181 7  -  191+.  ill:  \'all  Stitijveliberg. De economisrhe

geschiedenis t,an  Xedertand. '1<)\
08 )   (:AB. Notulfil grinrenteraad Boxtrl.  17 -9-  1829.
"")  12\NB. \rchirf Prcivimml lit·stillir. \'ers|ag,·ti van cir clihtric·thi'omi,tishariss,·11 1825 - 184+.
iii\·.,ir. +291 - +293: (;AB. Nottili.,1 g<.tric·etiteraaci Boxtel. 17 -9- 1829.
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Tabel ll: Opbrengst per ha van enkele gewassen iii W in Boirtel in  l ' 12 en  1 f51- 1 %60
711en  iii  het  cirrondissement Den  Bosch  in  1 513

Gen·as 1812 1851-18(,() 1()ellal/% 111 % Arr.  Den  Bosrh  1813

rogge 13.5 17.8 31.9                              1-7
1)0ekweit 133 19.0 40.7                                   18

lia\·er 20.3 :17.9 86.7                                       32
t:"·we 9.0 17.2 91.1              17

gerst 16.C) 2.1.() +3.8                                      22

De uitkomsten vail tabel 12 zijn in tegeiispraak niet de I}eviiidiligell
vaii (:rijns e,1 Kriellaars. die Iiieiieii dat de opbrengsteii per lia iii deze
periode op de Braliantse zandgro,ideti i,iet noenwiiswaardig zijii geste-
gen.1 Nii zijii de opbi engsten iii Boxtel iii 1812 beditidetid lager claii die
iii   het   arrondissenietit   Deii   Bosch   iii   1813.72   Dit   i'0ept   weI enige twijfel
op aaii de betrouwl,aarlwid vaii de Boxtelse geFevelis. lioewel ook de
gegevens vati het ariondissenient Ii]et eeli korrel zout nioete,1 worden ge-
iioiiien.7.1 Vergelijkeii we de opbrengste,i iii Boxtel m de periode 1850 -
1860  t,iet  die  in  het  ariondissement  iii   1813.  clati  is  er  inderdaad  weinig

groei. Ik aclit de betrouwl}aarheid van de Boxtelse opgaven niet geringer
dati die voor het arrondissement. Er is lussen 1812 en 1850 sprake ge-
weest van een behoorlijke stijging van de piodliktie per ha. Vaii Zanden
eii Van den Britik co,istatereii een vergelijkbare ontwikkeliiig iii de pro-
driktiegroei   in   respectievelijk 00st -Nederland   en Woensel.71 Onidat   de

niestproduktie per ha bi,inen het eigen bedrijf wat ter,igliep. nioeten de
noodzakelijke ineststoffen iii toenenie,ide hoeveellieden van elders zijii
aangevoerd. Zoals eerder vernield. was er volgens het geilieelitebestuur

iii het i idden van de jareii veertig geeii onoverkoiiielijk inesttekort.70

7,)'     I,  c.egeveits 1812: CAB. 0,id .\rchief. Aatigifte ,;Iii gratieti e,1 oogst vait 1812. i,iv.,ir. (;15.
gegevens 1831  -  1860: CAB. Cemeenteverslagen 1 851  -  185,'3. De ophrengste,1 iii 1851-186() zijn
iii mtiddeti. Dc*ze cijfers koitien heel dic·litbij de cijfers vati (:riji,s. Kriellaars iii He    pmetiple
landbouu,becirijf 1 500 -  1 565. 198. zodat ik aa,iiieei,i. dat de inticlde hirr identiek is aan cle hi.
(,rgevelis arrotidisse,ilent: Val, Zatide,1. a.u·.. 241.
71 )  (:rij„s. Kriellaars. a.w..  109.
72 )  1''a„ Zatideti. a.w.. 2+1.
73)  (irijns. Kriellaars. a li'.. 1()9.

-1)   \'ali Zandeli. a.u·..  173  -  179.  \'an Z.alideti.  De I:Indbotiw op (le zaildgroitdet)  van 00st-Ne-
derland. iii:  Tt'(;.1 (}1  (1988) 2.199: \'an den Brii,k. De arl)rid is alles. de niensch is niets.... iii:
Te.96.17 (1991) 1.6+
°) CAB. Nottilen gemeeliteraad Boxtel. 2:3 -9- 1845
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f. \Teestapel

ilet aantal 'hoortibeestezi groeide aaii het eitid van de aclittietide eet,w.
In   1770   werd  er  voor 901 dieren 1,elasting betaald.   ill  novelliber   1791
voor   1006. Hiermee stolid Bond  iii liet kwartier  van   Oisterwijk  op  tie

vierde plaats. De rundveestapel was groter daii deze cijfers aangeveil.
oindat jongvee  niaar voor de lielft werd nieegeteld.  hi 1799 werden  1500
ruticleren gelioucleii: 999 koeieti eii ossen boven e,1 501 oi,der twee jaar. 76

Over schapeii en varkens zijn geeti gegevens itil die jaren voorhanden.
De nmdveestapel nam in de eerste twee decemlia , aii cir ee,m· Iiatiwelijks
iii  oiiivatig  toe.  het  aandeel  van  liet  jotigree  daari,i  wei.  (;ezien  de  I,it-
breiclitig  vaii  liet  areaal  grasland  na   18: 3  is  de  groei  vaii   rutidveestapel
iia   1833  tot  stand  gekomin.  De  varkerisstapel  Iia,Ii  iii  om;aiig  toe  iii
tegenstelling tot de schapetihouderij. die sterk terugliep. Dit beeld koint
c,veree,i met de ontwikkeling vati de veestapel in Braba,it. i,iet uitzoticle-
ritig vaii  de varketishouderij.  die  in de provincie in 1850 dezeIMe oinva,ig

-
liad  als  in  1810.

Ta\,r\ 13:  Omratig rein  de  rundree-,  parkens-  en  schaperistapel  i,1  Bc,i·tel  in  1 31.5  en
/ 6.5 /7 8

1815 1851

7stiere/1                                                -

k,wir,i 7+6
}1621

J()Iigver 663

OShell 128                                      83

totaal mticlerell 1537 1711

varken, +27216

Sclialie,1 1.103 423

Eeii verklaritig voor de groei van de rundversta ,el is cle toeneinetide
vraag iiaar slachivee uit Eligeland eli Frankrijk.7" Alet natiie aan liet eitid
van de twintiger jaren was er een ellornle stijging vall de export vati

*')   (i:\B. 01,d Arc·liief. Nihier va,1  bilastingen op ri,liclerbeesteli.  ,·alletide oticler art.  11  val, cle
ptiblic·atie vait liet  itit,·orreitcl bewilic' cler Batatifs<·he reptibliek vaii 29 dec „tiber  1 799. iii,·.i,r.
F.170.
- ) (,rijits. Ariellaars. a. w..106.

78 )  Deckers. De /and/,ouu,ers t,an den .loordbra/*intsrhen zanc/grond. 203 eit 21:1: (;AB. (;eitir(·i,-
teverslag Boxtel 1831.
-9

)  De Ateere. Ec<,tuimische ontwikkeling. en lererisstcmdacird. 3.
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vi•*.8' C)c,k de boeren mt Boxtel en oinge. itig riclittrii zich aaii Iwt eind
va,  de jarm dertig ni,·er eii liieer op de kalverinesterij. De districtsconi-
Iiiissariss<·,i rapporteerdeii iii die jareti. dat de produktie vaii tiiestkalvereii
iii  het  distric·t  Boxtel.  die  t,issen  1830  eii   18:16 als gevolg  vati  de  weg-
F alle,ide export kwijnde.  iii  1837 werr opleeftle  dc,or eeii  sterke gr(,ei  vaii

81clf· t,itvoer iiaar lirankrijk en di' daai mpe gepaard gaatide prijsverlic,ging
liet gei,iertiteverslag va,1 18.91 inelch goecle prijze,i zoor , 1.tte kilvereii.

op welker vel,miestmg de lai,dboi,wer zic·h iii (li'ze streketi ve(·l iiieer
 ·:12

t(*·legt dali in vic,eger jaren Er is hier slirake v:iii speC ialisatie aail de
(,tilputzijcle:   de   I,oer  prodric'eert  ,·our  de  iiiarkt en iiiet 5.()or eigeil  c011-

sil i Iip tie.

()vei de kwaliteit vaii het vee zijii gee,1 gegevens Koor liatideii. \'atiaf
1817. toen de verpliclite ke,iriiig vaii stiereii werd ingevoercit .1  betaalde
de genieetite  preniies aan  de houders  vaii goe<lgekeurde stiereti.81 Iii  1 81+
was de raad zelfs bereid oni voor eiger, reb.,iiiig 66„ of nieerdere stiereii

85\'all goede kwaliteit te kopeti.

g. Ilandel iii laiidbouwprodukten

De lianciel in laiidbouwprochikten stelde zeker ill cle eerste deceniiia vaii
dc' negelitielide retiw iii Boxtel weinig voor. Boter was liet belatigrijkste
liaiidelsprodukt en werd voor ren groot deel m s-Hertogetiboscli ter
ii,arkt gel,raclit. Voor kleitie boeren was de verkoop van boter de l,elang-
rijkste eti vaak de eiiige manier om aan geld te koinen. 0171 zo'n groot
ivic,gelijke hoeveelheid te kiintieti verkopen, werd in het eigen huishoudei,
weinig of Keen boter gebruikt.86 De kwaliteit van de boter was iii het
algemeet, slecht.

Bc,xtelse boeren bracliten ook graan op de inarkt. De totale produktie
i·c,gge  iii  1812  was voldoende  voor  153  kg  per inwoner e,i boekweit  voor

1,ijita 50 kg per iiiwoner. 72ietiekens rekent voor de zelfverzorging 0,71-
strceks 1850 150 kg rogge et, boekweit. 265 kg aardappelen. eeii vijfde
varke11 eii tieti kg boter per persoon.87 Dit zal enkele dece1111ia eerder Iliet

8 )

)  1)(· NIC·/·re. ci.N'..17.

81)   11·iNB..\rc·llirf Provinciaal Best,iur. irrslagi·ii vati cir (limric·isc·(il,Imiwriss('11  1823 -  18++.
m, .HL +291 -4293.
82)   C..\B. (.e,neenteverslag Boxtel 1831.
8.1

) (;rijtis. Kriellaars. a.u·.. 231.
81)  (..\B. Nit,ilrit gritirenterimil Boxtrl. 11 -1 1- 1817. 18 - + - 1828. 2:1 - :3- 18+2. 9- :1-
18+222-10-18+9. M-11-18+9.
&-, ) 1.a./).. 2()-+-18-1+.
86 )   \-m,\'r\thi),·en. Slad en  .\ leierij  i,(in  's-1 lertfigenbosch  11. '28.
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anders gelegen hebben. Na aftrek van zaaizaad. tienlen en een hon*eel-

lieid voor zelfcons,imptie hadde,i de boeren iiog ecii overschot voor de
verkoop. Alogelijk voerdeii ze ook een deel aan het vee. De oogstopl,rengst
aai, rogge eii boekweit was voldoende voor cir iiiwotiers va,i Boxtel. Om-
dat praktisch iedereen iii zijn eigen liof aardappelen. bonen en grocr„te
teelde was er een stirpltis. dat elders verkocht kon wor(len. Ill ieder geval
werd er Boxtels graan op de Bossche niarkt verhaiideld.88 De hoeveelheid
zal niet zo groot geweest zijn. gezie,1 de opiiierkitig in de Statistiek vali
1826 dat (le opbrengst tiog steecls gelierl roor eigen gebruik was. Er was

- 89ook geeti sprake van 'bijzondere prod,ikten De teelt van suikerbieten.
die "I de Fra,ise tijd op heperkte scliaal werd beoefend. was iia die tijd

91 weer sliel verdweiwii.
hi de loop vaii de jareii werd cle mogelijkheid om reti deel van cle oogst

op  de   markt   te   brenge,i steeds groter.   In   1851   was de roggeoogst   m
verg<·lijking iiiet  de jareii daar,ia slec·lit :  veertieti hl pcr ha.  Desc,tidaiiks
was  (11)bre,igst  I,er  mwmwr iets hoger  dan  m  1812:   156  kg.  Litgaaiide
vaii  de get,Iiddelde oogst tussei,  1851   en  1860  (17.8  lil   ,er  ha)  prodit-

reercle,i de Boxtelse boercii iii Iwt midden van de ee,iw l,ijna 200 kg
rogge  per  lic,ofd  vati  de  lievolki,ig. De aardappeloogst beciroeg  iii  1851
:179  kg per i,iwotier.  De opbreiigst  17)(,i· borkweit was  iets lager clan  iii
1812. tiaii,elijk +3 kg pc'r itiwoiwr. Het s,irpltis r(,gge eli vo„ral aarciappels
was le groot 0,11 ilitsluilend iii cle eige,i ge,Ii ·elite gec'olistil,ieerc| te wor-
den. E.rii deel vai, het overscliot i,ioet d,is buiten Boxtel of aa,i hatidelare,i
v:iii riders verkoclit zijn. De chukte op cir Boxtelse LY,rent,F,Irs oilisticeks

9I185(} cluidt liier ook op.
Tegcn liet ii,iddri, vaii cle eetiw wercl belialvc· de graaii- rii aarcla )pei-

liaiidel ook cir haii<lel iii mestkalverei, 1,elatigrijker o,ider i,IL·loe<I van (le
iraag vani,it Engelatid eti Frai,krijk."2

8-
) (..\B. Owl .\r(·hief. \aligifte \·ali grati,·Ii ,·11 ciogw \51,11812. iii\.lir. C .13: (.t·wirhirti iti kg lic·r

17\   (:rijns. Eriellaars.  lift  gemenwle  1(indbouit'bedriif oi)  de  zandgronclen  in Nocird-Brabarit  1 40(j
-  h 0.5.  197.  (:riteria ,·wr zelf,·citirziritii,g   Trierif·kri,b.  Iliti'grale ge*('liledrtiiK iii H·orilii,g. ili
()11(1111•,isclrii. J. vali. (;. Trietieki,11+ (recl. ). t.'en proilt 11'6 rei, mciger priard m een zorin op he/
seminarie.  311. 8,(,t 63
88

) (,\B. ()iici .\ri·Itief. I)<,(is nr. 1.82 Oi,tgitii,ii,geri ,·14·. iir. 47. Statistirk vai, clt· grnire,itt' 182(i.
89

)  t.t'.11.

")  (;AB. ()11(l Arc·liirf. iliv.Iii.(.12.11,181:5 wercle,1 irilim tw(·1· liet·tari·,1 1,irt suikerl,irtrit IM'plalit.
11· res„Itate/1 Hareit i·rij gile(1.

/1
) (..\B. (.el,11·rittever,14 Boxtel 18.32.

'C
) (..\B. (.etitertiteverslag Boxtel  1831
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% 4. De tiiji,erlieicl

De om\:itig vaii de inannelijke l,eriwpsbe\(,lkii,g in (le iiij\(·rlieicl groei,le
ill Cle eerste he|f't vai, d<1 tiegelitwiide eeu„· veel siieller clati iii (1(' lai,d-
1,otiw. De iiiogelijkliecleii oizi iii deze sec·tc„ reti best:iati te vt.rwerveil
illoet('il Zij,1 uilgebreici. De vooriiaailiste vorm vali liijverlieid m Boxtrl
aaii het eiiicl vai, de aclittiencle ce,i  was cir trxtielliij,·erlieici. lii cleze
I,eclrijfstak zieii we iii de rerste lielft van cle lirgelitieticle eellw re,1 1„e-
iielii<·iide (·olicelitratie vaii arbeiders iii nlaillifactrireli. Het Iwflrijf niet cle
iiie,·ste arl,eiclirs vcicir 1850 was de impierfabriek. De gi·c,tere textielo,i-
denwii,inge,i et, de p: pierfal}ric·k wareti de e,iige sti,weiide liedrijve,1. Zij
vortilcien cle i,elailgrijkste l,estaailsbri,imcii iii cir sectindaire sec·tor. Zij
1)rodliceerclen voor cir Iiatioiialf' Inarkt eii wareii niet afliaiikelijk vati
phaaiselijke verzc,rgingsbelic,efteii. De Ptipierfabriek trc,k ook weikkrac·liteii
vaii riders aan, iiiet iianie van cle Vel,iwe. Ander(· beclrijfstakke,i werdeii
op anibaclitelijk nive:iii iiitgeoefe,id. Zij leverde,i in liet alge,Iier,i goecle-
ren en diensten aaii de bevolking vai, Boxtrl ei, de iiaaste (,tiigevi,ig.

a. De textieinijverlieicl

De textielnijverlieid was belangrijk voor Boxtel. Iii een (locilizietil van
onakeeks  1730 va,1 drossaard nir. Pietel· Qitellerius  eii  zijii  scliepelirti
staat  gesclireven,  dat  "...  de inceste gedeelte der inwoonders genoegsaetii
aillier soo door spinnen e,1 weveii moeteli op bestae,1..."" 1 Het gemeen-
tebestuur sprak  in  1814  iii  een  schrijveli  aaii  de  Cotivertieur  van  -cle
oude luister- vati deze bedrijfstak -die zeedert o,iheuglijke tijdeii bestami

[lieeft] tot groot voordeel deezes genie(·nte vooral der geritigere klasse-.9+
Voor de ontwikkeling van de tertielijijverlwid m Boxtel was het van be-
lang, dat iii de omgeving vlas werd verhouwd eii dat er sitel stronie,id
water beschikbaar was."° Eveiials in Till,urg en Einclhove,i bestond iii
Boxtrl in de aclittieiicle eeuw het Verlag-systeeni. Verleger of 'reijers' zorg-
den voor de aanvoer van de grondstoffen en de afvoer van de produktie.
Het werk werd verriclit door th,iiswerkers. De reijers werkten meestal iii
opdraclit  van  kooplieden-fabriketirs  uit  I lolland.  Ze  ware,i  zelf ook  pri-
iriair handelaar. De vijf voornaaniste 'Reijers van Lindens  iii (le Baroiiie
van  Boxtel  omstreeks  1730  wareii  (:erart  vanden  Biggelaer.  Willein  va,i
Tuijl. (;erardus Marijiien.  Nicolaes  vaii  Eij,idhoven  en  ('atalijn  ('.oosse,is.
0.1

) C.\B. Ouci Recliterlijk Arc·hief. iii, .,ir. ill+2. fol. 181.
'+ )  (;.48. Dc,(is:bili,·,Illitige,1 ill. Staat val, fabrieketien Illailitfac·tureii.:Jr kwartaal 181+
./ )  Naus. Bortel. Een sociale orientatie. 4.
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Deze reijers zetten ook werk uit iii Oirschot. Best. SI'llijildel. Silit-Ali-
chielsgestel. Wor,isel. Liempde eii nog versclieideiie aridere plaatsr,1.44'

Rmid  1800  werd  iii  Boxtel  eell  meuwe  orgatiisatievorin  in  de  textielnij-
,·e,·lieid  t<,egel,ast:   |let   lilailufactuurs>steem.   In  dit  systeem   werd  arbeid
geconcentreerd i,1 ee,1 'bijzoiider gebc,tiw'. De werkwijze bleel' traditio,ieel.
De proditktie koii iii dit systeeii, geitiakkelijker gecontroleerd eii geiini-
formeercl worcleii. De handelaar uit het Verlag-systeem werd entrepreiieur
of fabrike,ir.97 De Boxtelse textieltiijverheid hanteerde lange tijd een nieng-
vc,rm vaii beicle systcmen. De produktie was grot(·ndeels iii |landen van
th,iiswevers. Iii ateliers votid afwerkitig plaats dc,c,r vaste kneclite,1, die
ook de kostbare stukken weeMen. 1,1 slechte tijden koti nieii ter,igva|len
op het citide Verlag-systeetii.

98

Er  waren  in  1792 veertien linnen-  eti  pelletik   ,plied(·ti.  elf  linnen-  Mi
pelletiblekerijeti, vij ftien linnenwevers  niet  saiiien 16 getouwen en zestien

()()pellenwevers, die sanien beschikten over 21 getotiweii. Ken lijst va,1
fal,rieketi  en  trafieketi  uit   1800  verizieldt  veertiei)  21  vijftieii  linneii-  eii
pellenfabrieken.  Sleclits  66,1  linneii-  en  pellenfabrikant  is  hier  bij  iiaam
getioemci:   Maurits  van  der Voort.  De  toestand  van  de  bedrijve,i  was  be-

· 1 IK)roerd vanwege de troubele tijden . 1 let Brabaiitse vlas, dat m Boxtel
als grondstof werd gebruikt was erg schaars. 'c11 Bove,iclien was de tex-
tielindustrie door de invoering van ee,1 nieuwe do,latielitile na cir inlijving
vai,  de  Oosteiirijkse  Nederlatideii door Frankrijk  in  1705  ee,i  belai,grijk
afzelgebied kwijtgeraakt. De sitiiatie  verbeterde i,11810 cloor de vers<·hui-
vilig vati de cloimne|inie tot De Waal. zodat de textielprodukten zo,ider
i,ivoerrecliteii op de Belgisc·lie eii Fraiise niarkt gebrac·lit k„,ideii wor-
den. 'w  hi de eerste lielft  va,1  1810  verbeterde  de  situatie  iIi  cle  tc·xtiel-
nijverlieid (laardoor sterk. Toeii werkte,1 zoii zevenlionclerd persotien di-
rect of milirec·t voor Boxtelse (,iidei iieniers. Er ware,1 inaximaal 8+
getoi,wei,  in gebruik (tabel 14). "<1  Door  de  ('c,iwurrentie  van \1aati,s  lin-

(*)
) \'ati cli·„ Et,retil,(·elitt. ()ntit'ikkeli,igslijnen  en  schar,kierptinteti. '27 .  ;.\B 0,icl Ri,cli,c.rlijk

Archirf. i,iv.,ir. R 112. fol.181 .
9-

) Harkx./)e Hetmondse  tertietnijrerheid  in de  looi,  der eeit,ren. 6·#. \ m den Eere,ilieemt. hi liet

si}(icir rcm de rcioruitgang.  I let moderitiseringsproces  in  de  Xedertandse sanienteri,ig  j 730  -  j i,50.
118 - 12().
98)   (;.\B.  ()11(l Arc·Ilief.  Doos  (:opie  der  ilitgaande  brievei,  1816  -  1821.  register  1820.  Bijlage bij
brief ir. 23. d.d. 19 -3- 1820.
'x')  \'at, Brrtigel. Besc·hrec·ve Staat. fc,11. 199-2(1(I. ili: //Ls/(iric,.·lgrirultume. \111. :1()6. +:12-+:33.
1%

) (..\B. (),id:\r<·liirf. itiv.nr.(:10.1.
""  )  JM, fle Gra·aff. 1 listorisch  -   Slcitistische lie.schrijring. 5-f.
" 2)  \'an cle,1 Eer,·111*·(·mt. (hitwikke/ings/0,en m schamierpunten. 41-+5.
ilt

) \'erhagiti. Celdrop. 36- \-erliageii. De liimen- eii katoeititid,ihtrie iii (le Batatifse m Fralise
tijcl. in Ferlierlie. I.and i·ali mijn hart. 1'1 .
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11,·ii  liep  Lic'  w ·rkzaai ilieid  vanaf cle tweede liellt  van  1810  terug.  hi  de
1 Al,ic,I,  vaii  1812  gi,ig  het w,·er beter.

I:,\,rl 1-f: I let act,ital treefgeti,ittren e,1 trerkliede,i iii de te.rtielitij!,prheid i,i 110.rtel
li /O - /j/214';

Perii)(le lialital .·t·efgetmmni a.itital werkliecle,i

4WHM'+ we\·ers 02'i·lge littaal

1(·  lialfjaar  181(,                        82                    +2()            96 18() 696

2,· 1,alfjaar 181(I               66 :180 73              1 +(} 393

I e lialfjaa,·  1811                         +2 22(1 5+ 110 38+

2r hal fjaar  1811                            :IC)                      16()             +1 9(1 291

le  kntirtaal  1812                         9)                      1(10             +1           9(1                   291

2e  kwititail  1812                         84                      +20             96 18(1 69(1

Sleclits e,·11 deel van de 1,1 tai)(·| 1 -1 getioeiticle r#·erkliede,1 5011(1 iii cir
textie|sector zijii lioof(111(1roep. De rest verwieif met si,iiiiieii. weve,i eti
bleket, ee,i aciditic,neel  iiiko,iwii.  1 1('t  spinneii gebeurcle  'ilit  (le haiid.  111et
het wiel eli (Ic,or werktuigeif. Outle e,1 metiwe werkmetlic,(leil wei·clei, cltis
riaast elkaar gebrmkt. ()ok kwatiwii iliet alle werklieclen uit Boxtel. De
Bc,rtelse (,Ii<lertietiiers werkten veelal iii (·oiii:i,issie en iii (Imkke tij(len
liete,l zij wevers uit lic·lvoii·t. Esc'h. Haare,i e,i Lieili j,de e,i zelfs vall
ve,clerweg voor zicli wrikpii. Het l,li·keti gehe,ircle wei m Boxtel zell'.1<"'
I let  ge,11iddelcle  clagloc„i  van  de  arl,riders  lieclrc)(·g  iii  1812  zes  st,tivers
(11 de kost. 11)-/

De Boxtelse fabrikanteii vervaarcligden voui'al lafellitill('11. gebloei,1,1 ta-
fellimien. fijii lilitien voc,r 'lie,tilideti, grijs lititieii e,1 gestn·e ,t lii,Iiri, 1,1et
riliten."18  Zij  gebruikten  inlands  vias.  waaroncler  ook  Vlaaiiis  vias  wer(1

verstaan. Zij produceercleti jaarlijks voor eeii waarde vati oinstreeks
f20.000. 1t  Belialve cleze fabrikanten wareii e, tiog zelfstanclige werk-

1"+
) It·\NB. (:cille(·tie lii,lti,mii. Jiti, cler Foxse. \M cit.ii Boprici,·. m\.,ir. 7: St:,at eti gest,·lilliei,1

cler li iti w tifabrie ke i i ri i vati ii tide rt· ht<iffen 1111 v las gewei'el i ti i ,·erti le!11(1 m M woll f . ratorii e l i z ijcle
i it cle jaaren  181 ().  1811. 181 2. ti,  1 813. .\1 gri,ti'rile Ben irrki,igrn
01 1-a·V
1(Ki.

J t.a.11.. Staat l)etr,·ffemle Boxtel o,ider Bijzcm(lerlirde,I.

"'-)  It\NB. (:olle,·tic· Hilltiliall. \m 41,·r Fo*se. \:tit deii Bc,g:tercle. im.tir. 8: Statistisch (),crzwlit
vall luv Fabrijkwezrli iii het Drimrieniet,t der Alimilen ,·ati chi  Rhijii. 1812
11}8

) It\NB. (killr(·tic· Hultiriaii. \:iIi der Fosse. Z'lill den Bc,garrile. iii, .iir. 7: Staat eti gesteltllirid
clrr li mir tifabrie kei i et i ,·an ai,di·re stoffeii w it vlah grn·eveil el i ,·*·rit iel ig< 1 m M wol le . ratoi·11 r t i zijde
8 d#· juareii 1 81(}. 1811. 1812. ei, 1813. Staat Iii·treffei ide Boxtel Vall oil(lers(·heirle 1, soonet I vall

litilirils eli stoffril.
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lieden  die voor eigen rekening werkte,i.  In  1812  bedroeg  hun  aantal  128.
Zij  prodticeerdeti jaarlijks  vc,or eeii waarde  vati  f 11.500. 110

hi Boxtel werd Keen katoen verwerkt. terwijl de katoenindustrie in Ein(1-
hoveii. Cemert en Helmond door de groeietide vraag juist opkwani. lll

Tai)el 1,3 geeft een overzielit vaii liet aaiital textielondernenihiigen iii Box-
tel  in  1813. De blekers werkten  iii een   bijzonder gebouw'.  Of de wevers
ook iii een bijzonder gebouw werkteii staat niet vermeld. Wei worden de
ondernemmgen expliciet 'fal, rieken' getioemd.

Ta\,e\ 17,. Stacit van fabrieken en mantifacturen ran Ii,men en het getal u,erklieden in
Bortel   in   het   lautste  kirartacil  pan   1413111

Naaill wevers blekers

H.  i :i,i  der  \bor,                                       9                                                         1

P.(:. van de rm                    6                            2
Atina Maria van de \'en             6                            2
PA. va" de 18'                      1                              +
(:h. Elisabetli Blt's                          +                                         2
de Wed. J. van Oerle               4                            2
de  We(1.   (:.   de   Le/#                                         3                                                                           2

J. 1.. (;,)osse,is                           2                                   1
J.H. va,i de Ven                       2                                1
Al.J vaii Son                                2                                      1

Fr. (;. (le Leijer                2                      1
totaal 41                      21

Deze elf o,idernemingen waren -zeer wel befaaiiid en staan in credit
De eerste drie bestondeii -zederd onlieugchelijke tijden". De weverij vall
de  weduwe Van Oerle was opgericlit  rond  1793.  de  andere  tlissen  1796
en 1807. Opvallend  is.   dat   vier  vaii  de onder,ieniers oudere vrouwen

11')  RANB. (.ollectic Hultmait, \'ai, der Fosse. Vati dell Bogaercle. ii,v.nr. 8: Statistiscli Overzic·hi
vait het Fabrijkweze,1 iii het Departe,tient der hionden van den Rhijn. 1812. Staal betreffende
Boxtel. kolom Algempene Aamnerkiligen
1 1(1

) 1.8.1'." ')   Verliagen. De litilien-  en  katoritii,dustrie  iii  de  Bataafse rn  Franse tijd.  in. J'erberne. Land
ran  mijn  hart.  127. \'al, Hooff.Jolicin  Theodcir  Prinzen  (174+  -   136+)  m de  (iemertse  tertielnij-
t·erheid. 13. CAB. O,id Archwl Patentregister 1812 iii\·.tir. 61()
112 )  C.111. Doos .\ativ,illii,ge,1 Ill, Staat van fabrijken e,1 nianufacturen Ve kwartaal 1813 De
nai,w 11 zijn aangevilld met RAN B. (:cillertie Hultitiati. Val, der Fosse. Van dell Bogat'rdp. iii#·.,ir.8
Statistisc·Ii Overzic·ht ,·an het fabrijkweze,i iii het Departeinent der Alonden vati cir Rhijii. 1812
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waren. m leeftijd varifrend vati +5 tot 64 jaar. Twee va,1 lieti waren
rrijgezel.  Het  Statistisch  Overzic·lit  sclirijft  0, er Vati  der  Loort: -  die  limil
lic·eft re,ie zeer goede 4,voe liiig gelia(1. is ver,nogend e  de eerste (ler
Fabrika,iten". Alie be(lrijveli saiiieii lia(ldeii oi, liet illoiiietit vall regis-113

tratie (ei,id 1813) buiten cle +4 wevers e,i 21 blekers 11,7 (thilis-)spinvers
8 die,ist. 11+

De  zakeii  gitigeii  (loor  de  111(wilijke  conciirre,itiepositie  iii   1811  iiwi   7.(I
Bwd en gevorsd werd voor:

eeii  aaiiiiierkelijke  veragteritig  I.., 1  daar  liuritte  goedereti  in  prijs
verlic,ogt itioete,ide wordeii, geetizmts geprefereerd zzilleii zijn aai, de

- 113itit \laandere,1 ingevoerde
Iii  181+  traci  er  ee,1  lierlevitig  vaii  cir  lianclel  c,1,.  iiiaar  doc„  de  tiadelige
tarieveiI koii (le Boxtelse liniwii,iijverliricl claar tiwt vati profitere,i. Belgie
was vaii biiinenlan(1 tot l,tiitetiland geworden. Op Belgiscli vlas werd ii,1
1}ijvoorl,eeld 20 pr<,cent uit.oerrecliten gelieveii. tenvijl op Waai:,s litiiwii
iii Holland inaar 1 prc,cetit ii,voerreclite,i werd betaalil. O,iclertieniers
klaagden: -... bmteli staat te ziilleil  z.ijil  hunne  z.aken  op dr Otlde  voet  te
kiliineii voortzetten-.116

Na een korte opleving  gingeii  de  zakeii  vana f  1816  weer  sle(·liter  cioor
colictirrentie vaii Vlaanis en Engels linnen en de lioge helasting op de
itivoer van potas.11  De produktie vic.1 sterk terug. J.L. Goossens sta:ikte
ri,id  1815 zijii bedrijf ".    en  is ee,i  iiieuwc affaire begonne,i".118 Van  (ler
V(,(,rt. PC. van de Ven e,1 A,itia Maria van de Ven hadilen de grootste
prc,duktie. De overigen produc·eerden  iii 1816 sleclits etikele   Stuks  liti-
tle,1.119 De overgebleveii fabriketirs liaddei, een jaar later samen (mgeveer
1:10  werklieden  in  (lienst. 12'  Ze  werktei,  iiog  steeds iii hoofdzaak  voci
op<Irachtgevers uit 1 lollancl.121  iii vergelijkii,g niet  Helitiond cii Eiticlhoveii
stelde de produktie van cle Boxtelse bedrijven iii die jaren Muwelijks lets

m) 1.alp
1 1 ./

) (;AB. Doos Aaiiv,illii,geti Ill. St.iat vati fal,rijke,) et, mani, fartureii +e kwartaal 1813.
1 13

) CAB. Doos.\anvulliligeti Ill. Staat van fabrijker, m ,iiatiufactureit +r kwartaal  181:1.
11 (}

) t.a.p., 2e kwartaal 181+.
'r j  Brugit,ans. Stalistieken ran de Iederkinde nijrerheid uil de ernie helft der 19e pet,u·. V.ersie
stuk. 96 - 97. 1 10 - 1:11: (;.\B. Oud Arc·hief. Doos (:opie der uitgaancle brim tit 1816 - 1821.
register 1820. Bijlage bijl,rief i,r. 25. d.cl. 19 -5- 182(1
118

) C.\B. Doos tillvilililig('11 III. Stuat der gi'At(·1(llipicl ,·al, cir Fabrijken eti Mitii,iftic·tureit vaii
litmen eli aticlere kal(,rn m littii(·Iistoffeit gi'durri,(le lut |:tathte q,lartaill vali 1815.
11 (}

) (;:\B. Doos .·#allptillillgen Ill. Bijvoegs,·Is l,ij cir Staat van gesteldlieicl va,i Fabrijket) rti
Alatiufact,ireit iii 1816
1211)   R\NB..\ri·hief Provitic·iaal Bestu,ir. vergelijkenil,· staat  van cir prod,ictri, cler Fal,rijkri, rn
Trafijken iii de Proviticie Nooril-Brabaml over cir Jarei, 1817  i, 1818. m,·.tir. +:183
121

) La.p.. 181-7.
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voor.  In 1817 produceercle,i  de Boxtelse weverijen  403  'st,iks'  liiineii.  de
Heliiiondse bijiia 40.000 eti de Eindhovense ruiin 1.3.00().122

hide jaren twititig  verbeterde  de  toestaiid. .1.(:. Brock sclireef in  1825
clat  er  iii  Boxtel  " . . vele redenjen  van  linne,1   [zijn].  waarvoor  moila,igs
de Doliii,iel zeer veele en goede bleekerijen heeft. welke tak aan vele
i,igezetelie,1 alliier een goed bestaaii oplevert".12.1 Een andere bron spreekt
van   -...  aaiizienlijke  liniienweverijen  en  bleekerijen-  omstreeks  183(}.12+

De tertielindustrie profiteercle vaii de prote<'tionistis('lie 171aatregeleii van
cle  rrgeriiig.  die iii  1826  de itivoerrechte,i op texti(·1 verhoogde en  iii  1828
op I,edr,ikt wit litiiwn.125 De bedrijvigheid na,11 sterk toe eii het aantal
(tlii,is-)arl,eiders. dat werkte ,·oor de Boxtelse linne,ifabrike,irs groeide
fors. 126

De kwaliteit vati het linnei, ei, de daitiast was Ford. t-it ret) sc·lirijveii
vaii  liandelsage,it  F.  van  Lanschot  uit   1825  aan  de  Nederlandsche  i lan-
c lei-Maats(·halil,ij blijkt,  dat 1 lenchik vai, dei· Voc,it  overti,igd was vati de
kwaliteit van zijn prc,dukt. Ilij voiid dat hij ".. inet ieder fabrijk vaii dit
Rijk kan nieclt'dingen'. en beriep zich daarbij op leveringen aaii de Ne-
derlatids<·lie  Stooml,oot  Maatsdiappijeti  aan  Z.KH. Prins Frederik. 127

Er kwam £11 18:30 als gevolg vaii de Belgische Opstand een eind van
de bloei van cle Bc,xtelse textielnijverlirid. B,irge,neester Speelitiati cmi-
schicef  de  situatie  als  volgt:" Zeedert onheuggelijke jaren bestonden de litinefal,riekei, iii deze

genieente. die van jaar tot jaar iii uitbreidiiig en bloei tot het jaar
18 ) toeiiatiie,1. dati doo, de l,estaande ongelukkige o,Ilstaticlighede,1
sedert dirii tijd kwijneii(le zijn- 128

De lioxtelse liii,wn,iijverlieid werkte i,iet Vlaai,is vias. door de vijamlige
sitimlie sterk iii prijs gestege,1 e,1 alleen door sh,ikliaticlel verkiegeii. MeIi
wildc' per# iliet werkeii iwiet inferieur Ilollatids vias:

.. te ineer daar Hc,Ilatids vlas tot dezelver gebri, ik zeer (,11 ge sc 11 ik t

is el, cloor liarc' cmfle,igzaai,ilieicl de zedert lang bestaa,ide roem clezer

122) t.a.P.. 1817. 1818
111)  Brock. De stad en de lieijerij. 294.
12+

) 11.\NB. (:011*'ctii' Hiilti,ian.\'titi (ler Fosse. \-an cleit Bogaercle. itiv.iii·.18.
123

) (;riffithb.:\1111)acht eli itiji·erlieid iii tie Noor(lelijke Neclerlan(11.11.17,0-18+4. iii· .1(,1.\. I. 238.
126)    It\NB.  Archief  Proi iticiaal  Best,itir.  lirirf vati  18: 3  vati  I),irgritie,·ster  Sprelmail  aaii  cir
c·c,1,11,1issaris vati liet clihtric·t Boxtel iiizake het fabriekswezi·ii naar aa,114'ic litig vati er,1 missive imi
8 niaart  18:1 S.  liiv.nr.  +'38.5.

1-1 )  \'an dri, Reren\,eeint. F. 1,(1,1 l.an.scht,t ats interintdiaire tussen de Xederlimdirlie-11(indel-
Jfant.schappij  en  de  niji,erlipid  iii  Noord-Bral,(11,1.  '11
128)  R\NB. Archief Pri,viticiaal Bestu,ir. lirief vai, 183:; vati bi,rge,i,rester Spe,·litian aaii de
coniinissaris vall het distric·t Boxirl itizake hi·t fabrit·kiwi·;.rti naa r aan 14, iC ling van eell illissivt, vall

8 maart  1 #13.  mi.Nr.  +:;85,
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fabriekeii zoilcle l,ezwareti e i het 1,acleel dat clf' fal,rijka,itrii reeds
  ndervin(leli [zolij vergro )ten

12 (,

l'ijcic·,is cle Bc·lgisc·lie Opstand wer,1 (·e,1 aalital arbeiders voc,r (le krijgs-
(lielist opgeroppeli. zoilat er eeii tek(,rt <)iltst(,11(1. Bc„·elidieii wareli I·i·Hii-
weii. clie ge„(,(,nlijk als tlitiiswerkster iii cic· litiiwiinijverlieM werkteii iii
Immw verrigtilige,1 verllili ler,1". mndat zij de last van cir mkwartiermg
\ati  \ i'reiiic|e  inilitaire,1 op cle  sc|,(,ticiers  kregeti.';"'  1)e sclwicling  liad e(·11

iiegatieve i,ivic,ecl <,1, cli· liele l,eclrijfstak. Bral,a,it n·as wc'er e(·11 gieiisge-
" est. De textiel,Iijverlieici raakte ill de proble,iini. In hw beic,lkitigs-IiI

r(·gist(·r  vati  184()  staai,  1,1aar  :38  ttian,ien  i,iet  c.en  I,eroc·p  it, de textiel-
i,iji·(·rheid ver,Iielcl: 35 wevers. eeii lintietibleker. ee,i verver e,i eeii vol ler.

l:t2I)aarliaast ##'areil er lic,g 3+ spitisters Na  1840 blt·ef d · toc·stai,cl  slec ht
clcior de toetieitielide bitilieillaildsc' eii buiteiilaildse (·oiwilric'ntie eli (le
lic,ge uitvoerrecliteii Iiaar Belgib

Oi,istreeks 18,50 was de situatie \21,i cle Bc,xtelse wc·verijen (ii 1,1(·kerijeii
gimstigri. Er werklen volgelis (!e g ·1 ire,iteverslage,1 in liet begiti vati de
rijftiger  jai eti  130  8   150  werklieclen.  Vati  mic·liattisatie  was  mig  64'#'11
4,rake. (:reii enkele w(·verij werkte met stoc),iikracht. terwijl dat 1,ij I /,„r-

13:11„'e|c| iii Tilbi,ig r,i (:eldrc,1, al ei,kele clece,ima voorkwai,i.

b. De B ,xtelse papierfabriek

De Boxtelse papierfal,riek. dc' eerste rii de e,iige iii de proviticie Nooril-
Brabatit  profiteerde  wei  vaii  cle  ec·onoinisc·lie  opleving  iii   181+.1:'+  Het
1,edrijf was iii 18()2 01,gericht cloor clrie gegc,ede burgers uit Breda. (:.(;.
Feuilleta,1 de Brityn. C.F. Hoeveimar eii J..1. Brest va,1 Ke,i,pe,1. H(·t is
otibekeiid. waarom deze ot,dertie,iiers Boxtel ttitkoze,i als lok:it ie voor hitii
1,edi ijf. 11et afzetgebied lag init iers iii het westeii van het laiid. Het is
het ei,ige beclrijf iii Boxtel iii cle 11(·gelitiei,de eruw i,iet op ren bepaalcl
ItioiIi<·nt bijna  hotideici weiknemers.  1,1 liet  p:,te,itregister van  1812  wor(lt
clc. waarcle val, cle getiotiweii eli cle werkti,ige,1 gescliat op f2000. ('Fer
5 erg(·lijking: een iiiaalcler,J kwani e,iigszins iii (lie riclitilig liwt f8()0. vaii
cle  0, erige  beclrijljrs  werde,i  er eiikele gescliat  op f 1 ()0  A  fl 50  en  de  rest

12(I
) 1,£1'P.

1.111) 1.a.P.
1.11 )  \-1111 (lt·It F.erel,1,(·1·11't. (),itirikkelingstijile,2 en seliciritierpit,ite,1. 7,+ - 1(,
1:&2

) (;.\B. Ile,·Ailki,igsrrgibler 18+0.
1//

) (;.\13. (,rimelitev,'rslag Boxtel 1851. cli· 244) arbeiclers wmchtten fabrieksliiatihi' arlicicl:
\'p rliagi'Ii. (,Phircip. 3(). i an c Irti Et·reii berii it . /·'. 1,(in Lansr/tot u/s int erm#diatre. 3(1. 69. 94.
1 ,+

) Dr liahsagi· mer cli· 1,al,ierfal,riek ih gecle,·Iii'lijk grba 'ercl cip militeketii,lge,1 van .1.I).(..Alliti-
telibrrg. acliterkleit,zo ,11 vait (le laaiste eige,war P.11. lel,('11
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veel  lager.' ")  |n  tegenstelling  tot  de  gang van zaken  bij de textielman-
ufacturen was het hele produktieproces geconcentreerd op 6#n plek. Alen
werkte aanvankelijk niet een waterpapiermolen. gesiturerd nabij de sa-
nietivioeiing van de Donitiiel en het Smalwater. 1 ;16

De kwaliteit van liet papier was goed. vooral van het velijnpapier. Deze
papiersoort. die. tegen het licht  gehouden.  gee,i e,ikele afdruk  van  de
scliepvorm laat zieti. vereiste een ander produktieproces dan andere pa-
piersoorten.   Het   is   iii   1807  iii   de   Zaanstreek.   het   centr,im  van   de   pa-
pieriiidiistrie iii die tijd. geintroduceerd. Slec·hts enkele Zaanse papierfa-

brikanten konden deze moeilijk te fabricereii papiersoort leveren. Het
iiitsteke,ide  velijnpapier  va,1  de  Bc,xtelse  papiertiioleti  bc·wijst.  dat  de  fa-
hwk  techniscli  bij  de tijd  was.1:17 Het bedrijf verdieiide  in  1808  ee,1  err-

volle vernielding bij grlegetiheid van de ()pe,ibare Te,itoonstelling van de
Voortbre,igseleii der Volksvlijt in t,trecht.' m

Iii  1809  brac·lit  kerning 1.odewijk  Nape,lec),1 eeii 1,ezoek aaii de B(,xtelse
1,apier,nole,1.13'1 Kort claarlia verdween 1 'uilletati cle Brityli I,it de leidi,ig
van liet bedrijf. Als nieziwe directeur trad mecle-oprichter Jac·obits Johati-
lies Brest  van Ke,npeli aan,  toe,1 27 jaar oud. In 1809/1810 nani hij tiaast
de waterinolen ook liog een witidniolen iii gebruik. Er werkteii 26 per-

so,ieti:   eeii  kantoorbediencle.  drie  tiillilierlieden  en  22 arheiders. 14() Een

cleel vai, dc' arbriders kwa,ii oorsproiikelijk van de Veluwr. waar reeds ill
de  a ·littiende  eeuw emi belangrijke papierbdustrie  was  gevestigd.'+1   In
1810 verse·lioof de tollinie iiaar De Waal. Deze verse·liuiving Imil voor de
Boxtilse papierfabriek. in tegeilstelling toi de textielnijverheid. tiegatieve
gevolge,1. Bral,atit werd buite,iland voor de rest van Nederland. de be-
langrijkste afzetitiarkt voor Boxtels papier. Teii noorden vaii de linie gol-
den hoge invoerre( liten. Daardoor kwaili het bedrijf m een oii,ilogelijke
coiwitrrenticpositie.  in  1812  kwaiti  aan  cleze  vrec.mcle  toesta,id  re,1  eiiid

cloor de oplieffing van de tolliiiie.

1/3 ) (;AB. (),id .\rehief. itiv.nr. (,10. Patri,tregister 1812 mrt ge,ic·|latti· waarc|e ,:ili ti ai*Holis. Iisilwh
M ateliers.
i *)  (.erec'liti,lijk stlik bij de verkocip valikasteel Stapple,ii,11818 ((.:\B. geliealogie \rlseit).
1:,-

j  Joori\. De gescliipdenis i·an de Xederland.se pal,ieri,idustrie Il. De impiermolens in de proi,incie
7.,cid-llolland. alimecie in Zeel,ind. l'trecht. Noord-liral*int. (;roningen. Frieslatici. I)rentlie. 109.
1.18)  CA l trecht. im.nr.6878 (Bibl.,ir. IX(:1): Rapp,ir, cim 74>te .1/aje.,·teit den A-,ning rm
11111(ind.  (inor  I foogstdes=elfs  Vinister  ran  Birine,ilalidsche  Zaken,  gednan  den  25  Jun.,-  j #03.
lietrej ,nde (le plciat, gehad helitiende ()penbctre Tentoonstelling min de twribrengselen der i cilks
I'lijt, m Ifiewij=ing der Eerprijzen.
1.19

V   De\'ries.  De  Nederlandse  papiernijrerheidin  de  negentiende  efilit'.166.
MA  .·

)   ,oorti. De geschiedenis der Xederlandse  papierinchistrip  II. 213.
1 +1 )   (,\B.  Bevolkitigsregister  1810:  De iries. De.\-eder/andge papiernijverheid. \34.
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De overgebleve,i directeuren Hoevenaar en Brest Van Kempen probeer-
deii liet bedrijf Ilwuw leven in te blazeii door het om te zetten in ee,1
soc iteit"  e,1  tweelioticlerci  aa,ideleti  van  f 1 000  itit  te  geve,1.  De  socifteit

zoii  het  hedrij f voor f 1 37.000  vati  de eige,iaars overtienieii.  Bij  plaatsing
vati alle aandelen bleef f<,3.000 als bedrijfsk: pitaal over. Deze bedrijfs-
vc,rtii, een sc,ort N.V.. is voor clie lijd zeer lizodern. Ook 111odern was het
voorlie,Iier, oiii de teclinisclie ei, fina,ic ieel/co,iimerc·ifle leiding van liet
hedrijf te sc.heide,1.1+2

I let  itiitiatief van  i loeveriaar  e,1  Brest  van  Kt·nipen  had  s,icccs.  (:01,1-
missaris werden jhr.,\.F.  Speeiniaii  van W,ilverliorst.  niaire  (1811 -1813)
en  later burgemeester vaii Boxtel  (181:1-1840).  11.\.\.  vaii Ertrijck. ban-
kier te Deti Bosch eti J. 5:Iii Beresteyn. SpeeliIiali werd :,dinitiistratetir eii
noenide  zich  conimissaris-acliiiinistrateur.  Ilij  had  de financifle leiding.
Jolian ies Waleson. al lalig werkzaaill bij liet bedrijf. kieeg cle technisc·lie
leiditig.  De  ilitgiftedatum  van  de  aandele,i  was  25  niaart  1814.  De  com-
missarissen wareii tevens de grootste :iandeellioriders. Van de atidere aan-
deellioriders  zijn  er slechts  twee  bekend:  de  rentenier Mr.  He,idrik  de  Roo
vaii Wiilverliorst en de liiiiwiikoopitiati Peter (:ornelis vaii de Veii, briclen

wootiaclitig in Boxtel. De vrc,egere eigeiiaars vai, liet bedrijf, die blijkliaar
niet zoii vertrouwen hadde,i iii de toekoii,st vaii de fabriek. trokken zicli
ter,ig Brest van Kenipen vestigde zich als papierkoper te Atiister(lam. De
naam van de nieuwe ondenwmmg werd: 'De Societeit der Papier-Fabriek
& (Zo. te Boxtel'.1 +3

In  1812  King het  een  stitk l,eter mc t het bedrijf.  want  aan  het  eliid  va,1
dat jaar werkten er 98 personeii. De arbeiders woondeti alleiiiaal in Box-
tel. Het gemiddelde weekloon bedioeg drie gtilden. Tot tiu toe werd uit-
shiite,id  voor  de  binnenlaiidse niarkt geproduceerd.'++  De  fal}riek  had  een
uitstekeiide  naam.  wat  blijkt   uit  het Statistisch Overzicht  van  1812:

"...Aleti  niag dezelve gerustelijk otider  de  voornaaniste  papierfal}rie-
keii vaii 't Land rangschikkin. Hun papier is niet alleen van de beste
qualiteit, inaar kan tegeii alle vreemde papieren om den voorrang
twisten. Zij schaft oiiderhoud aa,1 nieer dan 100 nirtise,1. Meii lieeft
veel onkostei, moetrn niaketi en zwarigheden overwinneii om het zo
verre te brengeti".1-*i

142 j   \'al,  *len  F.preitiweim.  Bestricin  en  liedrijrigheid.  184.  De \'ries.  1)e  Xederlcindse  papierniji·er-
heid. 166-167.
1 +1 )  \-cmrn.  De  geschiedenis  l'(111  de  Xederlaridse  papierindlistrie  11.216-llcl.
'14)   R\NB. (:ollectip Hultiviati. \'ati (ler Fos,e. imt drii Boga(·rile. itiv.tir.8· Statistiscli Overzicht
,·ati het Fabrijkwezei, iii liet Departetiwitt cler  lottilrii va,1 cir Rhijti. 1812
1+3) t.al,
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De   firtiia  liad  een eigen elders onbeke,id  prc,dd#  Oin   lompen  te  'wit-
·   1 -14,

teil 1,1 het tweede kwartaal  vai,  1814  koesterde  men  hoop  oni  sinds

vele jaren weer -eemg voordeel te trekke,i vati de belangrijke somnien iti
deeze zaak gelegd- Maar de papierfabriek oiidervo,id veel riadeel va,1 de
lioge itivoerrecliten op Nederlands papier in Belgib. waard(,or een groot
decl va,1 (le Belgisc·lie liiarkt verloren gillg Bovendien dwmigen de hoge
ititvoerrechten op loiiipeii vaiiuit Belgif tot aanzienlijke prijsstijgi,igen vat,
het Bortelse papier. De invoerrecliteii op a,idere groncistoffen als zwavel-
zuur eii ali,in droegen hit'r ook aaii bij. E.eti atider grc,ot l,ezwaar voor
de Boxtelse papierfalirirk. maar ook voor cle aticlere ht·(irijveri. vor,ii<leti
dr hin,irtilaiidsc'  paspoorten'. Deze vt'roormaktrti tijdve, lies l,ij de leve-
ritig 5:111 produkien e,i (lit 1(·id(le lic,gal eri,s tot anti,ileritig va,1 1,estelli,1-
ge,i. liet hestuitr vaii de gei,iee,ite Bc xtel clrotig er bij cle landsregeritig
01, a:iii. hf't prc,vinciaal best,itir te ve,zoeke,1 alle<'11 imi,ier mt Boxtel te
gel,ruike,1.

1+7

De nadele,1 voortvloei(le,id Ilit (le Belgisclle zelfstancligilei(1 verdweilell
door de vereniging van Neclerlaiid eti Belgie i,i 1815. 1,i 1816 was de
sittiatie poor de papierfal,riek tiog steeds gunstig. Meii sc·hreef iii op grc,te
orciers poor de Laiidsdrtikkeril in Den Haag eii liet Boxtelse pal,ier kc,int
reelvulclig vooi· in dc' arcliievei, va„ 1 Ic,Ilatid. zells m cle Zaaiistreek. Er
werkteli toeti taclitig werkliecirii tegeli ee,1 weeklooti val, fil.- eli el \Teril
ook   Inor   cle   ex )ort   geprodticeercl. 148   1)e   prodtiktie   liep   iii   de  jare,1   11:1
1816 tert,g. In 1815 eii 1816 1}eclroeg (lie iiog ,·i,i,1, 8700 ,·irm. iii 1817
ei, 1818 6999 rieni cii iii 1819 6238 rieiii.'+"

De fabriek werd ill augUstt,+ 1819 verplaats, iiaai' ce,i terreiti aai het
Lerseveti. al st,el 'iloletiwijk  ge,ioeii,(l. \' iiicliviolei, eii scli,iren werden
m (|ertie,1 clageti verpla: tst < vi'r ee,i :11 staiicl viii :1714 Rijtilandse voc·ten

1.-,()(1166 i,i).    De ied,·ti ;aii cle ver ,laaisitig „'as. clat i,wii (le gr(,Iid waarop
dr 111(,leli st ,11(1 11iet kc,ii ko Fwil.

1 31

()p c|(· 11ieuwe lokatir verrc.es re,1

twecde Wit (lili()Iril. 132

1-H,
1 t...1'.

1+
) (1\B. Doc„:bill, tillitlget, ill. Optiterkilige,3 1,ij cir htailt vaii cir liai,ierfitbriek le-:1(· kwanaal

1814.
1 481  Brupmt,h. Stcilistieke,i rai, cle Xederlci,idse i,iji·prheicl uit de perste lielft der 19p peutt·. F.ersw
hink Wz.11(,-117 . \'olirti. De ges,·hiedm is ran de .\i,derlciticlse i,(ipierin chistrie  li. 219 -'121 .
14.

) RANB. Art·liief Provitic·i:ial Bi,st,t,ir. \prgelijkpitcle st:iat vati cle Prodit,·teti der Fal,rijkt·,i m
rrafijkti i m cir Prm·i,ic·ie Nocircl-Bral,aiici 0,· ·r (le j:,rei, 181.5 - 1819. i,1,·.,ir. +:183.1·.pri mili is
o ffi, ·ir e 1 48( ) v e l . 1 I w i ' # t a l re ke, tc le t t iet, 1,a kk i i i , ·a i, 3(jl ) ; t· l .
1 5( 1

) \'m  ilrr Aa.. Icirdri)kskimdig u'o,irden/*irk der.\eclerhinden. 631.  Eeli  Riji,|aric|se vort  i, 0.11 +
m.
131

) BrAIllit vall (.edel),111·1'rcle St.,11'11 vati Nocir(|-Bral,aild bl'trrffeticl(' rekwi·.t Vail (;01,11:lihh:iris-
Keli der Pal,ier Fabrijk te B<ixtel (1111 alitlioribatic op het (;i·Ineritte Bestittir lini aati die scirifteit te
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Broc·k  coiistaterrcle.  clat  liet  i,iet  dc·  1,apierfabriek  rotid 1820 erg goed
gii'g.' 3:; Dit liikt (,ver,Ireve,1.  watit  (Ic·  'Sc,c·iteit'  werd  iii  1822  opgrlieveli.
Alieelitiali liatii cle aaticle|*'11 0, c·r eii wei·c| cle etiige rigeliaar vati |1 't be-
(lrijf.  l lc·t feit. clat (Ir aai,cle,·111(Ii,d ·rs alliaakt,·11 wijst  nic·t 01, erii vc,oi -

41()eclige gatig  vati  zi,keti.  Weliswaar  ki (·c'g  SI)e,·lizia,i  iii  182,3  reii  voor-
s('llot \'all f80.(}C)() vitii lit't 1·1),tils v„(,r cir Natioriali· Nijverliricl (,1,1 zijii
liecirijf iii  stand  tr  |1(,lic|ell.  m:mi'  cle c·,·,·sic'  reiiteter,11411  m  182(,  k„,i  hij
al tiwt l,etaleti. Eell verzork (,111 erii aailvtilleticl 57,(irselicit „'er<1 afgewe-
z(·11. Di pa 1)ir,-fal,riek 111(,est \Fi kiwlit worcleti.11+ Pc,tei,tii:le 17,iwi s 1,(,cle,1
te wei,iig eli uiteindelijk LY,clit liet Rijk Ii(·t I,ecli ijf te,7 1,eli( eve vati eti

133vi,or reketi,iig ,·aii I)(,i'eligc'tioeti,(| 1·imils.
011(lertusseii  had Adam  I leiidrik Velseti. die le Boxtel groii(1  bezat.  iii

1826 iii het bittirtscliap Kleiiiderlieiiipde ,·eii iiie,iwt· 1}apierfah, iek opge-
richt.  \'else,1  kocht  iii  1831  de  fabriek   Molenwijk'  van  het  Rijk en stelde
d(·ze weer gedecltelijk iii werkii,g. Flet bedrijf had veel te lijde,i vai, het
gebrek aaii lompen. de hoge kiplasti,igeii ,·ii de illegale mpoer va,i bzii-
le,ila mis papier. Bitrge,ikeester  SI)eellimii  lieschi ref de sitiiatie  iii  187,3  als

<kwijnetid .'*  W'Ise,is zooii Pieter Hermamis  besloot  iii  1835  cle  aa,ige-
k(,elite papierfabriek weer te verkopeii. De verkoop niisli,kte eii de fal,riek
werd geliqtiideerd. E.Ai van beide iiioleiis werd verkoclit aaii Cerardus
Bogaers. Heer van Boxtel eii Lieinpde. w<,oiiaclitig iii Tilbiirg. De ii,ole,i
wei*d afgebroken en het tri'rein kwam m gebruik bij het departenietit van
Defensie. De andere moleii bleef als olieitiolen iii gebritik.15" Het l,edrijf
iii Kleinderliempde had  in  1833 twaal f werkneniers en  in  het  niiddeii vaii
cle   negentiende  eeuw   dertien. 138   De  toestaiid  was   omstreeks   1850  door
de hoge prijs vati lotiipen weinig rooskle,irig 139

ti·ansporterei, pen perceel (lorre lu·icle. 7-5- 1819. 11· NB..\rchief Proviticiale (.riffie. iii, .m·.
4821
132

)  \'oor,1. De geschiedenis der Xederlandse pcipierinchistrie  Ii.'1'21.
1 11)  Brock. De stud en de .\feijerij. 292.
12) KB 22-12-1826 i,r. 113
1/$ )    RANB.  Notarieel .Archirf.  acte  tir.:3920 d.d.  9  -  +  -18:11:  KB  17-7-1829  tir. 121  en  KB
7 -10-1829 iw. 1.
1 -M,

) R\NB. Arc·hief Pros·iii(·i:tal B,·st,iur. 1,rief van 18:13 vati b,irgenierster Speelmait aail /1/'
comii,153:iris vati het clistrict Boxtel ii,zaki' liet fabrieksweze,1 liaar aailleidilig vali ('eli Ini,isive vati
8 maart 1833. mi·.M. +383
1371   \ 4*,rii.  De  geschiedenis  der  Xedericindse  papierindtistrie  11.22\.Pan der  \a.,kirdrijkskundig

micirde,thoek der .\Pderlande,1. 6,31. veritiplclt dat cle 1,101(·11 is affel,niken.
138

)  Nederla,1(Ische Maats(·happij ter bewrderitig va„ cir Nijverheid. Stacit ran Xedertandsrhe
EW,riekeit. Hitarle,11.1859.

1)    CAB.  Ce,iwenteverslag  Boxtel   1831.
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c. #idere bedrijfstakketi

\an het eitid van de aclittie,ide eeuw bestonden naast de textielnijver-
heid nog a,idere ambachtelijke activiteiteii. li, 1783 wareii er zes smede-

rijen en twee koperslagerijen. De brotitien spreken van smidsbazen en1 6(1

koperslagersbazen en daarom is het aannemelijk, dat er iii deze bedrijfes
ook  knechten  werkzaam  waren. Het grote aantal  doet  vernioeden,  dat  zij
niet alleen voor de Boxtelse markt produceerden, tiiaar ook voor die van
omliggende plaatsen.

Van de dertien brouwerijen  iii 1792 waren er niaar  vier  permanent  in
bedrij f.  Deze  produceerclen  voor de  lokale en  regionale niarkt. Boxtel telde
toen zeventien kionipe,iniakers. een groot aai,tal in vergelijking met an-
dere plaatsen in de Meierij. Latere centra van deze tak van nijverlieid

als 1.iempde en Sint-Oedenrode hadden er iIi dat jaar aanzienlijk minder
161

(respectievelijk 'zeer weinig in getal'  en   vij f  A zes). Ha grote aantal
Boxtelse klompenmakers duidt erop. dat niet alleen voor de lokale markt
werd geproduceerd:62 Er waren nog andere anibachtslieden. die uitslui-
tend  werkteii  ".. tot gerief der inwoonders".16.3

hi 1800 waren twee waterniolens   in gebritik, waarvan 6#n alleen   's
wii,ters. Laatstgenoetiide werkte met twee raderen. De andere liad drie
raderen (graan. olie en run of schors) en was de grootste van de liele
Meierij. 16+ Deze stond nabij de sairienvic,eii,ig van de Dominel eii het
Sinalwater. Bij windstilte was deze niolen ook van groot belatig voor

16

de h,iurgemeenteii. Broodbakkers uit s-liertogenbosch lieten elk jaar gro-
te hoeveellieden graaii in Boxtel inalen. Zelfs graaii uit de gretisdorpen
vati de provincie AL,twerpen werd m de Boxtelse waterniole,1 ge,imlen.166

16(1
) (1\B. (hid Archief. Register \ait (le tiot,ilrii tic·r vi·rgaderit,gri: vati clrcissaard m st·hepritell

17+7 - 178:1. itiv.tir.82.
16' )  Vaii Breugel. Beschreeve Staat. fol.1.199-2(}0. iii: //istoria.lgriculturne. \111.306.
1"l )  \'an P,iijen\,roek. ( )rider de poet gelopen.  1 let tintstaan m verdu,ijnen van vii kleinilijrerheid

in  Xederlmid ria  j  00 De  Bmlxintse  klompenmcikerij. 7'3.
163 )   CAB. ()lid :\rrhirf. Register vati nottilrii vaii clross,aard m schi, ,riwi,18-3-1789/29-+.1794.
eliqtlete vall Cle I ke"- /11 Tolkainer. i,iv.,ir.B+. fol. 77:
1  )  Kops. Het \'erbaal. in: iii.wtorici.·lgTicultume. \'. 206.
160

j    \-0(,ri,.(:eschiedenis   ran   de   Xederlandse   Ixipierilidlistric'   Il.  106.   Gerec\,telilk  stuk  \¥ij   cle

verkoop vaii Kasterl Stapelen iii 1818.
1 * )  R.\NB..\r(·liii,f Proviliciall| Bestit,ir. Jlemorir vait bratitw„„rditig m mtisicirratifi, geschreve!1
door bitrgemeester A.F  Speelniati  vail B'illverhorst ri, gericlit aan Jhr  \'ati (.e,isati.  Iici vall
(;edepiltc'er le Stat m he last Ii,et opitenii ng van de 1}ijl + h 0(,gle,  vati cir wairrii,olms. 29 -9-1827.
iii\..lir. 113.14.
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De kleitie ambaclitelijke bedrijven hadden het vanwege de onrtistige
M.tij(len nioeilijk e,1 soin,iiige verdwetieti.     Er werdeii iii de ic,op der jaren

19ecliter ook liwiiwe opgericlit. i,iaar ,·rel stelcle liet allemaal iilet voor.
Dat  blijkt  ook  itit  het  Statistisch  Overzicht  vati  1812.  waar  over  cle  ne-
riiikjes vai, Cerarci Alarijiie,i en Hubert cle 1.eijer wordt geschreven :  -1 Iet
zij,1 brave 1,urgers doch 11,1,ine leerto,iwerijeli zijn vaii gee,i  bela„g".169

De  I,aarcle-  en  de  haridgruti,ic,len  verkeer<le,i  iii  1816 iii grote nioei-
lijkliedeti door de lioge pate,ithelasti,ig. Bricle molei,s werkten Z')ilder
kiiec·liten voor cle lokale niarkt rii die vaii tiaburige platits<'11. Miiar de
scliorsinaalderij. die met twee kiiechte,1 werkte. beleeMe een bloeitij(1. De
enige (wind-)oliemolen iii Boxtel, louter voor de lokale niarkt, liep vrij
goed. De zaken giiigen bij de twee graaiiinole,is. niet iii totaal drie werk-
liedeii,  redelijk. 17' In 1830 riclitte Cornelis vati  Krieketi ee,i  tiietiwe wi,id-
niole,1 op "... op zijn akker gelegen ac·liter zon huis Bellvue onder Mtin-
sel-. Deze mole:i was geschikt voor het nialeti vati graaii en schors eti
het  slaan  van  oliezaad.171  Van  Krieke,i  bouwde  iii  1838  ook  nog  ee,1  -ros-
nic)len ter  maling va,1 niout-.172

Iii de jareii veertig kwanien verzoeken bij het genieentel}estuur biiinen
oni toesteniming tot het opricliten vati een lijmkokerij. een branderij. en-
kele zoutziederijeii, bakkerijen en sliiederijen, een leerlooierij, eeii jene-
verstokerij, een azijnfabriek eii een slagerij. Cerardits Bogaers plaaiste iii
18+8  in zijn molen de eerste stoonimachine  iii  de  gemeente. 173  Dit   was
vroeg, want m liet midden van de emw www erm Nederland niaar

17+
weiiiig stoommoleiis.

De onivang van de aiiiliaclitelijke bedrijven bleef i„ de eerste helft van
de negentiende eeuw gering. De nieeste werkteii zonder of met een enkele

1(")  CAB. (),id .trchief iii, .nr.(:10.1.
1(,8 )  (;AB. (),id Archief. Patentregister 1812 itiv.,ir. (;10. RANB. (:ollectie Hultmati. Van der Fosse.

Vai, cleti Bogarrcle, itiv.,ir.8: Statistiscli Operzic·lit vait het Fabrijkwezet, iii het I)rpariptrient der
Mmdi·ti vati de Rhijii. 1812: .latiteketiitagen vati dr. (:.R. lieriliai,4 over de Nijverheid en het
Fabriekswezeii iti Noord-Brabatit  1800 -  1830.
"*)  RANB. ('ollectie liultma,1. Vati der Fosse. Vai, dell Bogarrde, i,iv.nr.8: Statistisch Overziclit
vati het Fabrijkweze,1 iii hM Drpartei,irtit dc'r Nicm(1(·it vati (le Rhij,i. 1812.
170 j   Wan der  .\a..lardrij'kskundig woorderiliciek  der Xederlanden. 6,51. Brugnians. Statistieken  inn
de.lederland.,e n verheiduit de eerste h,0 der /9e eptiw. Ee,·st,· stilk. 3+-33.68-69.112- 113.116-
117.122-12.3.1'36.
1-1

) (;AB, Not,ilen geitirenteratic| Boxtrl.9-9- 1830
' ' )  CAB. Doos Otitgitmingen. verteelt. latidbouw. markten. liatidel m i,ijverlirid. Alap A. liatidel.
Nijverheid e,1 Nlarkle,i. nr.  1 +
1-3

) (;AB. Doos Ontgitittingeti. vi·eteelt. laticlbouw. inarkti·ti. liandel eit t,ijverheicl. Map t Ha,idel.

Nij,·i·rheid rii Niarkieti. tir. 3:3.
1-4 )   De  Jimge. De  industrialisatie  in  Xederlcind  lussen  1 550 en  1914.218.
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kijeclit. Wei breidde iiiet  liet  groeieii  vati  het  inwonertal  van  de  getiieente
liet  aalital ambaclitsliede,i geleidelijk uit.173 De meest voorkonietide  ain-
1,achten  liuite,1  de textielnijverlieid iii  185(} ware,1 bakker. klonipemnaker.
sc'hoeilmaker. kleermaker. houtzager. nietsciaar e,1 linlinerman. De boliW-
iiijverheid groeicle fors. Tegei, het inidden vaii de eri,w teIde Boxtel vooral
i,irer Iiic·tselaars dan voorlieen. De berog,sdiffere:itiatie nani tusse,1 1810
en 1830 weinig toe. Nieuwe beroqwti ware,i blai,wverver.  horlogelierstel-
ler en chi,colacirmaker. 1-6

§ 5. Economische dienstvertening

a. Hmdd

Air. (:.vaii Breugel sclircef iii 179+ iii zijn Beschreeve Stacit van de Meij-
ero  over  (le  liandel iii Boxtel:

Deeze lieerlijklieid is teii aanzie,1 vai den Koopliatidel daartoe zeer ge-
s<11ikt. dan na rato dier geschikilieid. kan  leil i,iet zeggeii dat dezelve
bloc·ijt.  Eii te,1 opzigte  van het Transitoire deselve is aldaar zeer sterk.

maar bepaald zicli voor het groc,tste gecleelte lot de dc,ortrekking-lr

Weekniarklen werden iii liet begi,i vai, cle negetitiende eet,w iii Boxtel
tiwt gehouden. wei twee jaarmarkten. op cir laatste iimaiiciag m :ipril eii
op 28 oktober Deze haddeii  natiwelijks  betekeiiis. 178  Toch  bestc,nclen  ze
iii  1811 Iiog steeds.  Op  de  voorjaarsinarkt  werileii  h,iisiaacl  en  akkerge-

1('eds(h:il)  verkoclit.   Er  was  haiidel  in  paardeii  e,i  lioortivee.  Op  de  na-
jaarstiiarkt werclen bovelldieii tic,g varketis, aardappels r,1 kool verhan-
cleld. Dc· niarktrii van weinig l,elaiig ".. cloch ee„ dag vaii vrolijklleid
zij Ilde. voeren de herbergiers er weI bij- 1'1 Tien jaar later echter opperde
het gemeelitebesttiur m het belai,g van Boxtel #n de oniliggi'iide plaatsen
|let p|an 0111 liet aantal jaariliarkteii vaii twee liaar viei· ilit te breiden.
()iii satiwi,va||en van de Boxtelse nwrkteii Illet markteii elders te voor-
k<,tiken werd colitact opgriiometi Iiiet nablirige plaatieti rii (:edeputeerde
Staten.'841  I let  werd  gee,1 sucres. Korte tijd later  iirimcirs  werdeti  weer
twee jaartiiarkteii gehoticleti.

 " )  CAB. ()lid Arcltirf. Doos tir. 1.82.0,itginningeit. inap landlicitiw i,r.+:.
1 -(,

1 (;,\B. (),id .ircliirf. Elat de Pc,pillation cli· la ilairir d<' BoxtrL iii, . lir.(;:12: Bevolkiligsregi5ter
1830.
1--

I \ati Bre,igel. Beschreeve Statit valicir Al,·ijerij. Viiartier vai, ()(,sterwijk fc,1. 1-2. 103-200.
111  /listoria .lgrirti//urcie. \111. :1(16
1-8 j  \'m d,· (,raait. Ilistorisch  -   Slatistisrhe liesrhrijritig. X18.
' ")   R\NB. (:olle(·tie Hultmail. g'ail der Fo ·. ian den Boraer,le. inv.,ir.  11:  Taferrel  van dr
kerillishm iii h et Depanet, ieiit der hlo,ide ii vai, dr R hijii. 1811
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hi cle jareti twi,itig vati cle Iiege,itiencle re,Iw stekle cle hatidel iii Boxtel
tiiet v ·el ic,(,r: -.. B,titeii eiiige witikellianclel voor clorpslielioefte,i kan
iwie,1 tiiet zeggeii. clat er m de grnwetite liatidel gedreve,1 wordt- Boter
eii graaii. niet tic)(lig voui' eigeti c<,i,slimptie. wer(leii Iii Dei Bc,scli ter
i iarkt  g,·braclit.  Lmnui e,i papier werdeii  vooriiatiielijk  biliteii  Braba,it
verliatidelc 1.181

De liaildel i,1 ver e,i nijverheiclspi'oclitkte,i liad te lijdeii vaii cir Belgisc·lie
()pstatid. Di' kleitilia,idel stag,iericle ti delijk. Sc,Iiis wercle,1 jaarlimikteli
verhocleti. Dc. hariclel , wt liet iloorclell lia,Ii ec hter toe cloor de langd,irige
legeri,ig vati ii,ilitaireti.182 Be ,aalde Iwchijfstakketi liel,be,1 iii cleze wcwlige
F,eriode  go<·de  zaketi gedaaii: bakkers. lappers.  wage,imakers  eii  tinimer-
liecleii. 18,  Maar  tiissen  183(}  r„  18-1()  k,#:im  de  Bc,xtelse liaiidel  Iiagetioc·g

stil te liggeit: '... cle vroeger allii(·, 1,('staaii hebbe,ide jaarniarklen zijii
vati lieverlecle,i triiiet gegaaii e,1 zyii de |aatste tieti jaar nul nwer ge-
liouden4 18+

Na de Belgische Opstaiid naIri cir liedrijvigheid op hanclelsgebiecl toe.
watit  iii 1840 stelde de goneetiteraad  zoor zelfs vier jammarklen  te  hou-
cle,i.  I)e  raad  keurcle  clit  plan  met  alge,iteite  stenimen goed.183 Begin  18+1
verleeilde de Illinister vati Biiii,enlatidse zaketi toestemtililig voor jaar-
Iiiarktei, op bepaalde clageii m ap,il. twee iii juli eii m oktober. 186 De
geIIieente had er veel voor over otii deze niai ktrii tot ee„ succes te makeii.
Eeii c on,itiissie moest ideeen ontwikkeliti om de haiidel te verlevendigeii.
Efii daarvaii was het idee o,ii preii,ies Ilit te love,1. Me,1 stel<le (,ok voor
(it.:

"i,igezete,ien dritigend Hit te nocligeti eii clesnoods cloor tusst|lell-
6,mst   \ an   liet bestuur zooveel inogelijk  gelasteli   0111   op   cle   Terste
niarktclagen ee,Nig vee of a,idere roorwerpeil aan te breligen telieincle

-187daardoor aanzien en levendigheid bij te zette,1
Ludiek was het iclee om op de eerste niarktdag een paardeiirace te

liotideti. De winnaar (intvitig als prijs een zilveren zweep. een lioofilste 1
of eeli ander geschnik. Dit alles niet het doel -de Volksineiiigte en de

18(' ) (;AB. Nolitle,1 grineeliteraacl Boxtel. 2,3 -6- 1821.
181

) (..\B. Miici Ari·lili'f. D(Mis lir. 1.82 01,1,gitillitigi'li rtc·. ir. +7. Statistiek j:iii cle gi'mretiti' 1826.
182

) lioffm.iii..\bord-/irabant en dpopsta,id ran  / 430.21 12 - 2()4: \'alt drit El·retil'('eltit. 1.incli'rs.
1 reemde militairer, iii pen gesloter, sanienlei,iNK. 67.
1&3) Tm flrii i·.ri·rilbi·('int. l.iiiderh. (t. u'..  7 1
18+

) C \B. Not,ile,i grii,re!,trraticl Boxtel. 27 -2-  18+1
16) t.a.p.. 17 -1- 18·10.
rm')  t.a.p.. '13 - 1 -  18·111 :\ an der \a..lardrijkskittidig troorclentwiek der Xederlaride,1.63\ .
187 )  (.\B. li,grko,tic.i, Mukken E(·(,ito,itihclir.Ungelegetihi'cle,1. Voorstrl vall dc' coltititi,sii' aa,1 11*'t
ge,tiertitel)('mmr uali Boxtrl. d.d. 1- + - 18+O.
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bedrijviglieid  te  bevorderen". 188  De  handel  werd  aangemoedigd  door  vrij-
dom van staangeld voor de kraniers e,i ze kregen gedeeltelijke restitutie
van de patenthelastitig. Verder loofde het gemeentrbestuur versehillencle
pretiiies uit. De handelaren niet de grootste aanvoer van varkens, Schapeti
eii vlas kregen drie guldeii. die niet de nieeste paar(len en nindereii vijf
gtilde,1 evetials degeiien die de ineeste paarden en runderen kochten. Pre-
mies van vijf gulden ontvixigen de kramers die cle meeste wol en nia-
nufacturen ter markt bracliten.189 Palen en touwe,1 oni het vee tijdelis de
markt vast te binden werden door de gemeente aangekocht en bewaard.
Het marktveld niocht voor de plaatsing van vee gebruikt wordei).1" De
liatidel kreeg iii  18+9 een  stin,ulans door de tiietiwe weg naar Oirschot 101

1). iloreca

De lioreca was belangrijker (lail de liandel. Boxtel had een zekere cen-
trumfunctie op bestuurlijk gebied en een belangrijke positie als doorgangs-
plaats. Servaas van de Craaff schreef:

"Boxtel houde ik voor een der leve,idigste. aange,iaaniste en fraaiste

dorpen van de kleierij, waar veel passage is vati postwagens en andere

rijtuigen als van zware karreii. die vaii s -Ilertogenboscli door Vught.
Boxtel over Eindlioveii den weg iienie,i op Maastriclit. Luik en aiidere
i,laatsell in Frankrijk. Men vindt hier goede logemeiiteii. ii,tspaimingen
en herbergen eii zoiidags eli op feestdagen wordt Boxtel vrel bezocht door

95   192Bossclienaars. welke hier 1111Ii vermaak konien liezzieti
De  al  genoenide A.C. Brock sclm·ef  iii  1825.  dat  Boxtel  nieer  op  eeti

stacije  dan  op  een  dorp  leek  en  clat  het  ei zeer levendig ami toeging als
gevolg van de doortoclit van voetgangers. voertiligen en karren.19.1 Van
der Aa  schreef  iii  iiavolging  van  Van  de  Craa ff  in  1840 over Boxtel:

-Het is ee,1 der levendigste. aangenaaniste en fraaiste plaatsen vati cir
Meijerij. waar veel doortogt is". Er hevoiiden zich "...eeii fraai niarktplein.
eenige fraaie huizen. goede logementen. uitspanningen en herbergen.
Vooral op zondag bezoeken veel Bosschenaren Boxtel."19+

       Boxtel was inderdaad  rijk aan tappers  en  herbergiers:   in 1792 waren
er 32 op een inwoneraantal van 2741: 6#n tapper per 86 inwoners. Onder

, 188     1.a.P
IF )  CAB. Notul,·11 grineenteraa(l Boxtel. 2.1 -2- 1841.

"')  t.a.i).. 16 - + - 18+1.
191 )    Schiit jes.  (;eschiedenis  t.,an  het  bisd,im  's- 1 fprtogenbosch. lil. '339  -  340.
19 j  jan de Graaff. Historisch -   Statisti che best:hrijring. S!6
1931    Brock.  De  stad  en  de   lieijerij.'19.4.
"4 )  \'an der .*a, ·lardrijksk,indig iriwirdenlx,ek der.\'ederlanden.  63,\.
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die 32 waren twaalf loge,Iienthouders. Boxtel spatide daarinee nog lang
iiiet de krooti in de proviiicie. 111:iar liet aatital lag Trel veel hoger clati iii
Sc.hij,idel (66,1 tapper op 107 m,votiers). \'eghel (66n tapper op 130 iii-

1()3wotiers)  e„  Sitit -Oedetirocle  (#A,  Mpper  op  197  11 woiwrs).
Ei,kelf· beketide imirieii vaii lierl,ergeti e,1 tal,perijen zijii: 'De Koni:

De 1.waaii, 7 let Vergulde Ilerf. cle lierberg vati Van cle Eerden. De
1 laisclie Barrier. 'De Lieilll)(ise Barrier- e,i De Ketti,ig*. De eerste clrie
lageI, in de koiii va,1 het (1(,rl). cle laatste vier laiigs de stee,iweg van Deii
Bosc·h iiaar Eindlioven. 'De E,igel  iii het btltirtsch: P Lennisheuvel. hoort
evetieens  tot  cle  oildste  herbergeii  rail  Boxtel.1'"'

Rond liet inicicleti van de negelitieii(le reilw was (le horecabranche zowel
absoluit als relatief teruggelope,i.  in  1850  wareti  er in totaal  29  tap-
1,ers/tapsters eli twee logetrienthouders. De nieeste tappers coliibineercleil
hmi  tapperij  niet  een  Midere  activiteit.  Sleclits  aclit  persoiwn  werden  uit-

197sluitend als tapper aaiigemerkt.

c·. W,iikeltiering

Iii   1791   waren  er  iiiaar  enkele  kleine  winkeltjes.   Dit   werd  door  het
grizieetitebestuitr  gewete,1  aan  de  iiabijheid  van   's-liertogenbosch.  het
markkentrum voor ee,i groot o,iiliggend gebieci.  108 Vooral agrarische
produkten als graaii. boter. eiereii eli vee werdeti er verliatideld en veelal
imar Holland doorverkoclit.19" Elet aantal handelaren/winkeliers iii Boxtel
i,1  1812  beciroeg 21:  vijf kruidetiiers,  drie  hierhandelaren.  twee  zouthan-
delaren. vijf linnenhandelaren, 6#n fruithandelaar. twee graanliandelareti,
vier wijnhmidelareti, 66n boterhandelaar en 66„ azijnliandelaar.

2(')

hi   1850 telde Boxtel vier grutters, dertien winkeliers.  e,1   vier  wi,ike-
liersters. Zeven winkeliers combitierrden liun winkelnerilig niet eell am-
bacht. Verder waren er fic,g c.en wijnliatidelaar. twee kraiiiers. vijf veliters
en een broodslijter.2'1 Evenals i,1 de horeca vond er iii de winkehieri,ig
in de loop van de negentiende eeuw een terugval plants.

lin
) (,AB. Owl.\r<·liief.  Register van  tiottilrit vai,  drossaarcl eti sclit.petieii 18-5- 1789/29-4- 1 791.

c·iiqi,('te #ali cle 1«('(it- riI Tcilkailier. itiv.iir.B+. fol.78: \aii clrii 1-terrtil,re„I. Bestaan en hedrij-
riglieid- '39.
1(lb

) (;:\B. Doctitiwittatit' cafigs/'herl,ergeti: aantekei,itige,i vali Kilipl)enherg '(),icir Pleisterlila:,tirii
rit Herbergeii iii Bortel .
1,).

)   (;AB.  Bevilkii,pregister  1850.
1.8

) (1\13 0.\ ilegister vati tiotil|('11 vaii (Irc)*saar(| e,1 0,·|11·priti'!1 18-3-1789/29-4-179-1. e,iqiti''te
vai cle l.reti- vii Tolkaitier. iii\.tir.B+. fol.77:
1"' j  \'an clen F.ere„Fieeint. 's-Hrrtoge,ilion·h  iii de Ihitciaf.se en de  Frarise tijd  17)+ -  1 414.9.
21*1)  (;.\B. ()ticl Archief. Patelitregister 1812. i:iv.nr. (;10.
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§ 6. Same'nratting

De latidl}otiw was iii het begin vati de Iiegeritieiide eeuw (le (1(,nii,iai,te
sec'tor ili de Boxtelse ec'otic,nlie. 1.anclbouw eil ilijverlieid groeicle,1 ecliter
m de lool, vali cle jareii liaar elkaar toe eii iii |iet nlid<leii vall de eetiw
had cl,· 11/jverlieid de eerste plaats overgenotiieii. De dienstve,·lei)111% groei-

de  liclit  rii  ook  liet  pfreentage loise arbeiders  was  iii  185(} ;rat groter
cla,i  iii   1810.

Boxtel lag iii het gebied waariii zic'11 cle VIaa„ise bouw ontwikkelcle. De
la,idbou„groi,d  was  iii  het  algenierii  iniddelniatig vali  kwaliteit.  De bc)e-
ret,  piobeercleii liet  mesttekort  zoreel  niogelijk aa,1 te vitileii  iilet  liiest-
stoffeti vati elders. Oi,idat er te weiiiig hooiland liesc hikliaai· %1·as. I,ac·lit-
te,1 soiniiiige,i hooila,id aaii de  taas. De bedrijven waren rotid  1800 Loor
reti deel zelfvoorzie,id. 0,11 aail geld te konien verkoc·lit niei, Fooral boti'r
eii dani Iiaasl graaii eii vee.

1 let  aantal  zel fstaiidige  boeren  otiistreeks  1800  kaii  geschat  wordeii  op
200 8 225. Huii bedrijf was geiniddeld acht A negeii ha groot. Het be-
volkiiigsregister  van 1850 vernieldt 233 boeren. De boerenstaiid  ilatil  dus
tusseli  18()0 en  1850  nauwelijks  iii  onivang  toe.  De  i7iaxlmale ge,nicidelde
bedrijfsonivang  roncl  1850  kai,  gesclial  worclei,  op  otigevret   nege„  ha.

Di eerste helit vai, de i,ege,itici,de eeuw was in Bc,xtel c,1, latidhotiw-
gehiecl geeti periode vaii stag,iatie. Er deden zicli belaiigrijke otitwikke-
lingen voor. De onivatig van liet ctiltutirlaiid en de veestapel groeideii.
De verhoi,di,ig tiissen liouw- en graslatid vers(·hoof teli gunste van het
boziwland. Deze intensiveriiig vai, de akkerbouw volgde 4, de tornemen-
de vraag tiaar voecisel door de hevolkingsgioei. De prodliktiviteit per lia
steeg. De aftianie van het grasland en de gelijktijdige gnwi van de vee-
stapel wijzen  op de teelt  vati  nagewassen  als  spurrie  en  stoppelktiollen.
De aarclappelteelt werd fors uitgebreid eii de boereii legden zicli nieer toe
op de kalver,iiesterij door de gestegeti vraag uit Engeland en Frankrijk.
De totale produktie groeide siieller dan de bevolkitig. zodat er streds gro-
tere hoeveellieden naar elders verkoclit konden worclen. De toeneniende
coiiimercialisering had tot gevolg. dat de Boxtelse boeren steeds meer
gingen deelnetnen aan de geldeconoi,iie. Daardoor wai-en zij in staat oni
bijvoorbeeld ilieststoffeti aan te kopeii.

Het aandeel vaii de iiijverheid in de ecoiioinische structutir groeide in
de eerste lielft van de tiegentiende eeuw vaii 28.1 tiaar 34.6 procetit. hi

2()1 )   (118. Be,olki,igsregister  183().
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1850 umd nim, 75 pro(·etit i,ieer liiantiell enibestaati m (leze sector dm
in 1810. De belaiigrijkste I„·drilistak was de textiel,iijverlwid. Naast liet
'Verlag-Systeei,i' kw: m iii cle loop cler jarei, liet -titanufactmir-systee,11
op. De koopinai, I:iii liet \'erlag-systee,Ii wercl o,ideriwiiier/k(,c,piiwii. Als
(ic· c),iist:111(lighecle,1 (,iig,iiistig ware,1 scliakelde hij tertig op |irt oude sys-
ter,ii. De t,·xtieliiij,ellieicl z,prkic· voc,rna,wielijk vc,(,r c,I,draclitgevers m de
stecle,1 r: i liet westeli ,·:iii lic·t laiicl. Dr I,ecirilfstak liacl iii lic·t begiii vati
(le ('e,IN ('1 11+tig ti' lijdeti \'ati (Ir 1,(,litieke om list. later vali c·onc·,irretitie
vaii \'ltiaticl ·rei, rii E,ig ·la,1(1. De sitiiatic· 0·erl,eterde iii cle jareti twilitig.
miiar (le Belgis(·lie Opstaii(1 eti cir afs,c·lieicliiig vormcleii lic't begiti van een
pri'ic,cle vail mvlaig· Pas trgeti het inicicieii ,·aii de  'etiw traci weer ver-
hi.Ic,1 iiig "I .

hi  1802  richtteii  clrie  Breclase  <,Iicle,'iwiiiers  i,1  Boxtel eeii Impierfabriek

op. cle enige iii No<,rci-Braliant. De procluktie was volledig ge(·(,iiceiitreercl
bili,ien het liedrijf. De prod,ikteii, waarci,ider liet lioogwaardige velijiipa-
pier. sHI,(le,I fiet als iII cle tertieltiij,·erlieid. hi,11 weg Kooriiamelijk 111 liet
w<·steii vati liet latici. De hed,·ijfs,oe,·itig was opi,wrkelijk moderii. Er was
eeti scheidi,ig Itiss,·,1 de te(·linisc·lie eii de filianc·ifle/(7)1Ii,ner(·ible leiclilig
D(· papierfabrirk was ec·,1 vou, clie tijd groot 1,edrijf. De Ii,oder,ie liedrijfs-
vcwritig voiid „,Ide,· cir Boxtelse oticle,·iwiners vc,orlopig geeii im,(Ilgilig
Dr grc,(,tst<· blc,ei I),·leefile clezc· c,11(1*·r irmiiig iii cle eerste twee Jecemiia
vaii  liaar 1,estaaii.  Na  1820 versli·cliterde de situatie.  Eeti metiwe eigeti:iar

zette  cle  prodtiktie  vati  pal,ici  op  aa,izietilijk  klei,iere sclmal voort.
De Boxtrise ai,ibac·litsliecic'ii werkteti vc,(,ri,aizielijk voor de lokale inarkt.

kic,inpenniakers. siiiedeti. e,ikele niolenaars en brouwers ook voor de bo-
ve,i-lokale niarkt. I let aai,tal werke,ideii iii (le bouwnijverlieid nani trgeii
liet niiddeti van cir ee,iw fc,rs toe. 1)e werkwijze van de an,baclitsliecleii
was traditi ,lierl. Er knammi cnk weinig nwuwe ambacliteti bi . Er zijii
gre,1 belaiigrijke milovalies doorgevoerd. De rerste stooli,litaclii,ie iii Box-
tel  kwai,i  pas  iii  18+6  iti  hedrij f  iii  cle  tiioleii  van  de  Erveii  Bc,gaers.

De econo,Niisc·lie (lieiistverle,ii,ig was iIi vergelijking iiwt (le latidlioiizr
e,i  cle  I,ijverlieici  \:iii  weiiiig  bela,ig  eli  liep  pi'oc·etitueel  tusseii   18()()  eii
1830 zelfs iets tertig. Dc. lia,idel blec.f grring vati o,iivang dc,c,r de whij-
lic·i l vaii cir lia,idelsstacl D,·Ii Bus(·11 eii cle sle<·111,1 verl,iticlingeii liiet om-
ligge„de I,laaiseii. De jaari,iarkten wareii vaii weinig belatig. ondaiiks de
1,i·c„lic,tieac·tiviteiteti vali het geliicelitehestu,ir. De witikeliieriiig ozidervotici
c·(,ticurre,itie vaii Den Busch. was va,i weinig belatig en verloc,r iii cle Ic,op
(1(·r tijd 11(,g ierdel aa,1 beteketiis. De horem piofiteercir p:iii Ilet di,(Mr-
gaalid<· ve,·keer mci cir steetiweg mi, Den Bosch naar Einclhoveii. hi de
Iciop der jaren verii,incierde ook het belang vati deze beclrijfstak.
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E\,)\1.U \TIE  DEEL A

In de eerste helft van de nege,itiende eeuw groeide cle bevolking van
Boxtel niet ruim tweederde, veel sneller dail in de achttiende eeuw. Dit
betekeiit. clat de middelen va,i bestaan zijn uitgebreid. De bestaalisnio-
gelijkhedell in de landbouw eti de economische die,istverlening groeideii
evmwel nauwelijks. iii de nijverlieid vond daarentegeti wei verruiming
plaats. Losse arbeiders Vonden in Boxtel en oinge\·ing. gezien de toenanie
van deze groep. blijkbaar voldoende einplooi.

I.

1:r Zijil Keen aanwijzingen voor spalining tussen bevolking en bestaans-
iniddeleii. Men reageerde via huwelijksgedrag op dc· ecotiomisclie moge-
lijkhedell:   de  crisis  vati  dr jaren veertig is ditidelijk  terug  te  zien  iii   de
stijgeiide litiwelijksleeftijd en iii de daling vaii liziwelijksfrequentie en ge-
boorten< ijfers. Er vond gren eilligratie op grote scliaal plaats. Eeti be-
langrijke factor hierbij was. dat kleine ambaclitsliedeii e,1 1(,sse arl,eiders
veelal de itiogelijklieid tot zelfverzorgitig haddeii. Wei was er iii de liele
periode een licht vertrekovers(·liot. wat erop wijst. dat Boxtel weinig aan-
trekkelijk was als vestigingsplaats.

Iii de Bataafs-Fratise tijil was de bedrijviglieid vrij groot. Er werden
nieuwe  weverijeti  eii  er,i  papierfabriek  opgeric·lit.  De  bevolkiiig vertootide
een krac·htige groei. Er was weinig armoede. Nadien echter werd de toe-
staiid otigiitistiger. De bevolkingsgroei viel tertig. De jaren twintig wareti

Iiog reclelijk gunstig voor de nijverlieid, niaar (laartia verslecliterde (le
situatie verder. De artiioede nain ti,e.

Iii de pri,i,ain' ei, seciindaire sector voi,deii ill cleze periode belatigrijke
otitwikkelitigen plaats. in de landbouw trad ec.,1 ciuicielijke versclit,ivi,ig
op ten gunste van de akkerb „iw. De boeren slaagdcn erin de produktic
zover op te vorreii. dat aan de gestegen vraag naar voedsel door de be-
FY,lkitigsgroei koli warden voldaan eii meer da,i ciat. De werkwijze bleef
traditio,irel. de produktieverhoging kwai i voor reke,iing van iiitensive-
ring: vergroting vall arc'aal en veestapel. sterke uitbreiding van de aard-
appelteelt. de verbouw vati vordergewassen en zonierstalvorderitig. Mei,
kreeg aandaclit voor ververbeteriiig. De cointiiercialisatie eli specialisatie
groeiden: de boere,i konden  door  de  stijgiiig  van  de  produktiviteit  steeds
grotere hoeveelhedmi boter, graati en aardappeis ter markt bretigen. On-
der invloed van de vraag vatiuit liet buitetiland ri ·litteti ze zieli ook nwer
eii nieer op de kalvertiiesterij.  Met het verdieiide geld kotideti nieststoffeii
eii hooi wordeii aangekocht. Boereii krege,i zc, steeds nieer hincling nlet
de geldecotioinie.
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liet aandeel vali de se(·ilmiaire sec·tor iIi di' e(·otioilits(·lie struc·tuilr „·erd
groter en de lan(lboliw illoest zijil (1<)111iliatite P<,sitie prijsge, ('11. De liiaii-
nelijke  here,epsbevolkitig  iii  cle tioverlieicl groeide ttiss(·n  1810  cii  183()
abholitut  m(.t  ri,im  75  procent.

Eeti bela,igrijke \·ertiietiwitig was (le (,1,1:(.,itist \'ati het itiatitifactilurays-
terin: ch· (·imililissioiwir werd fal,rike,ir c,f' elitic·prelieul. IIi cle textiel (,tit-
stoiifl er,i vor,n vati ariwicliclelitig. \'tistc' kiiec·lite,1 zorgcleii ,·c,or clc· af-
werkitig vaii de stlikkeii vai, thitisweveis e,i weefcle,1 cle clm,· 1,ic,clukteii.
hi cle papierfal,riek bestc,iici zelfs arb,·idsdeling iii cle heclrijfsleiditig. De
werkwijze l,leef verder traclitic,11 'el. 1)(1 rerste stootii,iia<·liinc' k,L: 111 pas
iii 18+6 iii grhri,ik. De bcroc'ps(liffere,itiatie werd ilatiwelijks groter, er
kw:itiieii iii (le Ic,op der jareii mi,21, e,ikele iiwi,we I,er(,ri,ri, 1,ij

Proc'eiitrieel liep liet aamleel v:iii cle ecc,tic,Ii,isclie cliplisteii achteruit. 1':r
vermiderde weiiiig ill  ,|ez#' sectoi.  11('t geilieciitebestlitir ilaill a||erlei iliaat -
regeleii om de hanclel te sti,ii,ilereii. Illaar trvergrefs. Boxtel 17),1 zij,1 i)0-

sitie op hanclelsgel,iecl cloot· de iial,ijlwicl vaii De,i B<,sc·Ii eti cle sle(·Iite
verbindii,geti illit oniliggencle plaaiseil iliet iersterkeii. Va,1 1}rineps,liffe-
relitiatie ili deze sector was gemi sprake. We zieli iii (le bxma perdr em
tertigval:  reil  groeirtid  deel  Vail  (le  tappers  oefeticle  tevelis  ('eli  atider  bc'-
rocyp   uit.
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HOOFDSTUK III

NET DE 10(;R.\FISCHE EN INFR.\STRI-'(:'I'L'RELE K\DER

§ 1. Inleiding

Tusse,i  1850  -  1900  groeide  het  inwoiwrtal  vati  BA)xtel  111et  ni,111  cle

helit. Op het gebied vaii cle latidl,ouw ei, cle iiijverheid cledeii vertiieu-
winge i hi"i intrede. Infrastructureel is deze periode vaii groot belaiig. De
verbindinge,i met oiiiliggende gemee,iteii werd sterk verbeterd en Iia de
aanleg van de spoorlijiien had Boxtel een goede e,i freq,tente verhimliiig
niet de grote centra iii Nederland eii zelfs met Londen en Berlijn. Boxtel
ki eeg niidden jaren zestig een gasfabriek eii  iii  1899 eeii  elektriciteitscen-
trale.

De levensomstandigliedeii bleve,i litoeilijk. Ten einde de nood enigszins
te verlichten weideii eiikele iiwuwe cliaritatieve instelliiigen gesticlit.
Werkverschaffing van genieelitewege was geen succes.

De gezondheidszorg kreeg de beschikki,ig over meer faciliteiten. waar-
onder een ziekenhuis. Desotidanks liep de zuigelingensterfte sterk op. Het
onderwijs  werd  tussen   1850  en 1900 verbeterd.

Op kerkelijk gebied veranderde er weinig. Het aantal niet-katholieken
groeide weliswaar absoluut en procentiteel. niaar bleef in vergelijking niet
de katholieke gemeenschap uiterst gering:    in   1899   telde   de   genieente
6361 katholieken. 371 protestanten. vijf israflieten eii zes otikerkelijkeii.1
In de jaren vijftig en zestig werden. geheel passend iii het devotionalise-
ritigsproces in die ti d,2 verscliillende broederschappen en congregaties
gesticht: een Mariacongregatie (1853), een Cenootscliap van de Heilige
Kindsheid (1855) en een broederschap van de H. Familie. Een tiental
Boxtelse jongens vertrok in de jaren zestig. na een oproep van paus Pius
IX, naar Rome oni de kerkelijke staat te verdedigen tegen de legers van
Garibaldi, de grote voorvechter van de Italiaanse eetiheid.

De taak van bet gemeentebestuur bleef beperkt. Het kiezen van  be-
st,iurders was een aangelegenheid vari eeti kleine groep gegoedeii. 111 1851
waren iii Boxtel 189 personen stemgerechtigd.  In   1900  slechts  540.

 )   i -itkomsten der achtste tienjacirlijksrhe mlkstelling '31  -  12 -  1899.
- )  Vati Hale,i. Dr devotimmlisering van de katholieke gelovigen in oostelijk Noord-Brabant,  1830
- 1920. iti: Vaii O,idlietisdeit. Trieiwkens (recl.). Een pront wiif. een inager paard en een zoon op
het  seminarie.  Acinzetten  tot  een  integrate  geschiedenis  l,(1,1  oostelijk  Noord-Brabant, 201
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De gemeenteraad telde   in   1851 tien leden. vanaf 1890 dertien.   De
raadsleden waren omstreeks  1900 nog steeds welgestelde Boxtelaars.  reel -
al ondernerners. De boerenstand wist ook nieestal 6611 A twee vertegeti-
woordigers in de raad te krijgen.

Burgemeester  Achterbergli  werd  in 186+ opgevolgd  door de lin,ie,1 fa -

brikant  H.J.   van  de  Ven.  die  in  functie  bleef  tot   1875. F.CA.R. baron
van  Lamsweerde was burgemeester  van   1875  tot  1891.  opgevolgd  door
Jhr. A.E.M. van Rijckevorsel van Kessel (1891 - 1895). EC. Stael was
maar kort burgemeester. Hij overleed na nauwelijks een jaar burgernees-
terschap  iii  1896.  Hij werd opgevolgd  door A.L.W baron van Hugenpoth
tot Aerdt.

Het  kantongerecht in Boxtel. dat  in  1838 het vredegerecht  had  vervan-
geii.  werd   in   1877   opgeheven.   In   dat  jaar   werd  het  aantal  recliterlijke
colleges in Noord-Brabant teruggebracht. omdat het niet in verhouding
stond met het aantal te behandelen zaken. '

§ 2. De bevolking

a. De totale bevolking

De bevolkiI,g groeide  van  4418  in   1850  tot  6799  in   1900.  een  geiiiid-
delde stijgiiig van 0,86 procent per jaar. De snelste toenatne votid plaats
iii  de jaren   1870  -   1880  en   1890  -   1900.+

Na  1850 bleef de bevolkingsgroei  in Noord-Brabaiit duidelijk acliter bij
die in Nederland. Vergelijken we de cijfers van Boxtel niet de provinciale
en  de  landelijke.  dan  is  de  bevolkingstorname in Boxtel  tot  rond   1870
ongeveer gelijk aan die ill Noord-Brabant. Vanaf de jaren zeventig groeide

de bevolking in Boxtel niet alleen sneller dan de proviticiale. maar ook
de  Nederlandse.  Na  1880  was  er een lichte terugval in vergelijking  niet
de Nederlatidse.

'  )   Val,  der  Heij(leii.  Noord- Brabant   in  de  negentiende  eeuw.   Een  in,stitutionele  handleidilig.  36.
59.

+ )   CAB. (iemeenteverslagen Boxtel  1831  -  1880: (:BS.  Deti,ografischi· docutiientatie Boxiel.
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TaI}el  16:  . ta,tta/ intrcitiers rciri lict.rtel 1 $.50  -   1')(A  al,solittit  en  ger,ide.reeril  (1 35(J
=  100) '

Jaar .\;1111;11 ili ·otierh

al,M)1111 It iii, le)

185() +418 10()

186() +531 1 (':1.0

18711 +771 1(18.0

188() 3526 125.1

189(I (,()69 1 :17.+

190(' 6799 153.9

li,t c),Iistrec·ks 187() Iiaiii li ·1 itiwi),iertal latigzaarii toe iiwt eeii jaarlijkse
groeipfrce,itage vati 0.,3 iii cir jare,1 vijftig e,1 0.5 iii cir jare,1 zestig. Tzisset 1

1870  (.17   1880  steeg.  liet  grc,eipeic·fiitage   naar   1.6.   Iii   cir   laatste  tri'ee
decemiia groeide  de  Buxtelse  bev<,lkiiig  w ·er  lilill(|Cr  Sile|:   1.(}  pr<,c·eiit  iti
de  periode  1880  -   189(}  ei,   1.2  1)1'(ic'ent  t„sseii  189()  en  1900.

0Ta\,e\  17 :  I.eeftijdsopt,<mir  i,1  11(,.rtel  1 540  e,1   1 499  cd,solitut  en  in  prcice,ite,1

1.eeftijc 1 18+0 1899

al,sol m it 56          absolt"It                     %

<10 jr 962 2+.0 1377 23.4

10-14 84:1 21.() 1.128 19.7

2()-29 606 13.1 110{) 16.:3

:1()-39 358 1 '1.9 853 19 -. -..

+0-+9 +42 11.0 674 10.()

3(}-.58 257 6.+ 508                  7.5

59-68 211 23 +27 6.3

69-78                                         92 2.3 226                   3.4

>78jr                                                                                  +2                                1.0                                 50                               0.7

Ii,t:tal +013 1(}0.0 67+3 100.()

'
3    (;\11. (,elii,·emerekeililig  18.50:  (.rii,eelite#prslageil Boxtel  1860 eli  1871):  vatiaf 1881) (,BS.

1)1'11%,grafisclir di)(·litiletitatit· Boxtel
6 )  (;egi·vr,14 1841)  (:.\B. 811<ilkiligsregist(·r 18+1).  1899:  / 7/kon,sten dir ctchiste /t'eilibrir/tiksrhe
r·olkstelling 31  -  \2 -  \849.
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Procentueel bleef de leeftijdsgroep tussen twintig en veertig jaar gelijk

(tabel  17). De groep 10-19 -jarigen  viel terug  door afname  van het aantal
geboorten tijdens  de agrarisclie crisis.  1 let aandeel  van de ouderen  imni
daardoor toe. De veranderingen iii de burgerlijke staat waren evezieeiis
geri,ig  (tabel  18).  1 let  aantal geli,iwden iiam licht toe.

Ta\11\  \8:  Indeling rein  intvoners ran  Bortel  nacir liurgertijke  stacit  in  proce,tteri    1 40.
/f59. 1499

Jaar 18+0 1889 1899

gelit,w(le niati 14.1 14.7 1.5.0

gehuwtie vrotiw 14.0 1+.7 1+.8

wedmi"aar 2.3 2.2 2.0

wed,iwe 3.6 3.0               3.1

ongell<18(le iliall 31.7 :1:1.+ 32.8

O"geliiiw le vroliw 3-1.3 31.c) ,72.2

gesdieiden                                     0                  0               0.01
totaal 100.0 99.9 99,91

b.  Geboortri eii sterfte

De lei'ugval  in de gel}oorten.  begonnen  roiid  1840. duuide tot onistreeks
1865.  1)aariia  bereikte  de  iiataliteit  weer  liet  iiiveau  vaii  vddr  1840.  Op-
valleiid  zijn  de  spiongen  tia   1865  en  1875.  Deze  hange,1  sairieii  tiiet  een
stijgiiig  van  het  aaiital  huwelijketi  ria  1860 en  de  dalende  Ii,iwelijksleeftijd
van vrouweii valiaf liet midden van de jaren zeventig.

Va"af ongeveer   1840  daaldeii   de  Bortelse  geboortetic·ijfers  Oilder  het

Brabantse  geiniddelde,  11aar tege,1  1870  overtroffeii  ze  die  weer.  Het  pa-
trooti is evetiwel praktiscli idetitiek nlet het Brabantse, belioudeits een
terugval tusseii  1871  en  1875.  Die zieii we iii  de  cij fers  voor Brabatit  md

terug. Het Boxtelse geniiddelde lag tot onistreeks 1875 onder liet Neder-
landse. maar overtrof het daarlia.

)    184):  CAB.  merzic·lit  wmr  il,  1,r,·cilkiligsregister  1 8+1):   1889.1899:    I 7/komsten  der  :et·e,ide

m acht.*te tienjaartijksrhe mlkstellitig 31  -  1'1 - 1889 M 31  - 12 - 1899.
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Tal,A 19: C:el,oortenrijfers (.·1). sterfteciifers (B) en gebm,rtenoverschotien (C')in Boxtel.
Noord-Brabant  en   Xederlartd    1 45 1 -1900   per    1000   rati   (le   gemiddelde  betic,lkint 

Periode Boxtel Noorcl-Brabant Neclerland

A B C' \B C A B C

1851-1855 23.1 19.6 1.5 27.1 21.7 5.3 3:1.7 2+.9 8.8

1836-1860 2,3.8 20.7 1.1 27.9 23.+ 4.5 31'1 26.-7 6.6

18(11-1865 27.7 21.3 6.4 29.9 2.1.+ 6.1 3.5.1 2+.8 1 0- 3

186(,-187() 32.9 2+.+ 8.5 31.+ 22.8 8.5 :A.8 2,5.(' 9.8

1871-1875 31.9 24.1 7.4 32.8 24..1 8.5 33.9 25.5 14).+

1876-1880 36.8 24,1 12.7 3.1.:1 22.8 10.5 36.,3 23.0  1:13

1881-1885 :15.8 23.8 12.() 32.8 22.+ 1().4 35.() 21.6          1 ;1.+

1886-1890 3+.+ 22.7 11.8 32.() 22.1 9.8 33.7 20.6    13.2

1891-1895 33.9 21.5 9.4 321 22,4 1().0 33.2 19.7 1:1.3
1896-1900 1+.5 20.() 1+.3 3:1.2 20.1 13.1 32.3 17.:i 15.0

Floewel het geboorte,ipatroon in Boxtel liagetioeg parallel loopt , iet liet
Brabantse,  lagen  de  geboorten<·ijfers  iii de periode 1880-1900 in Boxtel
aanzieiilijk hoger dan iii oinliggencle ge,nertite,i als Schijndel, Veghel en
Sint-Oedenrode. 9

Het sterftecijfer iii Boxtel was in liet midden van de negentiencle eeitw
relatief laag (tabel 19). Vatiaf ongeveer 18+5 begmi  een  stijging,  niet  uit-
schieters   iii   1872   (158  overledenen:   32.8  per   1000  inwoners)   en   1884
(176  overledetien:  30.6 per 1000  inwoi,ers). Het dieptepunt  in  1872  werd
"wde veroorzaakt   door   een   pokkenepideiriie.   mct   29   slaclitoffers. 1{'   De
sterftecijfers  bleven  iii  vergelijkiiig  met  de  jaren  rond  1850  hoog  tot  de
tweede helft vai, de jar(·i, negeiitig Daarna begon liet structureel te dalen.

Orristreeks 1865 steeg het Boxtelse geniiddelcle boven liet Brabaritse uit.
timijaar later ook boveii het Nederlaiidse. De landelijke daling vaiiaf die
jaren. ook in het Brabantse ge,iiiddelde e,iigszitis terug te zieri. giiig aan
Boxte| tot omstreeks 1895 voorbij.  Eeii  belaiigrijke  oorzaak  voor  de  stij-
ging van de sterftecijfers is de sterke toename vaii de zuigelitigeiisterfte.

Tabel 19 gedt ook ren beeld vai, het geboortenoverschot iii Boxtel in

vergelijking met Noord-Brabatit en Neclerland. Dat lag iii cir tweede lielft
vaii  de  negentiende eeuw onder  het  Nederlancise  en  tot  1875  ook  otider

8 )  (;.\B. (,r,11(·rittrverslageli Bc,xtrl 1851  - 1880. (:BS. I)citiografisc·he clcicul,irlitatir Bort*,11881
- 191)0: Hcifster. Korte demogr(dische geschiecle,tis ran Ne(terIand. \'13
')  E.TIN. Een .gricicial-emnomische rerkmiting. Bijlage 1. tabel +
1.

) (;AB. Provi,icitial Verslag 1872.

81



liet  Braliatitse.  Na  1875 was  liet  per  1000 inwoners  groter claii iii  Brabaiit
t,iet tiitzoi,deritig vaii cle eerste helft ,aii de jaren iiegeiitig

Na  het  dic'pteputit   iii  cle  jarrii   1851   -   1855  vertoo,it  liet  geboorteii-
(,vers 'llot ill Cle twee(le helft rati de iierei,tie,ide ee,iw Frn stijgilig. Iii de
J:Ne" 1896 - 1900 zieli we liel grootste gebc,ortelioperschot van (le ertiw.

c·. H,iwelijk e,i vi·uclitl,aai-heicl

Htiwelijkslreftijd e,1 11,iwelijksfreqtieiitie geveti eeli iticlicatie voor ver-
a,ideringe,1 iii het huwelijksgedrag. De hiiwelijksleeftijd voor niaii,ieii.
rc,iici  1830  hijila  32  jaar,  bleef  |loog  tot  olilstreeks  1873.  Daariia  zettc·
re,1 clalilig iii. HetzeiMe was l,ij vrotiweti het geval. litsseii 1870 en 187.5
was cir litiwelijksleeftijd van bruideil het hoogst. De stijgencle li,iwelijks-
i ruclitbaarheid ill de laatste decenliia van cle Iiege,itiende reuw leidde
1,iet tot t(wii<·11,e,ide gebc,orteticilfris doo,  de lage liiiwelijksfrequetitie (ta-
1,el  20).

Ta\}el 'll): (;emiddelde leeftijd ran Bo.rtelse mannen en vrcitiwen bij lum eerste huti,elijk
1 351   -   1900  en   het   gemiddeld  tic,ntal   hitwelijken   1,(in   lh,ztelse   mcinne,1   en   vroutren
per 1000 ucm de gemiddelde hevolking 1I

ge„,idclelde leeftijd aaiital litiwelijke,1

Pei'10(le i i i a t i 11 e t i vroitwen mMmmi , ri)/iwe/1

1851  - 1855 31.78 29.:1:1 6.7 6.7

1856 - 186() ,'11.99 29.+6 +.3 5.,3

1861 - 1865 31.92 29.(}6 6.+ 5.7

1866 - 1870 31.79 29.64 8.3 8.0

18-71 - 1875 31.7+ 30.22               6.7               5.9
1876  - 1880 :10.3+ 28.1+ ().6 5.+

1881  - 1885 29.+7 27.63 3.1 +.+

1886 - 1890 29.59 2735 5.1 +.8

1891 - 1895 28.92 27.:15 6.+ 5.+

1896 - 1900 29.26 26.88 6.6 6.0

In tabel 20 zijn alle liuwelijken van Boxtelse mannen eti vrouwen hi de
periode  1850  - 19()0 verwerkt. De huwelijksfreqi,entie o,ider niannen lag
iii de tweede helft van de negentiende ecuw hoger dan onder vrouwen.

11 )  (;AB. Htiwelijksregisters 185() - 19(1(): RANB. Archirf Burgerlijke Staii(l Htiwelijks:,fkoticligiti-

:ell 1831 - 1900. iii\·.nr. 121.011096 -11()(1.
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tilet als t,itz(,iiderilig de jare,1  1856  -  1860.  Die vortii<le,i teve,is liet (Iiq)-
te„11,11 iii de litiwelijksfieq,wiitie iii de tw(·ecle lic·Ift #: ii cle ce,iw. Deze is
tiiet te \Frkl:ircii i,it er,1 algetii ·11 · crisis. F.Mi tweecle cliepte,)ilit. vaii
188()  tot  1805.  valt  sameii  met  (le agriirisclie (·risis.  Iii (le gtitistige jareii
1866 - 187() steeg lict aa,ital hu,vrlijkssl,iitingrii fors.

1 1 't  aalital  oligeliuwdf'  11iali1ieli vali  twilitig jaar en  (,ildel·  miin  toe vali
:18.8  1}ic,c·ei,t  ir,  184()  t„t  4().9  i,i  1899.  I let  aatital  *,iig(·liiiwde  ,·rotiz#·c·,i
vati  twi,itig j:,at' e,1 0,ic|ri'  liqi  tilss('11  18+() et,  1899  t('rtig va,1  :38.9  Ii:jai
36. 1   '10( Filt . 12

1)e  hu  elijksvrtic·litl,a:,rhei,1  lic·(Ircieg  ii,   18-10:101.7.   Ze  lic· )  op  iiatir
318.7  iii  1879 eit 336.5  iii  1899.' ' Ook cir :ilge,i,ene vr,iclitbaarheicl lag
iii |iet 11 i   |(·11 imi &,wp'titieii |e (·Mw aa izie,ilijk Itig(·r (lai, 011istre(·ks
1900.  'r,isseii   18+0  e,1   1879  v tricl  e,·ii  stijgilig.  1,laats  Va,1   159.3  iiaar
188.+. (),id(·r itivli,ec| vati het huwelijksgeclrag tijile,is de agrarisc·lie c·risis
datilde  de  alge,iierie  Yritcliti,aarliei(1   weer  riiigszitts  t<,1   179.+   iii   1889.

iiiaar  m  de jarrii  nege,itig  is  (,imie,iw  eeti  stijging  zicilitbaar  iiaar  183.7
iii  1849 '+

11. Migratie

Met uitzc„,driitig  aii de j:ireti 1831 - 1855 ei, 1861  - 1865 was het
migratiesalcio  tusseil   1851   eit   1880  1,ositiet'.  Dc·  hop·  ,iegatieve  salcli  m
1861.  1870  e,i  188()  lia,igei,  sa,I,e,i  iiiet  dc·  c·orredirs  cloc,r cle volkstel-
litige,i  vaii  1839.  1869  eii  1879.  Sc,lils 9 ertrokken  iiieiispii  zoiider  zic h  te
|alc·,1 ititsc·lirijveii hij cle geti,eente. Bij ce,1  olkstelli,ig w(·1'(l clit c·ijferi,iatig
iec·litgetic,kkeii. Ilet I,ositie,·e salclo in cleze pcrioile werd verooizaakt doci,
cle  konist  van  de  sp„or ·egeii  iii  Bc,xtel  iii  1865.  Na  1880  w('rd  liet  i,ii-
gratiesaldo  overwegetid   11egalief  tot   1906.   1 eli   liadere  alia|vie  vaii   cle
migratie  iii  de jaren  1890 ei,  1900  too,it  dat  reto,ir,Ii,gratie  zch,  1 3  4  1 7

procent iliti,iaakte #'an (le totale 117igratie.
I 3

l 2
) (,eges·(·its 1 84(): (;.\B. Bevcilkilighri·gihirr 18+C): / 7/koniste,1 der arh/ste tie,tjacir/Ok.,·rhe m/ks-

/p//ing  :11   -   12  -   1899.
11 )  (4:\B. Bi,volkiligh,·1·gister 18+0. (.rgeve,ix val: (1(· 10-jaarlijkhe v„lkht(•lliligril Vall 1879 rii 1890
DI· gegeveis m.b.t. de wettig,· geboortell vali 1877 - 1881 ki,ilieit ilit het gelitiorti'liregister. clip
\·al, 1897-19()1 ilit (le provitt ·iale wrhlage,1
1+ )  (1.\B. Be#·olkii,gsrc·gistrr 18+0. Crge,·c'tls vall (1(' 10 -j:iarlijkh" solkstelliligen \a,iaf 18+9. De
grgli'elth 111.b.t. cli' gelic,on,·11 111.sci, 1851 (·,1 188(1 kotiwi, itil ,|r grille,·iltt·vers|:iBm 4,1, clip vatiaf
1880 vall liet (,BS. Drinografische (10(·imwiltatie Boxti'I.
6)  (.\B. 111·gihte + ,-8,1 iiigi·kolitrii eti vertrokkei, per*c,iiri, 1800 ,·,i  19(11).
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16Tabe\'11:  Vigratiesatdi  in  Bortel  l'i51  -   1900 per  1000 vande  gemiddelde bevolking

Periocle vestigitigsovers(·11(,t 1,eriode vestigingsoverscliot

1851-1855 -3.3 1876-1880 +.0

1856-186() 0,4 1881-1885 -2.2

1861-1865 -6.0 1886-1890 -3.0

1866-1870 1.() 1891-1895 1.3

1871-1875 5.1 1896-1900 -2.9

-I:abel 22 vergelijkt de niigratiegegeve,is van Boxtel iwt etikele otillig-
gei,cle plaatsen en de provincir.  1 let pc,sitieve saldo m Boxtel iii de eerste
helft van cle jaren iiegetitig valt op. Deze periode Was ec·liter niet welva-
rencier dail de jaren erna.

T:,\w\ '12: De migratie per 1000 1,(in de gemiditelde bevolking in Bc,xtel e,1 enkele
vergelijkingsgemeenten  1 HO-1905

Periode Boxtel S ·hijndel \'egliel     St.-Oede,irode   Noord-Brabant

1881-1885 -2.2 1.() 2.2 -:1.8 -0.1

1886-1890 -3.() -6.3 0+ -5.6 -2.+

1891-1893 1.3 -4.5 -3.9 -2.3 -2.5

1896-1900 -2.9 -:1.2 -7.3 -12.7 -3.7

Migratie<·ijfers verloiwii ren globaal heeld vait de sociaal-ecoii(,tiiisclie
c„,twikkeling. 18 In de tweecle helft vaii de negentielide ee,iw vestigdeti
zicli jaarlijks o,igereer evetiverl persoiien iii Boxtel als er vertrokketi. In
 le  periode  1851   -  1900  was  er  eeti  liclit  negatief tiiigratiesaldo.  Dc  ilit-
sc'liieter  in   1861.  torn  er  252  ii,erisen  iiieer  vertrokkeii  dan  inkwanie,i.
wordt verooizaakt door de verwerking vaii cle volkstellingsgegevens vati
1859. liet tiegatieve sal(lo over cle hele periode konit grotendeels voor

1<')  C.:\B. (.ritie<'itteverslage,i Boxtel 1851  - 1880. i,er 1(10() vati het gemidcleld aantal inni,/iers.
m  1880:  ETIN. t:en soricial-minomische n,rkenning. Bijlage  1. tai,el 7. De c·ijfers hierin wijke,i
irts a f va,1 die \·ali Iii·t  ( .BS. Deinografisclir clocililielitatie Boxtel.  Ik heb de gegevens vii het  ETIN

gel,ri:ikl. 0,11(lut claarnic'i' mis·er(ler vergi·Irkeit ka,i wmli·ii titi·t cli. gege,·ei,9 vati oitiliggetid(,
plaat %11
1 )   E.TIN. Een soricia/-eronomischererkeititing.  Bijlage  1.  tabel 8.  dec·ijfers voor Noord-Brabati:

r.11'X.  Enige  facellen   eri   i)erspectieren  ran   hel   scifirial-prmic,misch   leren   in   de   gemeente   l,ghet.
Bijlage t. tabel 8.
18

)  F.TIN. Een soricial-iron(imische rerkenning. 1
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rekening  vai, de eerste hclft  vaii de jaren vijftig  en  de  periocle  va,1  1880
1 {)t(,1   1890.  Dilidelijk  positief was  cle  periode  1863  -   1878.

\'aiiaf  1876  zijii  de  registers  van  itigek(,tiwii  eii  vertrcikkeii  persolieii
tiitgebreider. tiirt een ondersclieid t,isseti i,iailneii eii vroilweii. gezintien
ei, alleenstaanclen. Beroipsgegeve,is oi,tbrekell. hi 1876 vestigden zicli
267 personen (166 iiiantien eli 101 vro,iwei,) iii Boxtel en vertiokkeii er
197 (123 nia,inen en 72 vr<,u\jeti). \Taii (le iiigekoineii nianiwi, ware i er
129 ongeliuwd. Vail de ,·ro,iweii 96. Vaii dc' vc·rtrokkrii iii: mwn s, are,1
er  90  allee,istaand  en  van  de  vrotiweii  71.  De  iiieeste  Iiieuw  gevestig<le,i
kwainen uit eeri plaats tussell vijf eli vijftien kiii vati Boxtel verwijdercl
(120). Hetzelide gold voor de vertrekkers (78).2,  De iiiigratiebewegiiig
Ilaill m de loop der jareli toe: iii 1900 vestigcleti zic·11 29() gezi,islioof<lei,

21eii alleriistaa,iden en vertrc,kkrn er :300.

% 3. Economische infrastructuur

a.  Wegell

Het  genieentebestuur  cleed  vS<ir  1850  weiitig  vour  verbeteritig  van  de
verbindingen  niet de oniliggetide plaatsen. Weliswaar had  liet  de  m  1849
voltooide grindweg naar Oirschot niede hekostigd. iiiaar het initiatief lag
1,ij Oirscliot. Deze weg voorzag in eeti belioefte. vooral hout en andere

99zware vrachteii werden erover vervoerd.-- Dit leidde 1,1 Boxtel tot liet
i,izicht. dat goede verbindingswege,i noodzakelijk wareii voor de ecoiio-
i,mche ontwikkeli,ig vati de genieetite.

Raadslid  P.H.  Velseti  vestigde  al  iii  185+  de  amidac·lit  01,  het  groeiend
belang vaii de kunstwegen iii Brabatit. Hij stelde de aanleg van kunst-
wegen voor naar Sint-Oedenrode via 1.ienipde en naar Oisterwijk. Deze
laatste zou dati kunnen aanslititeii op de geplande straatweg van l, den-
hout naar de Langstraat.2:1 Liempde was aativankelijk weinig enthousiast
en het Bc,xtelse initiatief voor een weg naar Siiit-Oedenrode werd defi,ii-
tief gesmoord door een afwijzitig door (iedeputeercle Staten.2+ Boxtel bleef
lobbyen. Sint-Oedenrode en nu ook Lienipde wilden meewerken.25 Haa-
reii wilde de weg Boxtel - Oisterwijk niede bekostigen.26 Boxtel deed liet-

1<')   (;AB. C.emeeliteverslaget, B ,xtel  18:31  -  189<).
20)  (;AB. Register im ingekonien en irrimkkei, personen 1876.
21 ) (;AB. Register van itigekonieti en venrokketi perso,Irti 19()().
22) CAB. Nottilen grineenteraad Boxtel. 29 - 10 -  1859
11) (1.\B. Notulen gemeentrraacl Boxtel. 25 -9- 183+
2+ ) CAB. Notulen gemeenteraacl Boxtel. 10 -1- 1853
25) CAB. Not,ilen gemeenteraacl Boxtel. 3 - 10 - 1859
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zelfcle  i,wt   de  aalileg  vaii  reii   k,instweg  vai,  Hilvareiibeek  over  Diessen.
Oost: Wi·st-. eii  liddelbeers eii Oirschot naar het Boxtelse statioll. .\Ile

.rbetrokketi plaatsen tootideii zich bereid hij te cliage,i iii (le kosten.-
iii   1865   werd   cle   aai,vrage   voor   eet,   proviii<·iale   weg   vati   Boxtel   via

Schijndel iiaar Sint-Oede,irode door liet piovinc iebestuur afgewezen. Het
Bc,xtelse geilieeliteliestutir protesteerde: Boxtel was ntt de -...  eeliige
5(,0, tiaiiie geineeiite eti kantoiiiiale hoofdplaats die aan ger,1 elikeleii pro-
viticialeii weg is verbc,nflen-. De otiigevmg van Boxtel was reii witte viek
m liet proviiiciale wegentiet. De siturri,ig van de ge,Tieeiite als hoolcista-
tioii der Staatsspoonvegen tiocidzaakte tot ee„ gocdc aansluiting op het
provi,iciale wegetiiwt. Statioii Bortel I,escliikte c),per i·olcloende perso,ieel
eli c,I,s|agrililitte. Er wareil pei m: ile,11 er,1 10(·oiliotief. gc,edpretiwap,Iis
eli eell ki aan voc,r liet la(le,1 rii losseii van zware \-racliteii lies<·11ikbaar.
Ale,i koii vaii,tit Boxtel lilet elke treiti goedere,i icirzende,i. Bij h,ilpstatiotis
was clat Iiia:ir re,is P<.r (lag niogelijk. Hcw ka,1 het. vmeg het Boxtelse
ge, irentebest,titr zi ·Ii in de brief af. clat Best eii \'tight „iet sleclits re,i
hi,lpstatioil \·an de spoorwegeii wei aaiigeslcite,i zijn op liet pioviticiale
wegennet 01 Boxtel 1,1et   a|  7.ijn   faciliteite,1  11iety28  Iii   1872   ric·litte  het
geineentebestillir opii,euw eet] schrijve,1 aai, Prc,viliciale Staten itic.1 ila-
ge11(,eg clezelfde i,ilio,ict.

1 29

Boxtel  lieeft  zicli  ook  tiog  sterk  geiiia:Ikt  .(,(,r  ee,i  k,instweg  imar  Sitit-

Alicliielsgestel via (:enionde. Deze weg wer<1 (1(,c},· beti·(,kken gemeenteii
30aa,igelegd. De provi,ic·ie droeg 50 prc,ceiit hij in cle kosteri.   09 1 oktolier

1879  was (leze weg klaar. 11  Twee jaar later  verstiektrii  Provinciale  Stateii
re,1 stibsiclie va,1 84) proceiit iii (le kosteii vaii rmi tiwume verliarde w#·g
vai, Boxtel naar Scliijiidel ei, Vegliel niet re,1 zi tak Iiaar Sitit-Oedetiro le
via Ollatid. Deze weg. in april 1883 aallb(·steed. werCI ill 188-# iult(,(,id.;32

De grindweg liaar Oirsi·li ,t wercl met lic·t jaai' slec·liter. Hij was iii feite
liirt  l,eter  claii  eril  gewolip  zanclweg  eii  bil  liat  wer,  i oistrekt  0171,egaail-
1}aar. ' 1 let  oi,derlic,ud van  de  straatweg De,1  Bosc·h  -  Einclhoveti.  iii cir
kolii iati Bc)xtel erg sleclit. was ren taak vaii cle geiliernic' Dell Bc,sc·Ii.
I let aa,icirii,gen vaii het Boxtelse gemeetitebestii,ir l,ij cle Bossclie (·c,lieg: s

2(, )  C ..\B. Not'111.11 gel iler Ill era a (i Bo:,tri. 18-6-1863.
'-)  (:.\B. Nt,trileit geiriee,iteraad Boxtrl. 17 - :1 -  1865
28

) (;.\B. Not,ilen grtilerliteraad Borte I. 4-1 1- 1865.
2,)

) (; \B. Ncitillrii grit,reliter.1.ici Boxic·l. 8-6- 1872
311

) (..\11..Notilleti gtitic·eliteraad B,i.\1(·1.8-6- 1872.21 -6- 1873.2-7- 187.3.26 -4.1876.
28-9-1876.11-12-1876.
11 )  (..iiI. (;rineri,teverslagen Boxtel 1878.1879
'2)  (,AB. (,eliwei,trverslagen Boxtrl 1881  - 188+.
1.1 )  C..\B. (.et,it'ei:trverslagen Boxic·11888 -  1898.
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(,11  ,(rl,et('1·ing  leverde  niets  op.  hi   189.1  iiaivi  Hortf·I  (11,izei,(1  1,1 ·ter  vali

41(· sti:iatweg iii cir 17,tii o\Fr i: i, 1)e,i Bosc h. 41eii beg ,11 oiii,11(1(lellijk
mi't (1 · m,dig(· re )araties.

:u

De Aegeti v ·rl ,·ter(!,·n ii, (1,· tw ·,·de 11(·Ift Ban (1 · 11 ·ge,itie,1 1 · emw
gi·lricl('lijk. 54,1,1111ige 111(·t kc'ieti Ke, hai·(1.   : M·oi,(1(·r cir \\·eg litiar 11('t sta-
ti()17. a,)C|ere mM jitlill eli z.:111(| o )64· 1,)4)g(|.

|11 |let |)egill vvin (le jairn ze,etitig w('rd |1('t v 'i,c*i' c)\er de w('g aa,1-
,11(11 k,·lijk verg,'tiiakkeli ikt (Ic,(,1  cir iti\(„·rilig \ :1,1 wieleti Iiiet 1,1 ,·(le #·elge,1.
K:irreii zakieii (la:ii(loor 111iiidet stiel wi'g.6

1). Ir'aterwt'g ii

Dc geniretile, aacl liet'ft zic·Ii ook 5: ak i,igespa,itiei, voc,r de veti,etering
van (le Doliitiwl. Die was Iic,dig \'0(,1' de scheepvaart e,1 voor cle afwate-

:1()illig.  111 1852 stelde,1 bi,rgetiieestc·i e,1 wetlioticlers „,c,r de Dotilinel i 1
1('  dijketi.  0171 iat  cle gr<)11(le,1  be,ie(le,1  (le  inole,i  I,ij  , ,·rlagiiig vai,  de pegel
Ree ls het gevaar liepeii tc· ovel'stri),iie,1. ()(,k wilde ixieii liM stelsel vaii
+1(,teli verheterefi.;17 Het griiieetitebestitiir 0,1(jersteiiiicle iiI 1857 liet vour-
stel vali (le opzicliter van de Waterstaat oni de Dommel o,ider het belieer
#an cell watersclial, te 1}re,igeli. '8 Dat  werd  iii 186+ opgericlit.  iviaai  pas
mi ritim tien jaar begoii nieti tiirt de verbeteritig vati |1 't gedeelte Boxtel
-  Dei,  Bosch.  Bij  de  aanbestedi,ig  vaii  clit  werk  in  mei  1875  sc·lireef de

Provi,iciale  Noordbral,antsche   e,1  's-Hertogenbossche  Courant.
"Eitidelijk zal dan de eerste Vmde m de gi·oml gestoken wor(len voor
een werk waarroor reeds tieli jaar gestreden is e,1 in lietwelk le Bortel

-.:1(}eii nieer zuidelijk gelegen streken zooveel belang gesteld worclt.
(),idatiks de norinalisering van de rivier tusseli 1873 en  1893+1  hael Boxtel
regehiiatig te maken met wateroverlast. Na de aaiileg van de spoorweg
verniinderde de hetekeiiis vaii de Donitiiel als vaarweg

in  1859  oiidersteuiicle  de Bortelse  raad het verzoek  vati  burgeilieester
Fii wethouders van Bergeti op Zooiii otii ee,1 verbindingskanaal tlisser' de
Schelde en de Maas te graven.+1 Daardoor zou de vc'i·binding tussen .\lit-
werpeii en Den Boscli sterk verbeteren. Boxtel zoii hier vati ktinnen prc)-
. +

) (;AB. Ceitieetitevel·slageli Boxiel 189(1 - 1893.
G)  (;AB. (;en,re,itrverslag Boxtrl  187:3.

.t,

) C.\B. Register vali (:orrey,011(lelitie 1831 - 1893.0.a. fol. 11. fol. 13.

1-)  (;AB. Notulri, ge,11,·eliteraacl Boxtel. 5-6- 18,52.
'8) (.:\B. Not,ilm ge,twetiteraacl Boxtel. 22 -8 - 1837.
 ')  Prorinciale .Koordbrnbanische en '.s-lieringenbossche ('i,tirrint ll - 5 - \833,.
4' )   \'el'lwriw. ificird-Bral,ant  in de  negentieticle eettir. 9 .
11 ) (;AB. Nwili,it gemeenteraad Boxtel. 1-4- 1839
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fiteren. niaar na de aaiileg vaii de spoorwegen werd dit minder interes-
sant.

c. Spoorwegeii

Voor de aanleg van de Zuiderspoorwegen zijn verschillende trac65 in
beeld geweest. Aanvankelijk liep in geen enkel plan een lijn over het
grondgehied van Boxtel.  hi  mei 1859 drong de gemeenteraad op initiatief
van kindhoven bij de Tweede Kamer aan op de aanleg van cen trac6
Tilburg - Boxtel - Ei,idlioven. ilet bestaande trac4 was niet goed onidat:

-  bij het aannemen der bedoelde rigting ook deze gemeente met
hare  vcrmaarde  damastfabrijken,   papiermakerij ei, leerlooieren   [...]
van het algeineeti spoorwegnet [zal zijn] uitgeslote,1".42

hi november 1859 sprak de Tweede Kamer voor het eerst over de aanleg
van een spoorlijn van Tilbiirg naar Bortel. Thorbecke was daar een groot
voorstander en diende eeii amendeziient iii inet het voorste| een spoorlijii
aan te leggeti van Utrecht naar Deii Bosch en Boxtel eii een lijn vaii
Wissingen via Roosendaal, Tilburg en Boxtel naar Venlo of Roennond.
Tliorbeckes aniendenient werd niet iii behandeling genomen, omdat het
teveel afweek van de regeringsvoorstellen.+ s Na het ontslag vaii het ka-
binet Rocliussen - Vaii Bosse naar aaiileiding van de spoorwegkwestie.
koos de nieuwe regeriiig Van Hall voor een spoorlijn van \lissitigen naar
lielmond  via  Boxtel.++  Voor de keuze van Boxtel gaf de regering in de
Memorie van Toelichting van 21 april 186() de volgende motivering:

Tot verbinding van Venlo met Tilhurg kwamen verscliillende rigtin-
gen in aanmerking. 's-Hertogenbosch lag te noordelijk oni iii de lijn
te worden opgenomen, en wilde ine,i de meer regtstreeksche lijn
langs Oirschot volgen. dan kwam men te zeer in strijd met de be-
lange,i der verdediging. Vandaar dat liet punt Boxtel ali punt van
aansluiting werd gekozen.-

In   de   Memorie   van   Beantwoording   van het Voorlopig Verslag  der   Com -

n,issie  van  Rapporteurs  van  3  juli  1860  werd de keuze van Boxtel  als
spoorwegknooppunt vooral op inilitaire gronden gemotiveerd. Oirschot lag
te ver naar het zuiden. Bij bedreigitig van de zuidelijke frontier. liep Oir-
schot als knooppunt van spoorwegen gevaar. De Bossclie volksvertegen-

42 )  C,\B, Nati,lei, gemeenteraad Bc,xtel. 21  - 5-  1859
1.1

) (:ttijpers. De voorgeschiedmis Van cir spoorliji, Tilbt,rg - Boxtel - F.itidhove,i/Drit Bosch. iii:
Brcil}(intg I jeem. .39 (1981) 4.178
*')   t.a.p..  181-185.
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woorcliger   I.uyhen   was  tevrecleii   inet cle keuze  vaii  Boxtel.   Hij   gaf  zijii

111enmg als volgt weer:
- De lijn loopt laiigs eeiie nieer bevolkte ei, 1,edrijvige street dati
waiiiieer nieii liaar laat loopei, vaii 1-ilbitrg iiaar Boxtel eii i anclaar
iiaai· E.mcihoven. Zij gaat cligter langs de zeer bevolkte streek, gelegen
tussen  's-liertoge,iliosch  e,1  lichiioiid,  e,1  Bc,xtel  is  ee,ie  belangrijke

plaats. waar zicli Iiiet ziiiii(ler (laii tiei) pelleii- eti daniastfabriekeii
beviticleii. Hiercloor is het te verwacliteil. dat de spoorlijii tiieer ge-
1}mikt zal wor(leti eii belaiigrijke rec·ettes zal Ii):iken als nien heiii
laat lopet, over Bc,xtel en vcr, olgens iia:ir Eitidlic,veii eii Heliriond,
cla,1 waimeer de weg registreeks c,ver lill),irg imai· Fitidlic,ven en
Heliii(mci loopt.-

1 let  parleiiient  keiirde  de  vc,orstellen  vaii Van  Hall  iii  augustus  1860  goed.
Op  1  niei  1865  wer(1  de  lijn  7'ilburg  -  Boxtel  in  gebruik  genoine,1  eii  op
1 juli liet  baativak Boxtel  -  Eiiidhoveii.  Op 1  jatiuari 1868 was het baaii-
vak Boxtel - Vught voltooid en op 1 iioveniber de lijii Boxtel - Den Bos<·h.
De aanleg vond vaii staatswege plaats. de exploitatie kwalil iii haliden
van de Maatschappij tot Exploitatie vati Staitsspoorwegeti. +3,

Iii  1869  verleetide  de  regering  concessie  voor hit aanleggen   van  een
spoorweg van Boxtel iiaai· de Duitse gI·ms. Daartoe werd de Noord-Bra-
bantsch-Duitsche Spoorweg-Maatsclial,pij opgericlit. De NBDS was aan-
vankelijk in Rotterdam gevestigd. later in (;emwp. In  187.3 werd (le spoor-
lijn Boxtel - ('.ocli geopend.

+6

De gem(·ente Boxtel lieeft niet twee aaiideleti van fl .000 deelgenomen
in Cle aanleg vati deze  spoorlijii.   Dat  werd als volgt geniotiveerd:

"Due 44 waat·vmi t,iei  Mie goede verwacliting lieeft, zal bepaal-
delijk op het gebied Vall landbouw en ilijverheid de algemee,ie be-
langen der getneetite bevorderen.-c

1)e openitig geschiedde zonder ophef:
"Boxtel 15 julij - Hede,iocliteiid onge\·rer ze,·en uren kwam alhier
de eerste spoortrein uit (ioch aan. Hoewel de opening van de Noord-
brabatitsch-Duits(·he spoorweglijii voor het algetiietie verkeer schier
onbekend was gebleven en zo,ider renige plegtigheid plaats had. be-
vatte deze treiii tocli reeds ondersclieidene reizigers-48

+')   t.a.p..186  -   189
«' )  \'ail SettriI. Dr Noor,1-Bral,aitts(·11-Dilits(·11(· SI,oorweg-1 laaist'liti ) ,ij. iii  Spoor- eu Iranure-

Km. 11 (19:19) : 18.
1  )  (,AB. Notill,·11 grineeliteraad Boxtel. 13 -  1 () -  1867: (irmeenterekming 1868.
+8)    Prfirinci{tie  Xtifircil,ralxintsche  en  's-j lertoge,ilmssche  ('oitrcint.1-7  -7-  187,3
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Deze  lijii.  in  1878  cloorgetrokkeit  iiaar  Wisel.  verholic|  cle  liavenstedeti
Rotterclani. Ilissingen eli :\Iitwerpen Iiwt  het Dititse acliterland.  1 let pl:iii
voor ee,1 lijii vaii Cennep iiaar Kleef werd niet gerealiseet·cl.

Via Iwt -Duitse 1.ij,itjf werden belialve post otider andere stee,iko(,1.
kalk. ijzererts. staal. stenrn ei, hcmt venc}erd. Steei,kool had verreweg liet
grootste aan(leel. Verder werd  er vee  vervoercl.  iii  1881  bijvoorbeeld  nlitil
twilltigduize,id stuks. Ern dercle decl daarvan betrof lokaaltransport.
kleer claii twee derde van liet i ersoneiivervoer m dat jaar(nimi  113.000
van  de  1 67.000)   betrof  lokaal  verkeer.+"

De lijn heelt nooit eclit aaii de verwacliti,igeii voldaan.'" De eerste jareii
werd iiwt verlies gedraaid. hi de jareii daar,ia ware,i de c,iitvatigsteii
weliswaar iets groter daii de exploitatiekosten. maar |wt overscliot was te
klei,i  om  aaii  de  finaiicii:le  verplichtingen  te   ku,ine,i  voldoeii.   Iii   1881
groeide het I}elatig vaii de NBDS. omdat de i,iailtreinen voor Hamburg
eii Berlijii. die eerst via Flilo recleti, ,)11 via de aanzienlijk korteie route
Boxtel - Wesel gitigen.  in  saiiienwerking iiiet  dr \'eghelsche  Schroefstoom-
boot Ondernemiiig werd een reclitstreekse goederetidietist van Rotterda,ii
iiaar Di,itslai,d geopend. In de haven van Vegliel werdeti de goederen
c,vergeladen. Deze onderneniing liad suc·c·es. De NBDS liet otii het ver-
voersaanl)(,d  te  kii,inen  verwerke,i  iii   1885  Mee  stoomscliepeti  boilwen
eii begoli zelf ee,1 geregelcle stoo,iibootdielist tusseii Rottercia,11 eit \I.egliel

Iii 1889 werd ee,i (lercle boot  iii hedrijf getiotiieii. eeti jaai· later eeti vierde.
Deze activiteiteii leicicleti tot ee,1 111oc,ideticle (' ,ticurrenlie Iviet (le Staats-

spoorwegen. I)e SS zat de NB[)S (,p allerlei iiaitiercii dwars. 70 wairi,
et grote I,rol,leineti rond Iwt i,iedegel,ritik van het Boxtelse station. De
SS slaagile er niet belitilp ,:iii cle genieetile (:refelcl m de niailverhincliiig
itiet  Berlijii n rei· via \'enlo te laten verlopen.  De  NBDS  1,chield  clus  allt·e,1
cle Ii,ailtreitiei, iiaar Haniburg

hi   1892   zorgile  de   verhetercle   verhoucling  tussel,  cir   NBDS   eti   de   SS
voor de oplossing vai, tic problemen rond het medegebritik vaii liet statioii
Boxtel. Bove,idiei, liepeii vanaf toen de mailtrei,ien vati #lissilige,1 naar
Berlijn weer over de lij,i Boxtel - Wesel. Ilierinee begon de bloeitijd vai,
de NBDS. Maar otidanks de stijgeiide exploitatieo,erschotten koii de

31

limatsclial,1,ij  niet aaii alle fina,icible verpliclitii,ge,1 voldoeii.
Boxtel herft veel ii,itider itiitiatief getoond oii, de spoom·ege,1 tiaar d(·

grinc'ei,te ie krijgei, cla,i l.ijv ,orheeld Einclliove,i. Ale,i heeft enkele kereti

+0
) .\iLL .irritit'f van cir Nooril-Brabailisch-Duithi·lir-Slici,irweginaats(·lial,j,ij. im·.lir. 12

30
)    lonekers  Xiet,iwr.  (lest·hiedenis  der  Xederlandsrlze  SIM,orit'egen   li.12  -   193#.270  -  291.

 '1 ) Zan St'ttrii. De Noorcl-Bralial,141-Dilits(·lir Sliciorn'eg-fiatitsc'llapl,ij. ill: , /,oor- en trunitre-

ge,1. 14 (1939) 318 - 319.
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op i,iitiatief vati a,iderei, ee,i recltiest aaii di· laiidsregering geschreve,1 eti
stritride vei·zc,ekeli vati aticiere grizieetite,1 iliz:ike deze kwestie.'2 Aleii was
c,(,k ber(·id de grcmci vc,cir (le aa,ileg , aii de 4,c,orbaai, gratis :if te staan.
iiiaar  wilcle  dai,  ciok  ecii  static,ii.2 liwii  de  \\'(·t  illet  betrekkiiig tot  de
aai,leg \ 'as aatig '110111(.,1. ner(1 m Bc,xtel \\'(·1 ilitgel)rrici gefrest eii :Iaii de
ic'gering  li,ilde gel,raclit. 11

11('t jaarverslag vati fle Boss(lie Ka,Iier ,·ati Koolih: ,iclel I,it  1866 oi,-
clerstree ,t liet lielalig vall de 4,001'wf'g \c)(,r liet ('('011(,ims('11 verket1r iii
(1(· 1,roviticie:

Vertragi,ig iii de aanleg vati de si,c,orlijii IDe,i Boscli - Boxtell leiclt
tot g·hade. lioe groot die is ka,i wordet, afgelei I ttit cle verl,(,i,ditig
der vraclitprijze,i welke va,1 hier iiaai· Boxtel liooger zijil. dati i·all
dam naar Lrik-.m

De oiitslititi,ig via de spoorweg heeft er ii,rcle voot· gezorgcl. dat de nij-
i *'rlieicl 7.icli ill Boxtel rerder eti op grotere scliaal dan m de agrarische

0ge,iieenten iii de oiiigevi,ig ko,i oittwikkelen.

d. (loizimui,icatit'

In 1849 kreeg Boxtel eeti pc,stdistril,titiekatitoor. g(·Iilachligil tot afgifte

vati aangetekende lirieve,1 en geldartikeleii. iii  1852 otiigezet iii eei, hulp-
1,ostkantoor.s-  Iii  1859  tiam liet raadslid 1 lertiiatitis Flseii.  de  papierfa-
brikant. liet initiatief (,11, een volwaarclig postkaiitoor iii Boxtel te krijgeti.
Het  ontbreken  van  reii  volwaarclig  postkantoor  zoil  cir  ec'(,Iic,iIiisc·lie  ont-
wikkelitig van de gemee,ite afreliiinen. De lia,Idel oiidervoncl lii,icler vaii
(!r trage verwerkiiig vaii postwissels. Ee,1 zelfstandig postkantoor z.(,u ook
cir positie van Boxtel als (·entriIiligeiIieente versterkeil. Het verzoek werci
helaas  afgewezeii.'8  Maar  iii  186-+  kwani er toch  eeii  zelfstandig  f,inctio-
tierend postkantoor iii Boxtel. 'Avee jaar later wercl liet trlegraafkantoor
vaii de Staaisspc,orwegeii opetigesteld voor het algetiieen verkeer. Op liet
station werd kort na de openiiig vaii cir spoorlijii ook een postclepe,idance
gevestigd, liet 'Bijkantoor Boxtel - Statioii' 1,1 1890 werd iii het 'lioofcl-

39postkantoor'een rijkstelegraafka,itoor geopeiid.

3' )   CAB. Not„le„ Be„,re„teraad Boxtel. 11  - :h  l 837.  1 1  -1 1  -  1858.21  - 3 -  1859.
5.;

) (..\B. Ncittileii grinretiteraaci Boxtel. 4-2-1837.
'  )  CAB. Notule,1 g(·1111·1·1:teraacl Boxt,·1.211 -8- 18(,C).

")  Jacirtierslag K.i·.k. 's-fiertogenbosell 1866. -It.
31, j  \:.TIN. Epti scifici(11-ecwuimische verketining. 41.
' ) i .iii drii.\k,·r. (.rilis. /Astorie 14)stirezen Bc,ztel m liess(irt  1 S+#  -  19H. 'll). 14.
3,8 }   (:\B. :\I(,1 tilet, grliti·(·titeraa,1 Boxtrl.  11  -3 -  1830.25-+-  1859.
30

i \'ati dell Aker. (;rilis. aw..21.23 :11
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e. Nutsbedrijven

iii liet l,egin vati de jareii zestig wilde de ge,Iieeliteraad het verkeer en
de ope,ibare veiligheid verbetereii door de aanleg vaii straatverliclitmg
Frschillende bedrijven wildei, de opdrac·lit. Die was aantrekkelijk door
de koniende aanleg van statioil en statiotiseinplaceinent. Beide Illoesteil
over een goede verlicliting beschikketi. De gemeente lieeft onderhandeld
niet Wolterbeek en Van Bruggen & C:otilp. uit Tillitirg eii met Loeff mt
Deii  Bosch. De onderliandelingen verliepeli stroef eii  de genieetite  stopte
de besprekingen tot het iiioment waarop de definitieve locatie van liet
station bekend zou zijn.6*1 De raad ging zij,i licht opsteken in de genieente

Veghel. waar ineti gasverlic·liting iii rigeti beheer had aaiigelegil.  laar
ook  tia dit bezoek  kon  ITieil  niet  tot  eei,  besluit  komeii,  want   in   1863
werd bij Cotlie  in  De,i  Bosch  #(ill  straatiantaarn  besteld  "...  ten  citide  een
proef te kunnen iienien-. Deze lantaain werd gestookt niet brotic,lie (pe-
troletitii).61 Tocli k<,us nien Iiiteindelijk voor gas als riiergiebron.

hi 1864 vroeg de firma Loeff een  concessie aan  voor de bouw  van een
gasfabriek. Ook nu was Loeff niet de e,iige met belatigstelling voor zori
concessie.  Ook  Paddenbiirg Iiit Boxtel  en Scliretler,lit Leiden wareti  gein -
teresseer(].62 LaatstgeI,oe„ide verwierf uitrindelijk de concessie op twee
voorwaarden: de gasprijs  voor   particuliere,1   moc·lit   niet   hoger  ziji}   dan
achttien (·ent per iii i eli de niaximale gasprijs voor straatverlic·lititig was
twee  ceiit  per  uur  per  vlam.w  J A.  van  der  Eerde,1  werd  plaatselijk  con-
cessionaris van de Leidse Mantscliappij. Veelvuldige o,ienigheitl over fi-
natic·ii:n veroorzaakte een stroeve verhouditig tusse,1 Van der Eercleii en
het getrieentel,estitur. Pogitigeii vati de genieente c,iii het bedrijf over te
iienie,i liepeii voorlopig op niets uit.

Dc,or de inoeiza,iw relatie ttissen liet gasbedrijf eti cir ge,iieeiii(· gree }
het gemretitebest,iur de eerste gelegetilieid aan orii ee,i elektriciteits<·en-
trale te laten bouwen.c'+  Die  plegeiiheid  deed  zich  vc,c,r.  toen  cle  Maat -
seliappo tot Exploitatie vaii Staatsspoorwegrii platiiien had 01) het spoor-
wegemplacenient elektrisc·h le verliclite,i. Zij vroeg daartoe offerte aan
bij de 1 laarleinsche Machinefabriek voorliern Gebrs. Figee. Burgeirieester
Baron   van   Hugenpoth tot Aerdt hield   iii   de  raadsvergadering  vati   19
Inaart  1898  eezi v,irig pleidooi  voor (le overschakeling  op  elektric·iteit:

60) (1,\B. Nottilri, g.elitri'literaad 13(ixtel. 17 - 10 - 18611.11-4- 1861. 16 -8- 1861.
61 ) (;AB. Not,licii gri,iretileraad Boxtrl. 1() -8- 1863.
62 )  (;AB. Notulrii grinrenteraad Boxtel. 7 -3-  18(,4. :3 - -10 -  1864. 7 -2- 1863

·17 -3- 1863.) (;AB. Notulrit gettirt·i,teraad Boxtrl. 8 - 3  -1863._
i>+)  Brabants ('entrum. 12 - 11  - 1963.
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-Waar hier van rene gasverlic·liting thaiis geeii sprake meer kan zijn.
tiiaar wij thans iii ziilke guiistige cotidities geplaatst zijii door liet
ilitgebrei(le statioii niet e,Iiplacenieiit die elektrisc·he verlichting willen
[...] waar zicli hier eeiw eenige gelegenlieid biedt. die, late,i wij liaar
voorbijgaan. voorgoed zal zijn verdwenen. daar menen Burgenieester
eii Wetliouders in het belang del· geinee,ite te handele,1 door den

- 65Raad iii ovenveging te geven toi Electrisclie verlicliting te besluiten
De grizieenteraad liet zicli iii grote ineerderheid overtuigen en hesloot over
te  gaaii op elektriciteit.  1 let bedrijf werd opgericht  door de Haarle,i,se
Mac·hiriefabriek voorlieen  :ebrs. Figee. De (lonitiiissaris vati (le Koikingill
iii Noord-Brabai,t. Baroti vati Voorst tot Tzoorst, opende de cetitrale op
17 ji,ni  1899.66

%  4.  Sociale  hulpverlening

R,md het niidden van de ee,iw was cle arinoede groot. Bijiia een kwart
vaii de Boxtelse bevolking was aangewezen op eeii of andere vorm van
hulpverlening. De bedelarij, die al in (le jaren veertig was gestegen, ilam
verder  toe.  Veel volwassen arbeiders verdienden  onistreeks   1855  initider
dan 6#n gitlden per dag.67 Iii de loop vaii de jaren vijftig verininderde
de armoede, niaar loonalliankelijken. werklozen eti andere zwakke groe-
pen bleven kwetsbaar. Boeren lieleeMe" tusse111850 en  1870 een gunstige

tijd.
Tijdgetioten wezen niet betrekkmg tot de armoede vaak op het huwe-

lijksgedrag  vati  de  "inindere  niaii".68  In  1861   klaagde  ook de Boxtelse
gemeentesecretaris nog over de heroerde stant vati het armwezen. Hij
tioemde tiaast oorzaken als lioge prijzeii, lage lonen en een mistukte aard-
appeloogst  "...  het  veelvuldig  aangaan  van huwlijketi onder de armeti".69

Volgens Wouters speelde bij deze 4zorgeloosheid van de arnien een rol.
dat een huwelijk als het ware een mkomeii opleverde uit de armenkas. 70

Deze opvatting is onjuist: de bedelingsbedragen waren niini iaal en zeker

geeii substittiut voor een inkoirien uit arbeid. 1

t")  CAB. Notule,i gemeetiteraad Boxtel. 19 - :S - 1898.
<*' )   (iemeentegid.* Bo.rte/.  19:12. :31 .
b   )   (;.\B.  (;enieeliteverslage,1185+  -  1861.
 )  Marti,Ii va,1 (:effeli. Zed,·lijkre,iliiaterifle toesta,Id der ariwicle,1,le bevolkilig te,1 platte lancle
itt:\'ai, 7.ande,i. Den  zedelijke  en  inciterifle  toestand der arbeidende  berolking kn  platlelande.  101

m)   (;AB. (;riner,iteverslag Bortel  1861.
")  ;Twiters. Icin bedeling nacir rerhe ing. liR.

1 )   Pe\. De Burgerlijke Armenzorg in Bo.rtel  1 350 -  1 5,7.37.
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Erii aticlere klaclit hetrof het restittitiestelsel. o,iderdeel Faii de arizien-
wet  vali  1854.  Die  119,aalile.  clat (le geboorteplaats (lo,iiicilie van onder-
stand was. Boxtel (imaide op zoor cle kosteii vaii riders wonende ann-
lastige Boxtelaars. clic. regeli,iatig ititstrgei, buke,) de liedeli,igst,itgave,i

-91,itine„  de  ge,I,reitte.  in  1870  wercl  het  restit,itiestf·lsel  (,ligelieve,1.  -
De toestand vaii het ari,iwezen verhetercle vatiaf 1862 door zachte win-

teri eii dali,ig \an de leretismiddeleiiprijzeii. Die stegen ecliter korte tijd
later  weer.   Pas  ,aiiaf  1874  werd  cir  sit,iatie  weer  gtiiistiger door gelijk-
tijdigc· daling va" prijzen en stijging van wei kgelegetilieid. Sti erige winters
ii,  1878/79  eii  1879/80  e,1  01,lope,icle  werkloc,sheicl  leiddeti  opnieuw  tot

probleineii. Die werclen ii<,g vei*gic,(,t cloor belioeftige ail}riders. die zi(li
md litill gezin ill Boxtel vestigde,i iii cle hoop werk te vitideii l,ij cir
spoc„·wegeti of m dc· fabric.ken. Bij teruglopende werkgelegetilieid. ziektr
of strifte Jetidden zij zic·h oni,iiddellijk tot de ar,iienz.Hig. .\an het eitid
\ an (le jare,1 taclitig Herd de situatie iets beter (l„or l,etrekkelijk lage
voedselprijzeii ei) aa,itrekkende werkgelegenlieid. De strmige wi,iter va,1
189()/91  cii de hagelslag van 1 juli 1891 dede,i de ,iood opiiietin stijgen
Fli m,opteli het Burgerlijk ./lu ,Tibestuur tot extra uitgavell.1

hi de tweede helft van de negentiende eeuw blerf het Burgerlijk Arin-
liestiti,r verrc·weg de belaiigrijkste mstelli,ig voc,r aritienzorg iii Boxtel. De
(liac·oiiie v:iii de Nederlaiids HervoriIide grineeiite eli liet arnibestuur vati
d(· R.K. Kerk te ('.enic,iide bleven ftitic·tioiieren. eveiials de twee gasthikize,1.

Daarnaast  n'erclen  m  de  loop  der jare,i  (,ok  iiie,iwe  mvellingeri  gesticlit:
cle Boxtelse coiifere,itie vati de \'erei,igiiig vaii cle H.  inc·e,itius va,1 Pai,lo
iii  1850  e„  de  viouwelijke  tegetihanger.  cle  Elisahetliverenigitig.  iii  185+.
Beide vet·etiigingen ste,inde,i belioeftigeii 11irt litilp iii iiatitra. De litilphe-
hoevei,deii iiioeste,i op de al irien|ijst staail vaii liet Burgerlijk:irmhestutir.
De Vincenti,isvereniging belieride cle -werkplaats mii weldacliglieicl". iii
18,50 same,1 met de genieente opgericht Deze werkplaats was eeii koe-
haarspintierij. Ar,iien koiiden in de werkplaats zelf of th,iis si}inneti tegeii
er,i niininiaal loon. De koehaarspinnerij werd wegens gebrek aan werk
al   iii   1859  opgeheven.   Eeii   coinmissie.   iii   185+  opgericlit   "tot  uildeli,ig
van levensi,iiddelen e„ brandstoffe,i. verleencle aaiivulletide hulp.-+ Bij
grote schade door overstroiningen. storni en andere rampen werden iii-
c·identele collectes gelio,iden. bijvoorbeeld bij de overstromingen iii 1850
eii  de  hagelslag  iii  1851. De hagelslag  in 1851 vernietigde  eeii  kwart  vaii

2 )  Pei. a./i·.. 4;1.
  )  CAB. Cemeritteverslageil Boxtel 1831 - 1900.
1 )   (..·\B. Artitti,rekenitig 1838.1839. (.rii,eetile,·erslag Boxtrl 1859.1 el. a.u·.. 21 - 2-1.
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cle oogst  mit  reii  totalr scliade rail f 1 6.600.  Dr opt,ie,igst  vaii cle collecte
(f 1 20.10)  werd  vercleeld  oticler  ar,ile  e,1  iiliii\ c·riikoge,1(le  slac·litoffers."'

hi  1855  iiam  clek,·Ii \Kil,i,(·r liet  mitiati(·i rei  Co(!slittis of l.i(·fdeli,Iis  te
stic·111(·ii. Z,isters 5:,11 Alp (·oi,gregatie vai, cle > ,isters #a,1 1.ieMe tiit cir
C  11(,(,rstraat   m   Deil   Bosch   u'rz<,igcle„   aaiis-:i,ikelijk   (,11(le   vic,uweli   eil
we(·sirieisjes.  Deze  z,isters  liadcle,i  al  iii  182(} ecii  I«i · filchiiis  i,i   s-liertc,-

gei,1,(,scli gestic'lit. 1.at(·i· ric·litic·,i ze zich ook op cle verplegit,g va,1 ar,Iie
ziekeii.  Iii  1862  vertiokketi  deze  zusters ('c·|iter  t,it  Boxtel.  oiriclat  ze wei-

get'dmi  ma,itic,1  le  #Mpl ·gm.  |)at  was  iii  strod  111et 11,1,1 |eefrege|:
dat het (1(,el cler \Arg:iderii,g is Ii:tre liefcleweiket, uitslilitend jegetis

persotien  vali  liet  vr },iwelijk  geslic|11  tiit  te  oefetie,i  [.. 1  (lat  al  (Ic.
(lietist aati Ii,an,ien v ,or dp geheele Vergadering wor(It ilitw·sl ,te,1.
uitgenc,trie,1 m 11('t bijzcmcle, grval ,:iii uitet ste noc,(1. als oc,k iii (le
bewaarscliolen a:iii joilge,jes olider cle ze, eii jareii

"6De z,isters vaii J.M..1. uit Eligeleii iiatikeii hrin taak over.
Owlerlinge  folidsen  kwaiTiet,  FC,61   190()  Iia,iwelijks  vooi:  De  firi,ia Vaii

()('rle prolieerde ee,i zieke,ifc„i ls op te iwlite,1. Dit mitiati('f mislukle doc,r
tegelistatid van de werkliedeii.77 De social,· voorzic.nitige,1 wareii bij cle
Alaatscliappij tot E.Viloitatie vai, Staatsspoorwegeii ii, veigelijkitig iiiet
a,idere l,ecli ijvei, gc,ecl. \i,Me werklieden wai·eii verl,lic·lit Iici vaii het zie-
ken- eii o,idersic'itiii,igst'(,ricls. De c<,titril,i,tic· lieclroeg 1 prc,ce,it ia,1 het
loon. Bij ziekte kreeg INieii geiireskui,dige hillp pil liledicijnen. De uilkeritig
Ijeckc,eg de eerste vier iii,aancle,1 twee (lerde va,1 liet loon. de volge,icle
vier limanden #Ai derde. Daarna hiel<1 cle Hii#lerste,itiing op. (:ezinslede,i
koiiden voc,r reii geri,ige contribtitieverhogitig wordeil meeverzekenl. Bij
ovrrlijdeii kreer- 1+len reii hij(Irage vaii 25 guldeii i,i de begi·afeniskosten
eii aati (le iiabestaaiideii koii een bi,ite,igewone ilitkeritig worde,i verleeiid
vali ten hoogste hoii<lerd giilden.78

70 )  (;AB. N,Hille,1 g,·111,·ii,teraa(l Boxtel. 2:3 -2- 185(j. 16 -8- 1831.17 -1- 1832.
U )  Dorenhosch. I an (;cisthitis derarmen tlit m ,dern geneeskundig- en verpleegretitrtim.71. (.rever.

im iler \(·eli. 80' oils mm,der e,1 ous Jet. 79. 87.
-  )  Nijverlificlatatistirk 1887 - 1889. Eticitifti' Stri,vi'- Bek:,ar. 1 lae12() ic,lgilr. 6().lilacl·16 #olgiir.
136. blad 51 volglir. 176.
78) t.a.P.. blacl 3-1 volg„r. 113.
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% J. lolksgep)ndheid en huisresting

a.  De vc,lksgezondlieid

De geneesktitidige hulp lag iti de twercle helft van cle iiegentiende ecuw
iii handen vaii een arts. door de gemeente aangesteld. eli twre lieelinees-
teri. Herlineesters beschikten iii tegenste|ling tot een arts niet over re,1
u iiiversitaire artsenopleiding. Zij haddeii liet vak iii de praktijk geleerd.
Besniettelijke ziekten niaakten iii Boxtel iwt als elders regeiniatig slaclit-
offers. Iii het middeii vaii de jaren zestig hcersten iii Boxtel pokken mi
difterw.  Iii   1866  stierve,1  32  kindermi  ami  difterie.  In liet begin  vati  de
jaren zeveiitig  heersten  typhits  eii   pokkeii.   Ii, 1871 eiste typhus  tien
slaclitoffers. Het ge,neetitehestuur wees het sleclite driiikwater mm als
c,orzaak   vaii   deze ernstige ziekte.   Iii   het   voorjaar  van   1872   leden   130

 ,ersolieli aail pokken. van wie er 29 overleden. Zieke ariiwii wer<le,1
zoveel mogelijk bijgestaaii door ziekenoppassers om contact illet atidere,1

79
te verinijdm.

Tussen  1872  en  1900  kwanien  besmettelijke  ziekteii iii Boxtel  niet  op
grote  scliaal  voor.84'  In  1875  heerste  er  eeti inazelenepideniie. Hoewel  de
ziekte iliet kwaadaardig van karakter was. sloten de scliole,1 ilit vo )r-
zorg.81  Iii  1893  niaakte  ho,idsdolheicl iti Boxtel e,ikele  slaclitoffers:

6 juli. De lionel van Frans van cler Hagen geeft tekeiieii vati ra-

zernij. Ilij bijt .\drianus  C|letikels. 2 paarden en ee,1 tieiital honden.
De veearts constateer,le honclsdollieid. Al de ver(laclite hoiiden wor-
deii doodgesc·hoten. de paarde,i voor + maanden oiider bewakilig
gesteld. 11 juli. De secretaris gaat niet Adriatius Scheiikels iiaar Parijs
om heii, te doen ineiiteil hij Pasteur. -82

1 let  genirentebest,iur probeer(le de volksgrzondheid te verbetereti.  Daar-
toe  stelde  zij  iii  1856  een  c·onimissie  iii  met  de  opdracht  de gezoiidheids-
westand iii Boxtel te onderzoekell. Zij bestoxid tiit de arts H.A. Sasseii.
de heelkundige P. Cliijssetis eii wethoucier PF. Evers. Zij kwatil tot de
weiiiig opzietibarende conclusie. dat

"...  ziekten werden veroorzaakt door onreinlieici  en ongedierte, slechte

en otivoldoende voeditig, v<,clitige slaapplaatseii en sleclit beddegoed.
rook. lijken iii de kerk van personen die aan besinettelijke ziekten

")  C.\13. Ceitiertitc·verslagen Boxtel 1871  - 187:1, Provim'iaal \'erslag 1872.
*')   CAB. Cenieenteverslagen Boxic·11851  -  190()
81  1   Prorinciale Notirdl,rabantsrhe m 's-1 lertogenliossche  ('nitrarit.1-  4  -  181,1.
82

) Panic'ulier Archief. Dagboek Adriatia vat, 1-ieshout  (blatiB· schrift)
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wareii overlecle,i. liet te otidier begravt·ti va,1 lijk<'Ii. slec·lite eti oii-
volciwiide afwaterilig eli liet verhiireii v:iii (viip·zoii(le wo<,iilitiizeli- 8:i

Ilet ge,iie,wtel,estutir trac·litte cle \c,lksgrzc,iidlieid c,c,k te lie,orilere,1 dc,c„

gratis getie('sk,iwidige liulp Boor ariiien. fac·iliteiteii Fc,or cle verplegitig  ·ati
lijders aai, hes,ilettelijke ziekie,i. 41(,Hi h>gifiw bevoiclereiide iimatregelf·,i
als cli' zili\eri,ig rai, cle Bitine,1(1(Nii,iieltjrs eii ciour vc,(,isc·lirifte,1 6„(,r cle
1,0,15, vati woilii,geli. privatel, pii ),rci·  litte,1.

11(·t   itiiliatief  ,·o<,r  ce,1  4,ec·ialc'  r,ii,iitc'  ter  5 erpleging  vaii  zieke,i  gitig
tiiet itit v:,ii cir geii,c·ente. iiia:ii s: ti dr kerk. .\Is c,iidercleel van liet St.
\,itiagestic·lit  (,i}  Diiitieticlaal  werd  m   1865  (·eii  ziekenhuis  01,gezet  v(,c,r
anrieiI. Dr kostrii werciri, betaal<1 itit (·e,i Ic·gaat. De zerpleegprijs w:is
fo. 1 9 per dag.11+

iii 1866 stelde  de  gcnweiite  iii  \Trba,1(1  111(11  ee,1  (·11(,lera-epide,Iiw  iii
cle 011igeviiig (o,ider and(·re iii Dei, Bos<·Ii) e ·11 r,ii,wite l,es<·liikbaar vour
('erst<1 optianie. liiet vier leclikatiteli, tiiatrasseii Fii ai,der ,(,ebeliore,1 waar-
c),ider iiiedicijiieti. Er werd personeel aaiigesteld Oill de ziekeii te verzor-
ge„.8.-' Me,1 bouwde ern provisc,riscli lijkenht,isje spec·iaal voor clioleralij-
clers.86 Iii lietzelfde jaar werden cle Biti,ie,icloiiiiiieltjes. clie ft,iigeercleti als
opeii rioleii. sc·hoongenmakt 0111 de hygiblie te l,evoiclere,1.87 ledereen 17,ti
7.ich late„ ine,iten. De arineii hoeffieii daar ikiets voor te l,etale,i. J,tist
cleze grocp m: akte liier ec·liter weitiig gel,ruik van.88 Dit is tekenetid vc,or
het nioeizame proc·es naar eei betere volksgezondheid.

Iii  1871   gingc·ii  iiaar  aaiileiditig  vaii  de  typhus-  en  pc,kkinepidetiiie  iii
de B(,xtelse geiiieenteraa<1 strinilieil op oill eeil isolatierilinite te boiiwen
voor lijders aaii bestiiettelijke ziekle,i. De ziisters vaii Di,mendaal wareti
1,ercid  de  verplegilig  op  zicli  te  Iien,en.  1,1  187+  kwani  zo het eerste  ge-
bouw met de I,itsluitende bestemnii,ig vati ziekeiihuis iii Boxtel gereecl.
De 'Snietbouw' (officieel Sint-Rochi,sbotiw) telde 48 baWm. Het ziekm-
litiis niaakte in deze jareii overigeils iiog steeds deel tiit van de arnie,izorg.
oindat welgestelden er niet over piekerdeti zic'11 op te laten nenien iii ee,1
zieke,iliuis. Pas roiid de eeuwwisseli,ig veraticlerde dit. 8,

De Boxtelse bevolking werd iii de tweede helft vaii de ixegeiitieiicle ee,iw
niet vitaler.   De  PAIR  lag  in   Boxtek  tlisseli   1850  1,1   1865  lic,ger  clan  aaii
het ei,id van de eetiw. De voornaainste oorzaak van de daliikg was (le
al )   (.:\B. Not,11(·11 gi'ti,eeliteraacl Boxtrl.  11  -8-  1836. 27  -9-  1836.
1/+

) Dore,11*,st·11. lan (;asthuis der armen. 5 - 6. (1\B. (;ei,irentever lag Boxtel 1865.
:Li

) (..\B. Nottile,1 gelneetiteraad Boxtel. + -3- 186(7
HI ) (;AB. Notillen gemer,it,·raacl Boxtel. 18 -7- 1866.
H )   C \B. Ceinertiteverslag Boxtel  1866
*)   (;\B. Crinrenteverslag Boxtel  1869
8()

) Dore,11*,sch. Ii,n Gasthuts der armen. 8 - 1().
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toege,ionien zuigelingensterfte. De daling in de zuigeliligensterfte. die al
5·66r  1850  was begonnen. zette  door  tot 1860. Daarna begon  een  spec-

taculaire stijging. De oorzaak daarvaii lag iii het tocnemende gebruik van
flesvoeding.'H  Deze was tiiet alleen qua voediiigswaarcle. maar ook qi,a

91hygifi,e inferieur aaii nic,ederiiielk.

T:*,e\  '11:   (ienziddelde   -uigelingensterfte   in   Boxtel   per    1000   van   de   gemiddelde  herol-
king 9,1 in lirocenten van het aantal levend gel,orenen en de Prcip(,rtic,ric,l Alcirtalit;
Rate 1550  -  1900"l

1'(·riode geti,iddelde z.uigelitigetisterfte

per  10()0 inwonns % i·.iii lift :iantal leve,id grliore,ie,1 PWR

1851 - 1853 2.6 9.5 +4.4

1856 - 1860 28 11.8 ++.+

1861 - 186.5 4.0 1+.6 +1.7

1866 - 187() 6.2 18.9 36.3

1871  - 1873 5.6 17.5 36.1

1876 - 188() 7.0 19.0 35.0

1881 - 1883 7.3 2().4 38.0

1886 - 189(} 63 18.2 39.2

1891 - 1895 -2 21.() 36.6

1896 - 19()() 7.0 20.1 :18.2

L. D(· huisvesti, g

De wooiiotiistaiidiglieclen waren iii Bral,ant niet betei clan riders in het
lai,d.  De  1:indeige,iaar jhr.  nir..\.  Martiiii  van  Ceffen  schree f  i,i  1851   iii
 ·e,1 rappoit over de zedelijke en niaterible toestand va,1 de arbeidelide
1,evolkitig  op het platte laiid:   "liuiiiie  woiiiiige,1  zijn  over   liet  alge,iierii
slecht en zeer oliziliclelijk vaii binlien: iiwn treft er ecliter vele iii stem

geboiiwd aan, die legen de kotide beschutteti-. De liberaal Martini. (lic
tusse,i Esch en \'tight nogal wat woeste grorid lieeft lateil oillginneti. stelcle

(H)

j   Meurkeris.  Berc,lking.  er<,n<imie  en  rilltitur  ran  het  oude  Kempenland.  C.
"' ) Bi,tilistra. I),· ily,mmwk vati hel agrarisc·h-ai,ibac·litelijkrlitiwelijkhpair(,011. iii: \ait (11'11 Brii,k
e.a.  Cred.). lierk.  kerk  en  bed  in  Brabant. 8,5. Meurkenh. Bercilki,ig. efoittimie eli fultilitr i,an  lit,t

wde Kempenlcuid. 3,6 - 2.
42

) CAB. (;mieetiteverslageti Boxtel 1851 - 1880. im 1880 g,·gevelth (:BS. Drilic,grafischi
ciocu,itel,tatir Boxtel. 1--itslitite,id Boxtelhe ki,ideren joi,ger clait 1 jaar. die iii Boxtrl zijn (iverledeli.

zijn meegeteld.
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1(wii al voc,r oni "  iiiaats(·|iappijeli le ,·oritieii. die ,;'(,este grciliden aail-
kc,c,pei, pii claan,1, kleine cloc·h volilcie,idi' arheiderswc,iiing('i, te hui,-

9.  «t
\\'(,11..

DI :Irl,f'iclersw(,111,ige,i iii Boxtel ,; ai·eli it, liet alp·i,ierii sle(·111. maar
13(ixtels<· at'l,eicic·rs k<,iideii zic·Ii geet, 1,etere 1,(·liuiziiig vetoorlovei:. De lo-
Iwii wareii 7.0 laag. clat zell's arbei(lers liwt ge,·egelci werk nie#'r dati eeils
trk(,1-1 ki, atiieti (·Ii reii l,er„el, ti,oeste,1 cloeii (,p de Stelitl. Ilet Blirgerlijk
\1-tilhestlitir leve,cle .c,or .plc'11 re,1 1 ijdrage iii de kosten .ati li'zetisoll-
(!irlio,1(1 (·n de Ii,itir. Al it, 1856 rapportirrile de ge,ikeentea, 1% dat de
slec·lite g ·zo,idheidstoest:711(1 iii BA,xtel tiircle werd veroorzaakt cloor liet

4
\F, huren  van  ongrzonde  rokerige  wo,ii,ige,1  i,iet  voclitige  slaapplaatseti.

ilet gri,iertitel,est,iur vaariligde c),ider aiidere fiaar aanleidi,ig vati dit
rapport iii 1870 reti woiiingl}ouwver(,rcle),iI,g tiit. priti,air bed(,eld oi,1 de
iolksgez(,iidlieid le bevord<'reii. De verorde,Iitig bepaalde, dat de vic,rr
van reti wmung det lager nwchi liggen dmi de 01111iggeiide gnmd. Er
st„lideii oc,k vourschi-ifteii iii (,ver de lilii,ilililil, afinetiiigeii vaii Wililigell.
katilers eli velisters. Toilette,1 laligs de opetibare weg illoestc'11 voortaan
5 2111 steell worden opgetrokkeii. vi„,rziei, vaii eeii gc,ed sli,iteticle deur e,1
eeti stelien beerpilt. Beerptitten iiio<·liteii niet latigei· Ic,zen op de Donlille|
of op liaar zijtakketi. Feiisic,tte Inoest er ee,1 behoorlijke scheiding zij,i
tlissell het woongedeelte eil de stall<'ii. 93

liissen   1840  eii   1900  verdubbelcle  het   woningbestand  bijiia.   In   1899

wai·en  in  de  gemeente  1389  woningeii  geregistreercl.  waarva,1  39  onbe-
woond.", De geiniddelde woningbezetting bedioeg 5.0, een vert,iiiidering
van  0.7  procent  m  vergelijkitig  met  1840.

4 6, Ondertrijs

Iii 1851 telden  (le drie Boxtelse scliolen in totaal  594  leerlingen.  Op  de
school iii Boxtel Bitineii  zaten 164 jongens  ell   11+  nwisjes. De scliool  m
7511geren telde 64 jongens  e,1  56  1,ieisjes  e,1  in  Genionde  bezocliten  106

jotigens en 90 iiwisjes de sc·hool." Dekeii Wilmer wilde graag. dat ei
1,ijzonder (mcierwijs iii de gemeente kwani. Door zijn goede contacten met
cir Zusters uit de (',hoorstraat iii Dei, Bosi·Ii werd J ilmers wens zonder
():;

) Alartitii vati Geffeii. Zedelijke (·11 inateriele torstatid cler arbridende bevolking te„ 1,latte lal,(le.
in. \-ati 7.Mid,·Ii. Den zedelijke pri mciterifle toe.iicind der arl,eidende bet,olking ten plattelande.
107-107. i'an cle,i Erreith.mt. Bestacin en bedrijrigheid. 111-11-4
I.

)  (:AB. Ni,tilleti geni,·rriteraacl Bc,xtel. 1 1-8- 1836.27 -9- 1836.
(/3

) PeI. a.u·.. 20.
'4, )   [-ilk,imsten der aflitste tienjaarlijksche ri,lkstelling Iii - 12 - 1899.
0-

) CAB. (.ri,ireliteverhlag. Boxtel  1831.
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al  te  veel  ivioeite  gerealiseerd.98  Iii   1852  wordt  voor het eerst nieldirig

geniaakt vati een bijzondere bewaarschool met 50 kitideren. In  1855 werd
eeti bijzondere school voor lager oiiclerwijs geopenci. '1  Net als in de ver-
pleging namen de zusters J.Al.J. itit Engelen de otiderwijstaak van de

1()11ziisters  uit  Den  Boscli  iii  1862  over.

De  lager-onderwijswet   van 1857 verpliclitte   elke geiiieente voldoende
openbare scliolen te stichten  en  te  oziderhouden.'"1  in  lietzelfde jaar  nain
de Boxtelse geineenteraad het  besluit  oni het lager onderwijs  uit  te brei-
(len. E. iikele jaren later verrees een nieuwe school iii de kotii van cle

1 ()2

geniee,ite. gefinaiicierd uit de verkoop van grond.1('.1
Iii 1861 adviseerde de plaatselijke sclic,ole<,Inniissie liet  gemeentebest,iur

(,ill eell trkencursus te starle,1. De gertieente was hiert<,e bereid. (,emeeri-

teopzicliter Van Liempt wilde de lessen verzorgen als liij de benodigde
materialen kreeg en er zicli tenmiiiste vijftien leerliiigen aanmeldden. De
ge,Tieenteraad ging accoord e,1 was zelfs bereid bij aaninelding van tieil

1(1-1leerlingeii het sclioolgeld voor vijf leerlingen bij te passen. Net scliool-
geld werd vastgesteld op 60 cent per maand. De lessen gingen hetzelMe

Jaar vail  start met twintig leerlingen. Flet was niet zo'n succes ali het1()3

aaiivankelijk  leek.  in 1862 waren  er nog vijftien leerlingen,  maar een Jaar
later werd de curs,ls wegetis gebrek aan leerlingen gestaakt.

1 (}6 in 1866

begon de tekencursus optize,iw. Htilponderwijzer Van de Ven gitig de lessen
1()7

verzorgen in de oper,bare scliool aaii de Burgakker. De ammo voor liet
tekenonderwijs bleef ecliter gering. Het aantal leerlingen schorrii,ielde tus-
sen  de  vijf eti de negen. Dit leidde tot  de opheffing in  1873.  Pas  iia  1900
werd er (,pnieuw  tekenles iii Boxtel gegeveii.'"8   Het   is   ook de vraag  of

Boxtelse bedrijven iii die jaren belioefte hadlen aan arbeiders. die de
tekencurs,is hadden gevolgd. Meer voor de liand liggeiid was eeii vakop-
leiding  iii de textielsector geweest. Alaar  otidmiks het grote belang  van
cle textieltiijverheid voor de ge,i,eetite werd er. iii tegetistelling toi bijvnor-
beeld iii 'rilburg, Keen vakopleiditig iii deze ric·hting gestart.
')8

) Dorei,bost·h. De Borte/se St.-Petrus. 11. :37.
'*') CAB. (;en,eenteverslageti Boxt,·11852.1835.
11*}

) Dore,ihosch. a.it'.. :37
1{)1

) Duijvenclak Roonts. rijk  of regentesk.  11.
m )   CAB.  Notule„  gemeenteraaci  Bortel.  1 3-8-  1837
1(8 )  CAB. Not,ilen get,ireiiteraad Boxtel. 18 -7- 1866.3-8- 1866.
1(H

) CAB. Notuleti gemeenteraacl Bortel. 7-6- 1861
1(13

M (;AB. (.rineenteverslag Boxtrl 1861
1(*,

) (;AB. (;elitrenteverslag Boxtrl 1862.

i<r )   (;AB. Not,ilen gelitri·,iteraad B<ixtrl.8-6-1866.16 -11-1866: (.ei,teetiti'versiag Boxtel
1866.
108)   C.·\B. Cetiwetitei·erslaget, Boxtel  1866  -  19()().
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\: ,ia f  1860  konden  Boxtelse  kitidereii  ook  les  krijgri,  i,1 tie Franse  tad.
iii de openbare scliool aa,i de Brirgakker.  Het  sc hoolgelcl was hoc,g:  f 1.50
I}er i,iaa,id. 1H<1 Mecle daarcloor 1}leef liet aatital leel lingeii l,eperkt tot zo'11

zev(·,1  A  elf.  hi  1866  wercl  liet  lesgeld  verlaagcl  tc,t  75  c·elit  per  i,iaai,cl.
Iii (lat jaar werd i,ok voor het rei st Fraiis gegeveii iii de pas opgericlite
1,ijzond i·e liieisjess(·11001 op Dui,ieiiciaal. liet aai,tal leerli,ige,1 Iiatii top.
||et  sc|10111itie|cle  tiisseti  de   15  en  :16.  hi  189()  wercl  ret, tweecli' leraar

--           -aaligetri,kki'n eii Ilet lesgelci verlaagcl ,:Iii :.1 ( rii, naar +,1 celit pi'r
ii,aa,id.  Mi'cle  claardoc,r liep het aaiital 11·erli,igen op tot  +(} A  60.  Iii  189,7
begoil ilieii ook iii Brc.rikelen iliet Fratise les eil pell jaar later op de sc·lioc,1
iii  &  Nwuwstram. 11()

Kitidereii verzuit,ideii vaak. (,t,iclat zij 111(,estrii werkeli ol) het latid of
iii cle fabriekeii. Pogiiige,1 oii, dit tegeli te g:i:),1 hielprii ,;·e,1116.11' Iii ol,-
Cira('|lt vall |let genleelitel,eslillit' ill<,estell 011(|eril'ijzers 1)ij|li)11<|ell welk('
kiiidereii de scl,001 geregeld hezc,c·liteii. I let g.iiig clan tiiet iiatile om ainw
kincleren. clie gratis oticierwijs  (,titvi,ige,1  (t,isse,i  1870  et,  1900  ruiii,  4()
procetit vaii alle leerlitige,)112). Bij o,ivol(loei,de sclic,olhezoek zoii het ariii-
1}estuur de onderstand korten.11.1 111 cle jarrii tachtig krc·gei, arine ki,iclere,i
\'an  de  \'inceiitiusvereiiigiiig  een  belonilig  1,4  troi,w  schoolbezoek."+

liet  verslag  van  de  schoolcoiitiiiissie  over 1887 geeft   erii  beelcl  van  de
kwaliteit vati liet o,iderwijs. De cominissie vond het c,iiderwijs iii lezen.
sclirijve,i. reketieii eii taal voldoende. vortiileer e,i zingen iTiiddelmatig
Orde e,1 tiwlit werdeii als goed heoc,rdeeld. Over cle Over vaii het onder-
wijze,id persoiwel was nwri iii alle opzidite,1 tevrecieii. Het sc·lioolverzuit,1
vei-miliderc|c' weliswaar. I,laar was niet Iialiie iii Breilkeleil ilog te lioog ll3

I let  aantal  ki,ideren  dat  onclerwijs volgde. breidde 7.icli  m  de  loop  vati
de eeuw tilt. iiiet alleen cloor cle groei van de I,evolkii,g. i,mar nok cloor
veriliindercl verzliiili. Dat |1(P vo|gelis |irt geiriee,itebesttitir nog niet ver
getioeg  ter,ig. want sinds  1897  gold ee,i plaatselijke verot'ciening  tot  we-
ri,ig van selioc,lverzuim. die bepaalde. dat het verboden was kiiiderrii
betieden dr twaalf jaar gedlirende de dagsc·lic}ciltijclen arhrid te cloe,1 ver-
riclite 11. 116

11)9
) (;AB. Ce,!iretieverslag Boxtel 18(10.

1 1" )  (1:\B. Ce,11(·ent,·verslagen Boxtel  186(1 - 19(1(1
II1

1 (;.\B. (ieitieriltrverslag Boxtel 1865.
1

12 )  (1\B. Cri,weittevt·rslairt·,1 Boxtel 187(1 - 191)1).
113 ) C.·\B. Nottilrii getiir·rliteraacl Boxtel. 18 -2- 1868.
11+

) (;.AB. Not,ilei, get,irri,trraa,1 Boxt,·l. 27 -2- 1888
115

) (.:\B. Not,ilrit gi'!iwelitrraad Boxtrl. 27 -2- 1888
116

) (..\B. Register Plaatxelijkp \prordriilizgrii  1895 -  1912.1+ -  13.
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Iii  1899  bezochten  van het totale aaiital  kincleren  iii de leeftijd  vati  zes
tot en niet twaalf jaar (99: 117) ruim 870 kitideren de lagere school."8
Rond 1890 raakte de schoc,1  in  de kom overbevolkt. Daaroni  werd  in
1893  aaii  de  Nieuwstraat  een  iiieurve  school  gel,otiwd.""  hi   1900  telcle
(le genieriite Tier openbare sclic,let) (De Koni. Bre,ikele,i. Nietiwstraat.
(Fikioticle) en twee bijzondere nieisjesscliolen (Dititie,idaal. Ceinonde).1211

1" de eerste helft van de jaren vijftig koii 43.5 procent F:iii de nianneii
bij liuii eerste huwelijk de hi,welijksakte niet onderteketieii. Bij de Vroll-
weii  was  dat  71.4  procent.  .lan  het   eind  vati  cle  negentiet,de  reuw  was
dat  teruggelopen tot respectievelijk  5,3  en 10.0 proce,It.  Na  1870  was  de

scherpste dalitig. Hieruit blijkt. dat vanaf  omstreeks  1850  schoolbezoek
is toegenonieii. Dit geldt zeker voor ineisjes. Mogelijk is ook de kwaliteit
vaii het o,iderwijs verbeterd.121

% 7. Sctme,ivatting

De  Boxtelse bevolki,ig groeide tussen  1850  en  1900  inet  ruitil  50  pro-
cetit. De grootste groei deed zich  voor na  1870. De oorzaak  vati de  rc'latief
geri,ige groei  v66r  1870 lag vooral  iii  het  lage  geboortencijfer  tot  orn-
streets 1865. Iii dezelMe jare,i was het niigratiesalcio overwege,id tiega-
tief.

Vatiaf  1870  naiii  de  bevolkingsgroei  toe.  \'ooral  in de tweede helft  vati
de jaren zeve,itig steeg het geboortencijfer sterk. Dit liiiig samm 111et e(·11

stijgii,g vai, de lii,welijksfreqriei,tie en een daling van de hur;.elijksleeftijil
vaii vic,iiweti. De terug!(,pe,ide huwelijksfrequmitie iii dc. jareti taclitig is
in het gelioortenc·ijfer 11: ,iwelijks ter,ig te vindeti docir cle stijgende hu-
welijksvru(·litba:irlieid.  De alge,iieiw  vruchtbaarlieid  streg ttissen  1840 en
1899  1Iiet  rumi  15  proceiit.  Het  geboortetioverschot  lag  1-017(1  1900  i zii,11

vier kerr z , lioog als vijftig jaar eerder. De leeftijdsc,phi,uw v ·raiidercle
tussen   1850  en  1900  Iiiaar  weiiiig

Het h,iwelijksgedrag e„ de (}litwikkeling van de geboortencijfers onder-
steutier) het heeld vaii de (Y,lijunctuur. dat naar voreii konit ilit de Me-

meetiteverslageii gede(·Itelijk. Iii de relatief gunstige jare,1 zestig steeg liet

aanial liziwelijken en gehoorten. De huwelijksleeftijd bleef ecliter lioog.
De crisis, clie iiizette in de loop vati de jaren zeventig. is iii de geboor-

'r j  l 'itkoniste,i der achts te lienjacirlijk.sche t,olkstelling '31  - 12 - 1899
118)  (;AB. Cril,reliteve, Jag Boxtrl 1831.1900.
"' ) (;.\B. Nottile,1 gi·niertiteraa,1 Boxtel. 3 -3- 189+.
12(1)    (;AB.  (;eliwelite,·erslag  Boxtel  191)(1.
121

1 (2\13. Ii,iwelijksregigters 1850 -  190(I.
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te,wijfers sleclits iii geringe tiiate eii in de h,iwelijksleeftijcle,i heleniaal
niet tertig te zien. Iimar wei iii de li,iwelijksfrequetitie.

Belialve reii groeietid geboorte,ioveiscliot was er iii de jare,i zevetitig
eei, (,iigeketid gr<,01 vestigiiigsover,(111ot. Dit leicide tot ee,1 forse hevol-
kitigsgroei  v:iiia f oxigeveer  1870.  oiidanks  eer) stijge,ici sterftecij fer  1,1  ver-
gelijkitig Ii,et de jare,1 claarvooi: Over cir liele periode was er eeii lic·lit
vertrel·v,veis(·11(,1.  De  tiiigratie  otidersteutit het beeld  vaii  de  conjtitictiitir.
(|at iiaar voi'ell k<)Ii11 11,1 cle gellieetiteverslageil.

De verl}itiditigswege,1 vai, Boxtel nlet de ondiggende plaatsen werden
iii cle tweede helft vail cle ilegentietide eeuw sterk verbetercl. /tifrastriic-
tureel van groot belang was de aansluiti,ig vaii Boxtel op het iiatio,iale
eli internatioliale treitiverkeer. De geliieeiite profiteerde daar weliswaar
ii iet direkt van. Uiaar op tel'1Ilijll zijii de spool'wegeti vool Boxtel van
groot  belang  geweest

Boxtel vergrootte zijii communicatietiiogelijkhede,i met de buitetiwereld
iii de tweede helft van de negeiitie,ide eeuw door de vestigiiig van een
postkantoor en een telegraafkantooi. De konist vati ee,1 gasfabriek eI, eell

elektriciteitscentiale betekencle eveneeiis een belaiigrijke verbeteriiig vaii
de vestigingsvoorwaarden.

Rond 1850 was cle arinoede groot en de leve,isonistandighedell bleveti
ook daarna inoeilijk. Veel Boxtelareii leefden ronci het bestaaiisminitnuiti.
Htilp ii, moeilijke tijden  werd  net  als  v661   1850  voor  het  overgrote  deel
verstrekt door het Burgerlijk \I mbestu,ir. Nieuwe instelli,igen voor ar-
nier,zorg waren de Sint-Vilicentirisvereiliging eli de Elisabetliverenigiiig
Iii buitengewone O,Ilstandighedeii letiigden acl hoc conimissies de ergste
nood. Werkverscliaffing had weinig succes. Fiet enige project vati enige
Omrang. de koehaarspinnerij. werci al na enkele jaren opgelieven. De le-
vensstaticlaard bleef laag.

Het aantal wonitigen verdtibbelde bijna. De ge,riiddelde wotiingbezet-
tiiig liep enigizins ter,ig. De woononistaiidiglieden waren voor veleii
sle(·lit.  Om  de  liziisvesting  te verbeteren, vaardigde de getiieente  iii  1870
eeii bouwvei*ordeiiing i,it.

De gezondlieicistoestaiid was iii de tweede lielft van de iiegentie,ide
reuw ii,ede door gebrekkige hygifne en sleclite hi,isvesting weii,ig rc,os-
kleurig. ondanks inspatiniiigen van het genieentebestuu, om cle zindelijk-
lieid te bevorderen. Besinettelijke ziekteii bleven regeliziatig slaclitoffers
niakeii. Ee ii vooruitgaiig was de vestiging va,1 een ziekenliuis. De zuige-
lingensterfte na,Ii iii de laatste drie deceniiia .an de eeuw schrikbarend
toe door een toeneniend gebruik .aii flesvoeding. Daardoor verbeterde de
5 italiteit  vaii de Boxtelse bevolking  tzissen   1850  en   1900  tilet.
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Het onderwijs inaakte een positieve ontwikkeling door. Het aanbod werd

groter en ook het aantal kinderen dat er gebruik van maakte groeide.
Het aiialfabetisnle daalde tegen het eind van de negentiende eeuw spec-
taculair. Nieuw was de mogelijklieid om eeii tekencursus te volgen. maar
daar  werd zo weitiig  gebruik  van  geniaakt.  dat deze cut·sus  al  in   1873
werci opgelieven.

10+



HOOFDSTLK A

PERNIELAVING: 1.iNGZUM kil\R ZEKER

%  1.  Inteiding.  de economische context  1550 -  1900

a. Nederland

De Nederlandse ecoiioniie. sinds lange tijd agrariscli-commercieel ge-
riclit. ontwikkelde zich in de tweede helft van de Iiegentiende eeuw tot
eeii veelzijdige economic. Nederland wercl claarcloor izlinder alliankelijk
van de export vati landbouwprodukten en de ititernationale diexistverle-
tii,ig.  De  industrialisering  na  1850  is een gevolg  van de moder,iiseriIig  en
de schaalvergrotitig van die twee sterke sectoren. iii de landbouw zien
we de opkonist van suiker-, aardappelnieel-. strokarton- en nielkfabrie-
ken. De internatioimle dieiistensector moderniseerde vooral door de acti-
viteiten van de spoorweg- en stoonivaartmaatschappijen. Deze maat-
schappijen stimuleer(len als kapitaalverscliaffers en afneniers de opkonist
van de zware industrie in ons land.

De veelzijdige economisclie structuur werd belialve door de ontwikke-
litige,i in de landbouw en de dienstensector ook gestiinuleerd door het
kolotiiale bezit van Nederland en door de grote regionale verscliillen iii
pinstige vestigingsfactoren Nederlands-Indie was van groot belang voor
de ontwikkeling van de Nederlandse ecoiiomie als leverancier vati grond-
stoffen en afnemer van eindprodukten.

De regionale versclwidenheid in vestigingsfactoren niaakte de ontwik-
keling van een groot aantal bedrijfstakken mogelijk. Clobaal concentreer-
de de kapitaalintensieve nijverheid zicli in Holland en de arbeidsintensieve
nijverheid iii de buitengewesten, waaronder Noord-Brabant. Net als iii
Tweiite en de Achterhoek was de nijverlieid in Brabant gebaseerd op lage
lonen 01 een ruiln aanbod van arbeidskrachten. Arbeidsintensieve e,1
weinig sclioling vereisende activiteiteli als de sigaren-, textiel- en leder-
warenindustrie, ontwikkelden zicli liier liet gunstigst. Van essentieel belang
was de verbetering van de infrastructuur in de provincie.

De heide 'oude' sterke sectoren. landbouw en internationale dienst ver-
lening, leden met onder de veranderinge,1, maar handhaafden hun be-
la,igrijke positie  iii de Nederlandse economic,  ook  in  de  twintigste  eeuw.'

1

3  \ an Z.ai,deti. (.riffiths. Eronomischegeschiede,it.s van .·\Wer/andin de 20e epuu'. 5 - 8.
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iii het iliidcle,1 vaii de negentiende eeuw was de voornaaniste activileit
m cle Necle,Laiidse la,idl)(}ilw de akkerbo,iw. iii hoofclmak graa,iboziw. De
ter|t vati handelsgewassen was vaii geritige betekenis. De la,idhouwpro-
cltikteii werdeii i,1 het eigen laitil afgezet. Exi,ort was vooral ee,1 zaak
van cle veeliouderij.  12,1  1 8,50 gold zitivel  iiaast  inclisclie rietsuiker als liet

bela,igrijkste exportproclitkt.
Door  hoge  I,rijzen  was  cle  periode  184+  -   187:   een  gtinstige  tijd  voor

cle lancllio,iw. De l,oereii legdeii zic·li t(,e op verbetering va,1 latidl,c,uw-
itiellioclen. inct name op ver- eli gewasverlietei mg. Er werdeii ook Iiwtiwe
werktitigei, i,ige.oerd.2 Door de forse vraag wit Engelaiid naar boter. kaas
rii vlees st('ge,1 de prijze,i rail cleze I,rocl,iklen. De Nederlandse la,idbotiw
wist de exl)ort sterk op tr vorren. Steeds ii,eer lai,dbouwers op de zatici-
groi,deii   van   vooral   ()ost -Nederland  sc·liakeldeti  c,ver  01,  prodi,ktie  \0(,1
cle  ,iiarkt.  Na  1860  versnelde  het  procrs  vaii  coniniercialisatie  en  specia-

lisatie. Meti ging om de prodiiktie van I}otei eii vee Iiit te 1),c1,(ir,i (,I) de
„ostelijke zandgrot,de,i zelfs graaii (vooral rogge) aaii liet vee voedereii.
Alest werd steeds weer op de weilaikdrii gebraclit. Op de zandgn,nden
iii liet zuideii verliep clit proces laiigzaiiier.' Fia liet agratisch bedrijf liep
Nederlai,d iii de jareii vijftig eii zestig merr ell lileer iii de pas iiiet de
iiiterilatioliale cotijumum:+

Rotid  1875  kwani  er  een  rii,(1  aaii de lioge lai,clbouw prijze,1.  De  we-
ieldmarkt vaii graan stortte m dooi  de export #:Iii goecikoc,p graan uit
\nierika. Het vervoer  vaii  :\11ierika  tiaar  Europa  was  voordelig  door  liet

gebmik vai, stooi1iscliepeti. Iii Nederla,id claalden de graanprijzeii vaiiaf
1882 sterk. Dc' boterexpoit wer,1 bedreigd door de 01,konist vaii iimrga-
i·me. door de kwalitatief bc.tere Deetise hoter ei door de protectionistisclie
inaatregelei, in ee,1 aant:11 1,uurlatiden. De sitiiatie ii, de akkerbouz ge-
1,ieden verslecliterde zieiiderogrii. 1=agere veevoederi,rijz.en coi,ipenseer-
cleti iii de verhotiderijgrbieden en in het landbouwbedrijf op de za,id-
gi·oiiden cir geritigere 1,<,terprijs. De overheid trof Iimatregele,1 0171 de
gevolgen vati de agrarisclie crisis te verz.acliten: 111('n voerde botercolitrole

iii eii stiinitleerde landbouwotiderwijs. Die Iiiaatregele,1 boekien voorlopig
weinig succes. De landbouw nioest zelf voor eeti oplossiiig zorgeii. Dit
lukte  na   1890  door  liet   invoeren  van  iiinovaties. De drie belaiigrijkste
waren:   kunstmest.  zuivel fabrieken  en  cooperaties.°

-)  De Joilge. Het ec·oitotitisch lerm iti Ne(lerlaticl 18+4 - 18-1'L iii: Boogitiati. (e.a.). (Aschiedenis

ran  het moderne  Xederland.  Politieke, economisrhe  en sociale  ontu·ikketingen. 1-11  -  16.
 )  \'811 Zanclril. Moderilist'rilig en Ic,elletiwitill· brtekei,is val, cir overheid: 18()0 - 1930. m:
Noorclegracif,  1..  (red).  Agrarische  geschieclenis  rein  Xederland  ra,i  prehistorie  w  hede,i.  10,1.

*)   Reclac·tie. Nederlaticl eli Belgie m cle iwriode  1874  -  1893.  iii: ..1(i\-. X111. 302.
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Vai,  Tiji,  tioei,it  de  pei ic}de  18.5()  -   1870  de  perste  fase  vati  (1(·  ec'(,lio-

itiisc·lie grot'i." 1 let aancleel , :iii de iiicitistrie iii clic gruel was iii vergelijking
iii(·t (lie va„ d(· la,idbotiw eti dr liaticlel besclieideii. De ititbreicliiig vaii
cir   iiicl,istiible  sector  liacl   iiog  ee,i  sterk  ai,ilmclitelijke  ilislag.   Na   1870

krec'g cle mecliatiiseri,ig vati liet Viocluktieri· ,ces e, ige betekeitis. hi dr
j:irc·ti zepri,tig liepc·ii de i,is·esteri,ige,1 op. Iii talrijke hedrijfstakkeii pro-
chic·eerclen olicieriletile.rs iliet„,c. eli kwalitatiel' 1,etere 1,11,dtikteii iiiet l,e-
litilp s'aii i,ietiw · prc,c·6 1(is. 11, clrze jareii I,egc,11 cle iiicitistrible herorifii-
terilig. ee,1 bplatigrijk aspi·c·t Ya,1 11('1 tra,isfoi'limtieprc)(·es vati de
Neclerlandse ec· ,noii,ie. |le mip,ils lot lic·r<,rifi,tatie is vooral itilgegaaii
s'ali ee,1 inetitaliteitsoiiislag. Iii (1(· 1(,cip ial, cle tijil kreeg Ned<'rla,id te
iiiakeii met eeii ii,(Itistrible achterstatic| op |tet l,tiit(·i,|ai,(1. Daarc!(,(,r wer·(1
dc·  prikkel  tot  verandering  steeds  krac·litiger.7  Toi  onistrecks  1870  rea-

gerrde Ne(lericalid in ili(lustrieel 0 )71(lit c<,iltrail op Cle illterliati ,ilitle ('011-
J,itwtlitirbewegiligell. Na 1870 kwaii, cic,or cle steec|s natiwere I,i,idi,ig aaii
de wereldn arkt ceii ei11(1 aa,1 die co,itrairr reactie.8

Naai mate de handel op Nederlaiids-Inclie ;pe ril geliberaliseerd 1,:im cleze
m  i,ite,isiteit  toe.  Booml  Iia  1870.  Ook  het  transitoverkeer via de Necler-
laiidse haveiks groeide tege,1 liet eitid vati cle tiege,itiende ee,tw. Met Iiairie
Rokdam profiteerde 1,iervaiI. De detailliatidel bloeicle m di· jairii taclitig
sterker daii tevoreil door (|c. achterititgailg vail (ic' iiiai'killandel ei, de

(}

verdringing vati de reclitstreekse verb,op van produc·etit aaii coiisunie,it.

b. Noc,rd-Braliatit

De izianier vaii werket, iii cle latidbc,i,w op de Brabatitse zaticlgro,ide„
rfranderde tot in (le jarrii ttichtig tiiet frindatizeiiteel. De nieeste borreii
werkte,i  oiI,streeks  1880  nog op dezel fcle  iiia,Iier  e,1  vaak  iiwt  dezeIMe
p·reeds< happeli als aan het begin van cle nege,iliencle ee,iw. 1" Verly,cip
vail F,oter. gra,ieti eii ge,iieste kalvereii pornicle oliveratiderd cir belang-
rijkste 1,roii 51:iii mkoilisten." De miidverstap<4 in de provincie groride

') \11,1 7.atidili. Allicirritist'ritig rii tori,eitietide betek,·iiis vati cli 0,·erli,·id: 180() - 193(). iii:
\cicirclegrairf (red). ci.u·..  1 05 -  1 1 1.
c')  r:1,1  l'ij,1. lirt so,·i:ile 11., 4.11 iti Ne(11'rlaticl 18+4 -  1873. iii:  1(.'.Z- Ill. 151  - 152.

) 11'Ji,lig':lift e,·(,ili,titi,chli·vi'li iii Necli·rlat (1 187:1 - 189:,.iti: 131,(igitiali. Ct·.a.). (i.u·..  18+-
192.

8 )  Recia,·tip. Neclerlatid rt, Belgie in (14· peric,cle  1874 -  1895. m: .1(;.1.  Ill. 5()2
")  De Joilge. ilet ('cc,itotitisch li'veti ii, Neclerlaticl 187:1 - 1895. in: Booginait. (r.a.). a. tr.. 18-1 -
1 (,2.
1('         ··1   ('•r,Jib.krie\\a:trh.  Ilet  genierig(le  1(indbi,till'l,edrijf op  de  zaridgrciriden  i,1  \'(Kircl-lircil,ant   1 00
-   / 5 45.233.260  -  261.
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van   150.000  in  1855  tot ruim 200.000  in   1900  en de handel in slacht-
eli gebruiksvee was levendig.12 De coniniercialisatie Iiani toe. Er werden
steeds nwer boterinijnen opgericht eii grote hoeveellieden Brabantse boter
werdeii geexporteerd. vooral  naar  Engelaiid.' s

De boeren bleven weliswaar traditioneel werken. maar ze zagen de

iiiaatschappij om zich heen veranderen. Vooral de aanleg van wegen en
spoorlijnen eii daarniee de uitbreiding van handel en nijverlieid was voor
lien van groot belang. Iii hun denken trad verandering op. Ze werden
zic'11 nieer en nieer bewust, dat er. om ten volle te kiinnen profiteren van

de gewijzigde omstandigliedeti. nog veel moest veranderen in hun bedrijf.
(:rijns  eli Kriellaars karakteriseren de periode  1850  -  1885  als aai,loop-
periode iiaar een ii,euwe tijd. 14 Gel)rek aan keiinis, k,instniest en kai)itaal
hielden fundamentele vernieuwingen voorlopig nog tegen.13

De landbouwcrisis, die aan het eind van de jaren zeventig begon en tot
1895 dii,irde. was in de eerste plaats een graancrisis. De graanprijzen
kelderdeti. De prijzen voor veeteeltprodukten bleven aanvaiikelijk redelijk
goed. Deze factoren stimuleerden de overgang naar het veegericlite ge-
lilengde bedrijf. Torn de prijzen van viees en zuivelprodukten later tocll
onder druk kwanien, werd dit voor een deel geconipenseerd door goed-
koop veevoer. Daaroni kwain de crisis bij de Brabantse zmidboeren ttlill-
 lei·hard aan dan in de weide- en klei-akkerbouwgebieden.16 Dat neenit
tiiet  weg.  dat deze periode voor velen  van  hei,  een  moeilijke  tijd  was.'7

De crisis had ook ee,i positieve werking. Ze versterkte de overtuiging,
dat veranderingen in de landbouw hard iiodig waren. AIs zodanig was ze
Been keerpunt. maar een katalysator. Belangrijke vernieuwingen stondeti
vc,or de deur: de opkomst vaii de landboriworgaitisatie. landbouwonder-
wijs rii -voorlichting, de opric·liting van Zilivelfabrieken en cokiperaties en
het gebri,ik van kiinstinest en ee,1 betere kwaliteit zaaigoed en vee. 18 Bij

de realisering van de vermeuwingen speelde de Noordbrabantse (:hriste-
1 1

) Crijits. Kriellaars. a.w.. 1:37.260 - 261. : 29 - 335. Bieli'!Irati. (;eschiedenis  van  de   kindboutr

iii Xederland 1500 -  1950.306.
12)  Crijns. Kriellaars. a.w.. 226 - 227.239.296. (:rijits. Kriellaan. liet  gemengde  la,idbouwbedrijf
tip  de  zandgn,nden  in.\'c,ord-Bral}ant   1 435  -   1930.118.
13

)   herson.  Schets  ran  de  landhitishouding der  Meijerij.  18.
14 )   Crijns, Kriellaars.  i let  gemengde  landbouirbedriif op  de  zatidgronden  in  X<,ord-Brabant  j  00
. 1435,137-139.
13,

1 a.u'..186.
1(} )    Van  Zanden.  Modernisering  en toenemende betekenis  ,·tin  (le  overlieid:   18()0  -   1930.   iii:
.Zoordegrriqf, (red). a.u•.. 105 -111. Bieleinati. a.w.. 31.3
1')   Crij,25.Erie\laars. i let  gemeng(le  tandbouu,bedrijf op de zandgronden  in  Noord-Braixint  1435
- 1930. 21 - 2+
18) a.11'.. 168 - 169
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lijke Boerenbond.  iii  1896  viak  iia  het  eliide  Val,  de  crisis opgeric·lit.  ec'n
zeer belaiigrijke rol.

De jare,7  185()  -  1890  vor,ite,1  Koor  Nc,orcl-Bral)ant  de  aanloop  tot  cir
eige,ilijke industrialisatie. 14 Door ijie,iwe wege,i en si,c)(,rlijtic'11 participeer-
deii steeds grotere delen  van  de  provinc·ie aaii  de  tiiarktiv·oiic,niie.  I let
stiiIi,ilerende verkeersbeleici. al iii de eerste helft vaii cle negentieiide ('£11\V
i,igezet.  leidde  ertoc..  clat  Bral,ant  iii  187:   hoorcle  I,ij  de    rovi,icirs  itiet
het Iiwest i,itgebreide wege,met.20

Na de (·risis vaii de jareti veertig trok de conjtitictiitir aaii. Er oiitstoiideii
Iiietiwe oiidertietilitigeii 111et een ruiiiwre affetiiiarkt cloor een toeiienielide
koopkracht vaii de co,istinieiit. Daarnaast dietideii zicli tiwriwe bedrijfs-
takketi aa,i: de grafisc·lie. de inetaal-, ch sigaren- ei, de suikeriliclustrie.
Deze positieve oiitwikkelitig wercl verstc,ord cic,c,1 de invoering van het
vrijhandelsstelsel  iii  1862.  De  Brabatitsc'  ind,istrie  verkeerde  pas in liaar
overgangsfase e,i koii nog niet concurreren iii(.t liet buitri,land. Moder-
niseritig was morilijk cloor liet oiitl,rekeii vati bankeii. Toch wisteii veel
Brahaiitse onderne,ners er op eigeii krac·lit hovenol, te koliien dc,or aaii-
passing vaii bedrijfsvorm en produktietechiiiek. De tijd vroeg om een an-
der type onderneiner. De traclitionele fal}rikeiir. tevreclen nwt ee,1 lies(hei-
de,1 winst eii alkerig van vernieliwingeti. nioest plaats tiiaketi voor de
ondernei,ier. die zicli riclitte op te<·linisclie verbeteringen en kostprijsver-
laging. die met iiieuwe produktei, durfde te konieii eti aaii marktonder-
zoek deed.

21

hi deze jaren vond er eeii vers(·liuivilig plaats vaii bep:ialde bedrijfs-
takken naar Brabant. tilet iianie (le textiel-. de sigareii- eii de schoeneii-
industrie. Ook binnen Brabaiit deed zich conce,itratie voor: de wolindus-
trie in Tilbiirg eii Geldrop. de lintieniiidustrie iond Eindliove,i eti Boxtel.
Naast Twente oritwikkelde I lelmoiid zic·h tot ren ceiitruni van katoent,ij-
verlieid. Tenslotte voltrok zic·h ee,1 verschiiiving van Ii,iisindiistrie naar de
efficifntere fabriekmatige prc,duktie, die standaardisatie eti massaprocitik-

22
tie 111ogelijk maakte.

19 j  \ al, de„ F.pri·„\,remt. ()nlirikkelingslijne,1 en srharnieri)unten. 1'26.
2(1) (1.11'.. 104-11+.
21

) \'a" den E.rrelibretiit. Bc·ilrijfskapitaal  it midi'nwmerschap iii Neclerlati(1 18(H) - 185(1. iii

(;e,irts. Alessing. Economische ovitirikkeling m sociale emanrilm tie. 11.2 - 6. \'ait de,1 F. erei,bertilt.
Ilestacut en bedrijrigheici. 135.
22) Van dpi, Fereill,re,111. On/u,ikke/ings/0:en en srharizierpunten. 36-39.1.16-137,1)11&p·eildilk.
Roorns. rijk  of regentesk. 34.

109



§ 2. De economische structuur van Boztel iii de tweede heift van de
negentiende eettir

De ikijverlieid I,leef fle grootste sector. niaar de landbouw groeide tllssell
1850 eli 1900 sneller. De grc,otste versclii,ivi,ig deed zic·h voor iii de
diensiverleiiitig. Procetitueel verdubbeIde de 0,1,vatig van deze sector. Dit
koital voor reket,ing van de econoniische dienst. erletiiiig. Door de koizist
van de spmgwegen groeide de werkgelegetiheid i i cir becirijfstak verkeer
explosief. Ook de ompang van de handel nani toe. De iiiaatscliappelijke
clienslver|e,iing vie| terug door een sterke ver  iindf·ring van liet aatital
timiiiien iii cir |ltlis|wlidelijke flietist. Doc,r de toege,ionieii werkgelegen-
lieid. itiet Imme 1,1 cir nijverheicl en bij de spoorwege,1. verdweeii de c·a-
legor# losse arbeiders.

Iahel  '11:  I)e  verdeling  1,(in  de  mart,wlijke  beroe,).sbet,(ilking  t,(in  Bo.rtel  i,1  1 45()  en
231 V99 (11,soluut  en  iii  pr(,renten

1850 1899

Beroel)+se(·tor absolit,it %           absolililt                     %

landh ,uw. visserii, jacht :112 31.3 768 36.6

r,ijverlwid :1+5 :14.6 -77-7
J-70<)

ecolionlis(·lie (lienste,1              +7 4.7 +97 2;3.7

itiaatscliappelijke dienste,i          85          8.5           39          2.8
WK+NMm 2(M 2().9                    ()                   0

1,) taa 1 998 100.0 2101 100.1

4 3. Di l(indboutr

De  trendiziatige  groei.  die  roiid  1830  inzette  in  cle  Nederlaticise  latid-
bouw dritirde tot cir jareti zevetitig.24 (:egevens over de Boxtelse latidljotiw
mde jaren trissen  1826  eii  1850  ontbreke,)  nage,ioeg.  maar de groei  van

de opperviakte landbouwgioIid. de veestapel eii de produktiviteit ditiden
erop. dat dit ook voor Boxtel gold.

De Boxtelse boereti belecfde,1 in de jareii vijftig cei} gii,istige peric,de
cloor de hoge prijzen voor h,in produkten. inet name voor vette kalveren.
De Meierijsr kalveren hadden emi goe(le naam.23 Daardoor legdeii ze zicli

2:' )  CAB. Bevolking!,register perstr aanleg  1850:  I itkomsten der beroepste/ling :31 - 12 - 1 809.
-4  j   De  Meere.  Eromimische ontivikkeling et,  lerensstancicinrd.  19.
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gelei(lelijk steeds nwer toe op cle veeliouclerij. De kalverinesterij was wei-
iswaar arbeicis- e,1 kapitaalintensief. i,iaai zorgcle cloor eeii s,ielle kapi-
t:ialotiizettitig i·oor eeii i,iogelijklieid tot kapitaalvoriiiitig.26 1)eze verscliui-
5 mg was de voorbode vaii de oiiischakeling in liet laatste kwart vaii de
eri,w naar liet vergericlite geliie,igde bedrijf. Deze otitwikkelitig werd
sterk gestim,ileerd cloor sc·lieip gedaal<le graatiprijzeii Baiial eiticl jareti
zevelitig eli (le relatief gimstigr lirijzt·11 voor viers eli zitivelprc,(li,kte,1.23

1)e oogsteti n : reii iii de jare,1 zev ·,itig wisselelici e,1 de :ilge,iie,ke toe-
staii<1 was iii de tweecle lielft vati dit (lecemii,1,1, o,igli,istiger (IM, iii de
eerste. Die clale,ide teiicle,is zette cloc,r iii de jareli taclitig.28 Er zijn jilist
ilit die jareti va,1 de landl) )tiwc·risis weitiig gegeve,is over cle toestaiicl iii
B(,xtel.29 Waars(·hiji,lijk had die gee,i ranipz:ilige gevolgeii vc,oi· cle 13oxt<'Ise
latidbouw, oniclat de veeteelti,rijzpii relatief lioc,g I,Infii. iii cir gri,keen-
te,erslagen woidt hij liet hoofcistuk .\rinweirii iiergens iiielditig geliiaakt
r aii prol,leiIieii in de arrarisc·lie sector.

a.  Ciondgebruik

hi de eerste helft vaii de iiegetitie,ide eetiw werd liet aa,ideel vaii het
akkerland  in  de  totale  landbouwgrotid steeils groter.  Iii de periode  1850
- 1900 gelieiirde Ilet oingekeercle. De totale oppervlakte ctiltumgrotid wn-
vatte in 1859 2635 ha: 1658 lia akkerlancl ei, 977 ha weiland. In ver-
gelijking  met  1833  was liet totale areaal nut  404  ha  torgenonien,  ee,1
geniiddelde  stijgiiig  van  ri,ini  vijftieii  lia  per jaar.  De  groei  tusse i  1859
e,i 1900 was aa,inierkelijk kleitier dati clie t,isse,i 1833 en 1859, liamclijk
223  lia,  een gemiddelde groei  van  rui,ri  vij f  lia  per  jaar.  Iii  1900  was
1729  lia  iii  gebruik als  akkerlanil en  1129  lia als grasland. Tabel  23  laut
zien.  dat  het  bc,uwlanci  na  1880  natiwelijks  nieer  toeiia,Ii  iii  tege,iste||ing
tc,t het grasland. Daardoor verandercle de onderlinge verhmiding ten glin-
ste vail liet grasland.'< 

1, j   (Irij|is. Al·ie\laars. 1 jet  gemeng(le  lanclbotiu,bedriif op de zandgninden  in  .\(,ord-Bralicint  j WO

/ f )5.297

2(' ) D,lijve·i,dak. a.ti,.. 31
2 )  Kriellaars. De Brabalitse la,Idbotiw iii (le lierble 192.5 - 1950. iii: De Qlitly. //et .\7eim·,1
Brabant.   11. :11)7: Trietirke,is. li,trgrale ges<·hmletiis ill Wor(lilig. ili: Ou(1111'u,den. J. p'I/Il.  I.(,

Triet,ekens  (rec\.).  E.en  pront  trijf,  een  mager  p(icird  et,  een  zi,tin op  het  semincirie.'213.
28 M   (;.\B. Verslageil over de lalidl,im#;  1870  -  1886.
„,-  )    De  lai,dbotiw,·rrslagen  tlissell  1887  eli  1898  „litbi·eke,1  iii  het  (;.\B  rii  koiiclt'ii  evi·i:i,ilii
tic·hterhaa|,1  ·orcle,1 iii lit't R\NB.
'111)  (,\B. (,eniertitrverslagen Boxtel 18,31.1839,1863: N·rslagen over (li latidlic,uw 187().187.5.

1880.  1883.  191)().  4 189().  1893.  itiet  aanwezig)
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Tabe\ 25: Crondgebruik in Bortel in ha en de perhouding tussen bouu'land en grastand
ui  procenten  1 f51   -   1900

11

verlimiding boziwland - graslaiid

Jaar woeste grolicl boi,w|and grasland boilwland grasland

1851 151+

1865 1167 1667 1000 62.5% 37.5%

1880 1132 1720 1052 62.()% 38.()%

1900 527 1729 1129 60.5% 39.5%

Tussen   1850  eii  de  twee(le  helft  vaii  de  jareti  taclitig vond volgens  de
landbot,wverslagen slechts op geringe schaal ontginniiig van woeste grmid
tot landbouwgrond plaats. hoewel dat door de gestegen grondprijzen lu-
cratief was. Schaarste aan mest lieeft hier zeker mecle een rol gespeeld.

Het grootste deel vati de ontgititiingeii riclitte zich op de aanleg vaii mast-
bos.·32

Iii   de  Verslagen  van de Landbouw in Nederland   van   1877   tot   1899
wordt geen melding geniaakt van ontginningen in Boxtel. Tocli nioet er
ontgonnen  zijn. want de oppervlakte woeste Arond is tussen  1886 en  1900
met ongeveer zeshonderd lia vernii,icierd. De totale opperviakle laiid-
bouwgrond is in die jaren toegetiomen inet ongeveer honderd ha. bos niet
bijna 290 ha. Zeer waarschijnlijk  zijn   er   tussei,   1886  iii   1899  nieuwe
nauwkeuriger landnietingen verricht, die leidden tot een aatital correcties.
Zo  was  de totale opperviakte  van  de  ge ieente  iii   1900  rumi   1 40  lia
kleitier  dan  iii   1886.;'

b. Aantal bedrijven

De eerste aanleg   van   het   bevolkingsregister   van   1850   vermeldt   224
mannelijke en negen vrouwelijke gezinshoofden in de landbouw. Daarmee
konit het aantal bedrijven op 233.'+ Dit betekent, dat er iii de eerste helft
van de negentiende eeuw nauwelijks boerenbedrijven zijn bijgekomen. Het
aaiital zelfstandige boeren omstreeks 1800 konden we imiziers  scliatten
op  200  A  225.  Na 1850 lijkt  het  aantal  landbouwbedrijven  fors  te  zijn
toegenonie,i.  want de beroepstelling  van 1889 vertiieldt 357 bedrij fslioof-

11 )  (;AB. Critimite,·erslagel, Boxtel 1851.1865.1880. 19()()
12 )   C.:\B.\'erslaget, p·a,i (leialidlic,tiw  1831  -  1886

13 )  (.:\B. \-erslaget, over (le landboi,w. 1885.1886.1899.19(1().

14)   CAB.  Bevolkingsregister  1850 -  186().
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deii. 10 I loe de groei tot stanci is gekoliieii is niet duidelijk. klogelijk be-
goiinen boerenzo(,iii. die onder nortimle (,Ivistatidigheden op het ouderlijk
bedrijf gebleveii zouclen zijii. ee,1 klain bedrijfje. daartoe m staat gesteld
door  lage  veevoederprijzen.  Miss(·liieti  verwierveti  daardoor  ook  keuters
met ee,1 gedoentje' de niogelijklieid eeii koe te hotideii. De groei van de

miidveestapel bij iiageiioeg gelijkl}lijvend hotiwlatid eti de inkrimping van
liet aantal geiteii in die jareii kuii,ie,i hier op wijzen. Deze nie,iwe boenw
hadden door de geruige onivatig van hun hedrijf gemi imard iwdig. Trw-
nekens constateerde een soortgelijke ontwikkeling ook iii Wanroij. maar
pas  na 1889.* Waarscliijnlijk zijii daarnaast arbeiders. die tij(lens  de  nia-
laise in de nij veriwid terugvielen op agrarisclie activiteiten. bij de. tellingen
aangenierkt als boer. zonder dat zij runclvee bezateii.

iii 1899 waren er 323 bedrijfshooMeii. een relatief forse daling in tiell
jaar tijd. 17 De daling betrof verikioedelijk de weiiwe 'borren zonder rund-
vee, die, torn de bedrijvigheid iii de see,indaire sector aaii het eind van
de eeuw fors aantrok. weer overstapten naar de nijverheid.

Boxtel telde iii liet niidden van de jarrii taclitig 255 boeren niet 66,1
paard of 6611 trekos. Crote boeren waren er nog steeds zeer wriiiig. Slpch s

negen A tien borren bezateii twec· of drie paarden. Osseboereti verdwenen
iiagenoeg.38 Als we liet criteririni van het bezit vati een paard of eeti trekos

aatihouden, dan konien we dus op een aantal zelfstandige 1}oerenbedrijven
vati ongeveer 265. een getal dat ook door het landbo,iwverslag vaii 1900
wortit vermeld.;w Boxtel telde  roiid  1900  diis ongeveer dertig boerenbe-

drijven  meer  dan  iii  1850.
De gemiddelde bedrij fsomvatig bedroeg  in 1850 ongeveer negen   lia.

Uitgaande  van 323 bedrij fshooMen  konien  we  rond  1900  op  een  gemid-
delde bedrijfsgrootte van bijna tiegen lia. Een aantal daarvan was zeer

klein. Volgens  de landbouwverslagen telde Boxtel  rond  1900 265 volwaar-
dige bedrijven. De gemiddelde grootte van cleze bedrijven was ongeveer
tie,i ha. De geiniddelde bedrijfsonivang iiani in de tweede helft van de
negentiende emiw (lits ii,et veel toe. Dit zijn iiiaxiinale cijfers. onidat niet
bekend lS, hoeveel bouw- en grasland buiten de landbouw in gebruik
was.

+ )  C -itkninaten der bereep.ile//ing 31  -  12 -  1889.
:36

) Trimrkelis. integral,· gesc·hieclei,is ii, wordilig. iii: Omilieuscle,1. J. vali. (.. Trimekens (red.).
a.u'.. 239 - 2+0.
3.  j   I.ilkomsten  der  lieropp.stelling  31   -  12  -   1899.
18)   (;AB. \'erslage„  over  dr  la,idbo,iw  1880  -  1886.1900.
39

) (;AB. \ erslag over de lii,idl,o,i#· 1900.
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De iiiatinelijke beroepsbevolking  nain  tilssen  1850  *21 1900 sterker  toe.
claii lift aatital bedrijven en de oppervlakte la,idbouwgrond (tabel 2+ 01
25).   In 1850 telde elk beclrijf  ge,Tiiddeld   1.'.1   mannelijke  arbeidskracht.

iii  1900 o,igeveer 2.5.  De uitbreiding van  het arbeidsaatibod  kon  wordeti
opgevatige,i door iiitetisivering vaii arbeici.

c .  (;ewasse„

De lierorifiitatie op de veeteelt iii het laatste kwart van de eeuw leidde
li iet alleen tot een uitbreiding van de oppervlakte weiland. maar had ook
gevolgen voor liet bouwplan. Rogge bleef het hoofdgewas iii de tweede
lielft   van  de  negentiende  eeuw.  1  et areaal naiIi  toe  van  693  lia  W   1851
tot  81,5  iii  1885, maar bleef daartia  101   1900  nagenoeg  oiiveranderd.  De

oppervlakte aardappelen,  iii  1851  244 lia. bedroeg  aan  liet  begin  vai,  de
jare,1 taclitig rtiini 340 lia. Ook hier was de uitbreiding daarna gering
346  lia  in   1900. De teelt   vati  boekweit,  in   1851   171 ha. groeide  tot
ongeveer 220 lia iii 1881 eii liep daariia sterk terug tot iiiitider dail 110
ha  i,1  1900.4   Deze  dalende trend zette zich daartia voort. Cewasseil  als

tarwe, gerst en zomerrogge wer(len niaar op klei,ie schaal verbotiwd. De
verl,ouw  vaii  haver  vertootit  pen aiider beeld.  Na  eeii  gr<,ei  van  161  ha
in  1851   naar  235  iii  1886  werd  de haverteelt juist  in de laatste jaren
vai,  de  eeuw  uitgebreici  tot  otigeveer  ,370  ha  iii  1900.+1

De 01}perviakte voedergewassen als hoofdgewas werd aativankelijk uit-
gebreid, maar liep vooral lusse,1 1880 en 1900 terug. De verboiiw vati
klaver schomnielde  tussen  1850  en  1865  rotid  de  45  lia. Daarna zette
een  dalitig  iii  tot  ongeveer  30  ha  iii  1 886  en  1 9  ha  iii  1900. De opper-
viakte   niangelwortels breidde zich   iiit   vaii   zes   lia   in   1861   iiaar   26   ill
1880. maar daaide naar twaalf ha  iii  1900.42 De teelt van voedergewassen
als  nagewas  naii  tussen  1850  eii  1900  toe. Herfstspurrie wordt pas vanaf
1866 in de landbouwverslagen genoenid en besloeg toen +40 ha. in 1880
ongeveer 550 lia. Dit laatste lag tegen liet landbouwtechnische niaxinium
aan   van  eenderde   van   het akkerland.+s Tussen   1880  en 1900 bleef  de

omvang ongeveer gelijk Deze otitwikkeling - groei tot  188() en stabilisatie
daarna - loopt parallel aan die van de rogge, omdat lierfstspurrie als
tweede vruclit werd geteeld op roggeakkers.++ De teelt van stoppelk,iollen.

4(, )   (:.\B. Jerslageti over cle  lai,(11)(,tlw  1880- 1886.19(10.
+  )  (;AB. \'erslagen over dr laticlboitw 1851  -  1886.190().
41)  (:.\B. (ienic'eitteverslagen Bortel 18.31  - 1873: \'erslageti over de latidbot,u' 1876 e,1 1900.
4 )   Trimekens. Integrale geschiedrids iii worditig. iii:  (hidheusden. J.  van. (.. Trimekens (red.).
cup.. 242.

114



pas  vatia f  1876  vernield  iii  (le  lai)(lbotiwvers|agen.  iia,11  1(,e  vail  240  lia
iii 1876 tot 280 iii 1900.13

1 let  areaal  hooilaiid  grocicle  vati  220  ha  iii  1859  tc,t  270  ha  iii  1900.
De verbetering vati de afwateri,ig door het waterschap aai, |iet ('itide \ati
de eeuw kwam de kwaliteit vai, 1,001- eii weiland teti goede.

Ttissen   1866  en  1869  hel,l,eti  twee  boeren  c·Iikele  lia   niet   liet   voccler-
gewas serradella iI,gezaaid.   Dit  gewas  gold   als  aailvullitig  ill  de  vrl,cht-

wisseling  rii  als  ven·a,iger  , aii  klave,·  01,  de  hogere  grcmdeii.  De  eerste
resliltateli wareli zo gitristig. dat (leze teelt eell jaar later op grotere scliaal
werci  toegepast.   Ook de tweede c,<igst  was  gutistig.   Iii   1868  mislukte  cir
serradella ecliter volledig als gevc,lg vati cle drciogte en ook liet jaar daarop
was cle oogst sleclit. Daariia is ineli vali cle teelt vati dit gewis afgestal,1.+6
Ook elders iii Brabant experitiieiiteerde riwii iliet serradella. maar tiergens
bleek het ecti succes.+-

De   verbouw   van   vias   rencleerde   na   1850  1,lijkhaar,   waiit   er  was   een
toenaitie  van 35 hectare  in  1851   tot  77  hectare  iii  1871.  Daartia  liep  de
iiiteresse van de Boxtelse bocre,1 in vlas stiel terug.+8 Deze oiitwikkeli,ig
loopt parallel aaii  de  la,idelijke. De viasprijzen ontwikkelde,i  zic h  tia  1850
gunstig en de vlasbouw kreeg nog een duwtje in de rug. toen als gevolg
van  de Ai,ierikaatise  Burgeroorlog  iii  de jareii  1861   -  1865  de  i,ivoer  vati
katoen stagneerde.   Rond 1870 bereikte de viasteelt   iii   Nederland   zijn
hoogteptint.+9 In 1885 werde,1 i,1 Boxtel nog maar drie liectare Illet vias
ingezaaid en  later verdweeii de teelt gelieel. .5(1

d. Mestvoorziening

Iii liet vorige hoofdstuk konde,i we constateren. clat liet misttekort in
de  peertiger jaren relatief nieeviel.  Ttissen  1850  en   1900  is  de  triestpro-
duktie  per  ha in Boxtel nauwelijks groter geworden.  In  1851  be lroeg liet
aantal runderen  per lia akkerland  1,13.  Dat  liep  tot  omstreeks  1865  als
gevolg van een inkrimping van de rundveestapel nog wat terug. Dit was

" )    C'.r,ins. Kriellaars.  liet  gemengde  Icindboitit,bedrijf op  de  zandgronden  i,1.\'(Mird- lirabant   1% 56
/930.97.

+°)   CAB. Verslagel, over dr landboliw  1876 en  19(tO

*')  (2\B, Ceitieenteverslagel, Boxtrl 1866-1870.
1-  )    C'.rijus. Krie\\aars,  1 le!  gemengde  landbotitrbedrijf op  de  zandgroitclen  in  Liord-Brabant   1  fOO

15%5.212.
+8)   (..\B. \.erslage,1 over cle lai,dbotin·  1831  -  1883.

4 ) Biele,Iia,1. a.w.. 2,59. De longe. De industrialisatie in Xederlatid ttissen  1 550 en 1914.124.
127.

30)  CAB. Frslagen over de la,idbouw 1883 - 1886.1900.
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beneden het gemiddelde vati de VIaamse bouw."1 Daarna zette een liclite
groei  in.   iii 1900 bedroeg  het  aaiital  rundere,i  per lia akkerland  1.16.
Eind jaren zeventig nan  cle aativoer van giiano. haardas. stalmest en
beer  toe.  In  188+  werdell  voor het eerst  kalk en Anisterdamse  compost

toegepast en twee jaar later kiinstniest. Die kwani van de fabriek van
Koenen en Schoenmakers te Uden.52 Ktinstniest. eeii fundamentele inno-
vatie,  werd  pas  na de opricliting  van  de  Boerenbond  iii  1896 op grote
schaal toegepast.

e. Oogstopbrengsten

De opbrengsten per hectare van de belangrijkste constiniptiegewassen.
winterrogge en aardappels.  namen  ook in de tweede helft  vaii de negen-
tieiide  eeuw  toe.  Door de siielle groei  van liet inwonertal,  vooral  na  1870.
steeg de behoefte aan deze produkten sterk. Opvallend waren de goede
rogge-. haver- en lioekweitoogsteii  in  de  periode  1861   - 1870. zowel  ten

opziclite  van  1851   -  1860.  als  van  1871   -  1880.  Vergelijken  we  de  op-
brengsten met die in het \laamse bouwgebied iii Brabant, dan lilijken ze
iii  Boxtel  t,iet  iiitzondering  van aardappelen hoger te liggen.n liet akker-
land iii Boxtel behoorde dlls tot de betere gronden. De slechte aar(lap-
peloogsteii iii 1871. 1873 en de jaren 1878 - 1880 vonden hitii oorzaak
in teveel reget) en ziekten.  In  1880  riclitte nachtvorst grote scliade  aan. 54

De  proditktic  per  ha  is  t,issen  1901   e,i 1910. ondanks  liet  op  gang

konietide gel,ruik vaii kiinstniest. iiiet si,ectacultiir gestegen. De grootste
stijgi,ig   deed   zich   vanaf   1906   voor   bij   de   roggeoogst:   tusse,i   1906  en
191+ bedroeg de opbrengst 24 8 32 hi per ha. De daling van cle zo,iier-
gerst en de liaver zette gewoon door. Vooral de terugloop van de haver-
opbrengst is opvallend. Van den Briiik cotistateerde iii Woeiisel evenee,is
een  daling  van  de  haveropbrengst  en  wei  van  42.6  hUha  iii  1855  iiaar
28,3  iii 1893. Mogelijk hangt deze sammi nwt de daling vati liet prijspeil

vanaf de jaren zeventig.35 Oiida,iks de forse tiiti,reiding vaII de havel'teelt
iii Boxtel groride de totale opbre,igst niaar weiiiig

-'1 )  Trie,Iekens. Het drieslagstelsel et) de \laailise bmiw op de zanclgrol,(leti van de  leierij. Ee,i
Ilionielitopilamr voor het 1*·fin valitle modernisrrilig van dr la,idl)(i,in ro,141186(k'7().iii: Braliants
//eem. 37(1985) 1. 5-9
'- )   (;AB. \'erslageil over (le landbotiw·  1866-1890.

-  )  Trimekms. t.(i.p.. 6.
A) (;AB. Ceiliertiteverslage„ Boxic,1 1871.187:3. 1877.1878.1879.188().
+') \'a,1 cle,i Britik. De arb,·id is alles. de melisch is I,iets.... iii: Tt·.96'.   1 7 ( 1991 ) 1.64.66 - 67.
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Ta el '16: De gemiddelde opbrengst rcut trinterrogge, cuirdappels. zomergerst, haper en
hoeku'eit  in  ht  per  hertnre  in  lic,ztel  1 451  -   1910*

(;en·as 1831-1860 1861-1870 1871-1880 1881-1886 1901-1910

wititerrogge 17.8 21.1 19,7 19.-7 22.3

aarcial,/,els 117.3 117. i 92.7 1.36.1 173.7

zoti erg4'rst 2,1.0 25.1 419 31.7 16.6

haver 3.,9 41.() +().7 313 22.8

boekweit 19.() 23.:3 20.7 19.8 20.0

De gestegen opbre,igsteii per lia van rogge (·17 aarclappelen vet-grootten
liet surplus voor de Iimrkt. De totale rc,ggeoogst leverde iii 1899/19()0.
ee,1 get,iiddeld oogstjaar voor deze graansoort, 163 kg per hoofd vu, de
bevolkirig in de gemeente. De aardappelopbretigst iii die twee jaren (1899
was een goed. 1900 ee,1 iiiatig oogstjaar voor aardappelen) leverde 590
kg per inwoner op. Relate#reii we de opl,retigste,i aa,i de bevolkingsgroei.
daii zieii we dat cir roggeopbrengst de bevolki,igsgroci goed kori bijliouden
eII dat die vaii aardappeleii slieller toetiain da,i de hevolkirig. himiddels
was de betekenis  van  deze  relatie.  vddr   1880  i,og  van  grc,ot  belang.  af-
ge,iomeli. omilat eeil deel 5:111 de aardappelen et) ook steeds nieer rogge

als veevoer werd aangewend.

f. Veestapel

Iii liet laatste kwart van de ee,tw voltrok zicli de omschakeling naar
het  veegerichte gcme,igde bedrij f.  De boereii legden zicli vooral  toe  op
de rundveehouderij. Ze reageerdeii daarinee op ontwikkelingen op de
markt: de graa,iprijs   claaide   in de tweede helft   van   de  jareti   zeve,itig
sclierp door goedkope mipOrt Uit ,\Inerika. terwijl de prijs van veeteelt-
produktell relatief gunstig bleef. De Boxtelse landbouw veranderde gelei-
delijk iii (le ricliting vaii de ineer veegerichie veredelingslandbouw.

De  nelkveestapel breidde zich iii de tweede helft vati de tiegentietide
eetiw fors uit, 11iet t,isse,1 1880 e,i 1885 ceii piek: 1215 in 1885. De
trek(,s verdween geleidelijk uit de Boxtelse landbotiw iii tegenste|litig tot
(le slaclitos. die i,11860 nog eeli ,titzoil lering was. nwar t  intig jaar later
aamikerkelijk iii getal was gegroeid

51')  (;AB. Crilieentererslagrii 1851 - 1886. \'erslagrii over cle lamlbotiw 1899 - 1910.
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-.

-rabel 'r: leestapel in Boxtel in 1551.1',60,1 30 en 1900'

1831 1860 1880 19()(J

wre                                                   7                     6                      9                    16
1,1elk# eie,1 917 1120 1198

}1621
J(}Ilgvre 63+ 506 663

trekcisse,1                                                                    86                    40                     2
} 8:1slaclitosM,1,                                                                   :1 133 125

tot:Id| rumb'ee 1711 16+6 181() 2()()6

varkens 427 636 612 +65

s,·litii,en +25 300 207 225

i,aarden >4. 2+9 2+8 228 :351

paarden   <:ij.                              29                  9                +0                70

kipi,eii                                       - 1811 3655 10025

bokken ei, geite,) +73 592 63+ 3:F,

De kwaliteit van het Boxtelse riindvee was iii vergelijking triet zi,idelijker
gel,ied beter.,8 Ten rinde die kwaliteit verder op te krikken, lileef het
geiiieentebestuur ook iii de tweede helft vaii de negei,tiende ecu; pieiIiies

59beschikbaar stellen voor lic,uders van goedgeketirde stieren.
De totale paardenstapel groeide tegen het ci,id vaii de eetiw fors. Een

belangrijke oorzaak was het verdwijiwii van de trekos. Bovetidieii was het
aatital borien toegenoliwii e,i werkten iiieer bedrijven dati voorlieeti Iiiet
twee of 111eer  Imarde,1.  Verder  werden  rond   1900  nwer  paarden  buitei,
de laiidlio,iw gelioude,i dati voordien. De vervaliging vaii trekosseii door
paarclen eli het toeiieillelide aaiital bedrijvezi inet twee of 111eer paaideli
ch,icleii c,1, cen verbeterilig va,1 cle positie vati de boereii.

Dr  varke,ishoudei·ij  I,reiclcie  Hit  iia  1850.  tiiaar  bleef  to('11  vaii  geri,ig
belang.  liet  a:iliial  varke,is  SCh(,11,11,elde  vaii  de jareti zestig  tot  in  de
jarci,  taclitig  r„nd  de  zeshoticlerd.  iiiaar  lag  omstreeks  1900  rond  cle  +50

De  lieteke,iis vaii  pluimvee werd steeds groter.  Trisseti  1860 111  1880 ver-
dubbelde  de  pli,imverstapel  vati  1811  tot  3655  stiiks.  in (le laatste  twee
dec·ennia groeide het aaiital  kippet,  iiog  st,eller.  Om reeks  1900  werdeii
er   rtiiin  10.000  geho,iden. hil

r)  (:AB. \erslageii <,vi·r de lai,clboitw 1851.186().1880 e„ 1900
08)  (..rOns.Krit·Haars. I let  gen,mgde landlmitu'lwdriif „p de =undgronden in X(,ord-Brabcint  1 400

/ M.5.231.
50

) (;AB. Nottilet, gi'ilieetiter:*:id Boxtel. 26 - + - 185:3.21 - -1- 1833
0' I.

3 (,AB. \'erslagen  over  cir  laticlboim   1860.1880.1899  -  1 9()2
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1 let  lielalig  vati  de  sc·liapetiho„derij  11:im  m  de  tweecle  lielft  vaii  de
liegeritieii<le eeim' af. Ilet aaiital scliapen koli iati jaar t(it jaar sterk ver-
scliille,i:   425  it,  1851.  318  eci, jaar later.  Eei,  topjaai   was   1867  tori  (le
schaperistapel 349 di('reii telcle. 1)aartia voiid eeti dalitig pia:its toi 22.3
it,  1900.  De  wol  was besteincl  vc,or  cle  Ic,kaal-  regionale  1Iiarkt.  hi  1851

wareti  er  nog negen  scliaapskudden.  niaar onistreeks  1880  89 um:u  66,i.
I loeveel  s(·liapeli die telde.  is  i,irt  beketid.   De  overige  scliapc.,1  werd(·ii
geli( udeit dc,or arl,eideis. Z.ij liielcle,i CA, of twee i,ielksc·liappil iti de 1,laats
mil  e<.11  geil.

61

Niet allee,i I,oereti liieldeii . re. \-ooral liet op klei,ie scliaal lioudet, r:iii
:'arkelis ('11 pluitiivee levercle vele,1 liereiiinkoti,ste,1.62 Watincer clit , er-
0('lliji,sel is bego,itieii is nic·t (l,ii(lelijk. dr latidl,ozinverslageii iiiakeii er
i)as  1-(,Iid   1900  niel<ling  , :iii.  Net  zal  ecliter  o,igetwij feld  sametiliai,gen

t,iet de gedaaide prijze,i voor veevoer vaiiaf eitid jarrii zeveiitig, di(· liet
lioi,den vati varke,is e,1 kippeti zoncler eige,1 zoede,·basis niogelijk nraak-
lei.  Van  de  +65  varke,is  m  1900  1,elioorcleii  er  2:35  toe  aan  keilters  eii
arl,eiders.6 1 Zij liaddeIi ook cle geite,istai,el iii bezit. iii de jareii vijftig
zes- A zeveiilioiiderd stuks. iii lic't decennitii,1 daariia was er reii acliter-
uitgang. die gedeeltelijk sanienlii,ig tiiet de toetiame van Iwt aatital melk-
scliapen onder deze tiietisen. Daariia grc,eide de geite,Istapel weer. Na
1880  was  er  ecil  scherpe  terligval  iiaar  4,53  in  1885  en  339  i,1  1900.<'+

g. Alechaitisatic

Na   1870 werde,i geleidelijk niacliines  iii  cle  laiidbOI,W  itigevocrd.   De
1,1eclialiisatie verliep erg trang als gevolg van de relatief lage lozieii, de

duurte vati de macliines, de problenieti bij reparatie Mi de  ,tiguiistige
landinricliting  (te  kleiiie per<·eleii).6, Meestal nanieii  ook  met  cle  ge wotie
boereii liet voortoitw. Ook iti Boxtel voerde eeii welgestelde huitc·tistaa tider

als eerste een landbotiwiiiachi,ie in: de Rotterdamii,er H.H. Roelofs ileij-
ernians. eigenaar  van de latidhoeve  'Kiliderbosdi.  Hij  scliafte  iii  1872
reti stooiiidorsniachine aan, de eerste iii de Aleierij eri 6#n vaii de eerste
iii Brabaiit. De nwchme. uit de fabriek vati ( :layton and Sliuttleworth le
1.iticohi in Engeland. was voor Boxtel zoiets uitzonderlijks. dat burge-

(,1

) (;AB. \'t·ralagrii over (le la,iclbo,iw 1831  -  1886.19()().
(,2

)    (;emeentegids   11(ix tel. 192.3. 73
(.;

) (;.\B. \erslagi·!i civer (li· lamlbmiw 1899 -  19(}().
6-1 )   CAB. \'erslageit  over dr  laticlboti ·  1831   -  190(1.
0. ) rati Zaitdpii. a.w.. 193-196.
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liieester en wethotiders deze zij,1 gaaii beziclitige,1. Flet genieenteverslag
vati   1872  vermeldt  bijiia  lyrisch:

- ..[de tiiachiiiel voldoet gelieel aan de verwacliting. Net stro blijft
zijn volle lengte behoiide,i. het graa,i koint gelieel gezuiverd. 7.elfs
gesorteerd uit de nmchine, terwijl iii ee,1 tijdverloop van 6 ureii oii-
geveer 70 lil. sclioonge,iiaakte rogge werden opgeleverd.

Ileijertiians voerde ee,1 jaar later een Inaainiachine eli ren hooibreker
-    ,      m.  die  goed  voldedeti.   in   1875  schafte  iiioleliaar  P.C.   van  Hoor,1  eeti

haiwidorsniachhie aan, die p,ed voldeed eii door vers<·liillende boereii
werd gebruikt. Pas een jaar daartia koc·lit de eerste boer een lanciho,iw-
i,iac hi,ie. eei, paardetidorsi,iachitie. Dit was reii belaiigrijke itiiic,vatie iii
cle Boxt else landbouw.

De  itie(haniseritig King  ititerst  lai}gzaa,ii.  Iii  19()01,estond  liet  nmchi-
iwi}ark tiit sleclits twee grasiiiaaitiiachiiies. 66,7 lic,oisc·Ii,idder. vier paar-
cle,idorsniachines ei, 66,1 haiiddorsinacliii,e. 61

11. Scholitig/ voorlicliting e,1 landl,ouworganisatie

De groeieii(le opeiiheid van cle Boxtelse boeren voor ver,iietiwingen uitte
zicli met alleeti in het gebritik van kiinstniest. Iilaar ook m de la,igzaa,11
ti)eiie,Tiende belangstelling voor landbouwvoorlwhting. Dezf startte rmid
188(). De overlieict. die v66r die tijd eeii 'laissez-faire' 1}eleid voerde. i}rol
pageercle deze voorliclititig. De agrarische c·risis 1}etekeiide \,·at dit betreft
ceii  keerpunt.  De overheid stelde zicli vana f 1880 at·tiever ol, ten opzichte
vaii de laikdbouw. Zij nain rijkslaiidl,ouwleraren iii dienst eii stimiileerde
wete,ischappelijk o,iderzoek.67 .11 eerder. op 18 i,mart  187+. werd  11 Box-
tel cei, voorliclitiiigsavond c,ver laiid- eii ti,inbotiw georga,iiseercl. Sprekel
was de Alitwerpse hola,iicus De Beucker.  I lij vertelde zo 1,oeieii(l. dat  zijii

gelic,or vaii zes tot lialf rIf aaii zijn lippen hitig Belialve i,it Boxtel warei,
er ook belangstelleiiden uit Lienil,de en Esdi die:

- liel nipt 1,rtreurdeti imar hier tot (lat dori le zijii gekoliien al liioeteli
zij ook iii liet midden vaii de Iiacht huiswaarts keeren. Allen zoxider
oiidersclieid wetisclien hier van tijd tot tijd in de gelegenheicl te zij,1
om die leerrijke voordragten vati clei, lieer De Beucker te kuiitien
bijwotie,1-.

68

Iii   1884  werd een Boxtelse aMeliiig  vaii  de.\Igenie,ie  Noord-Braba,it-
sc·he Maaiscliappij van Lanclbotiw opgericht.69 Deze liiet-(·onfessiotiele or-

W) )  (;AB. \'erslagen over cle landboun· 1870 -  1886.19()().
t,7 )  F'an Zaildeti. a.u·.. 289-290.
68)    l11·ori,iriale  \nordlimbantsrhe  m  's-llertogenbo.s.arlie  ('oitrant. 11  -  3  -   187 1
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gatiisatie kerscliafte liaar lecleti ail,·iezei, eii ii,foriiiatie: haar aMelinge,i
hwhteii 840 M.bw (4ATHA 111('St m. Bilrgenrester I aroil Vati Latiis-
weerde  was  iii   1881   betrokke,i  ge\\ eest   I,ij  cle  opriclititig  ;aii  cir  Alaat-
sc·litippij vati I.atidl,(,u,K. Ilij si,('elcle I,ij de (,pi·ic·lititig vai, cle Boxtelse
tifclelii,g re,1 stimulerend · rol. Wei I,leef i,et als elilers het aatital Ic'den iii
lic,xt(.1 geri,ig. De i,iee,·clerheici v:iii cle 1,(,ereti hacl liwt \·(74 op iiwt (14

-'.

'lierrii eii sto,1(1 litii.(·rig tegenc,ver allerlei vert,ietimi·itip·,1.  " Iii  1899 kw)(·lit
tie Boxtelse afcleling raii de Maatht·hapt,ij +200() kg kiinst,irst voor iii
tc)taa| 22 (leel,ir,iwrs.

Aleer stic·ces liad cir dooi de i,oilicitij,ier pater (.erlachus v:iii clrii Els,·,1
gestwhte Nc,(,rcll}ral,ants,· (:liristrlijkp Bc,(·retil,otid. i,iet 66,1 cler er,·ste :if-
clelingen  iii  Bc,xtel.  Deze  we,(1  01)   1 5  ailglistlis   1896  01)grriclit.  Bij  cle
(,pric·liti,igsl}ijer,ikot,ist  warei,  156  j,ers<meii  aa,iwezig.1  Dr  i,iitiatief,ie-
mer. mr. Alplicms vati Itijc·kez'(,rsel. dic' c,c,k eeti l,ela,igrijke rol spec'Icle
1,inneti cle Alaatsclial,pij va,11.aiidlic,im. weril cle ferst(' vooizitter. P vaii
Nitii(·ii secretaris. I)e eerste vergacleritig #(„1(1 plaats (,p 28 septeiiil,er
1896 te Esch. Op (lie bijeenkc,tiist wercle,i (li' eerste al'spraken ge,natikt

-.,

  ver gezaiiielilijke itikool, vail vee\ c,er. -
Pater Va,i dmi Elsen kwani iti de(·('iiil)er emi lezi,ig hmde,i  ,ver "   Iltil.

(loel eti itirichting vati deii Boeretih(,11,1 en i,wer I,epaalil ove,· cir spaai·-
1,aiikeri." 1 Naar aaiileiclitig vati cleze lezing tradeii 67 11ieriwe Ic·flen tcit
cle Boereiihoiid toe. Ilet welkonistwoorcl vali de voorzitter iliaakte lirii
cluidelijk wat Vail lic'11 als lid verwai·lit w(·rd -... Dat zij troi,\ 'e lede,1 vati
cle,i I,ond zullei, zijii door elkaar te helpe,i ei, te strune,1 iii alles ter eere
(:ocis  en  ter  lieMe  van  dc,  eve,Itiaaste.-  +  hi  febrtiari  1897 voer(le pater
Vail (len Elsen optiwuw het woord iii Boxtel. Ilij was ziri pol,ulair onfier

73cle Boxtelse boeren. want hij werd Iiiet eeii davereticl applaus ontvangen.
.\1 deze activiteiten trc,kkeii  nietiwe lecleii.  hi  niaart  1897  was  liet  ledetital
gegroeid  tot  1 52.  0

Het Algenieen  Best,itir van  cir N.(:.B.  1,1'pleitte  al  ii,  1896  (le opric·htitig

vaii  Boerenleenbanken of Raiffeisetikasse,1.  ilet  liestu,ir vai,  de :\fdeliiig
Boxtel was ook voorstatider van opricliting vaii zoii kreclieti,istelling.

"„ )  (;.\B. Fnlagen over de lanclbouw 1881-188+.
" )    Wintermans.  (:esrhiedenis  rcin  den   Xoorcll,rulxintsrhen  ('hristi,lijke,i   Bi,erent)(intl.  17 -18:

Duij\·('11(lak. Rooms, rijk (if regentesk. 44:  Crijils. Aric·11:,ars. a.u'..:118.
' )  \rt·l,ief N.(:.B ..\frlelitig Bc),14,1. Not lili'111 3 -8-1896.

-2 )  Arc·|Iief  .(:.B..Vileling Boxii.1. Not,ile„ 28 -9- 1896.
1)  .\r('ltief N.(:.B. \Melii,g Boxtrl. :\Iot,ilei, 8 - 12 - 1896
1 )  Arritier N.( :.B. Afdeling Boxic,1. Not,ilri, 6 -1- i 897.
')  .\rchief N.(:.B..\fileliiig Boxtrl. Nottilrii 2-1 -2- 1897
")  .Arc·Ii ie f N.(:.B.  \Mel mg Box tel. Nottil m 27 - :1 -  1897

121



Crestelijk adviseur kapelaan Bronsgeest legde de nadruk op de voordelen
van eeli spaarkas voor de kleiiie boer

"...  die  vaak door geldgebrek gedwongeii wordt  met  schade  te  ver-

la, pell en oneerlijke praktijken vaii gen'etenloze kooplui worde,i er-
door verijdeld. De Boerenleenhank wil de boer lielpen opstaan mt

- -7

zijn verval waarin hij meer en meer geraakt is
Maar de Boxtelse boeren waren niinder enthousiast, lilinder overtuigd
van de voordelen van een bank. Desondanks zette het bestuur door en
tijderis  de  vergadering  van 10 oktober 1897 bleek.  dat  de  akte  van  op-

ricliting van ern Raiffeisenkas reeds op 6 oktober bij de Iiotaris gepasseerd
was.78 Bij de opricliting waren n,et alleeii landbotiwers betrokkeii. De
opriclitingscotiiniissie bestond uit burgeriieester Van Huge,ipoth tot Aerdt.
kapelaan Bronsgeest (geestelijk adviseur). Evert vaii de Saiide (landboil-
wer). Laurentius H. van Lieshout (leerlooier), Joliannes J.A. de Wercl
(*mdsniid). Hendricus van Roessel (koopman). Hetiricus Veroude (land-
1}ouwer). Jaii Baptist vaii deti Breekel (landbourver), Aciriaaii v:in de Ven
(landbouwer), Enibertus Klomp (rentenier) en de voorzitter van de Boe-
renbo iici Boxtel Alphons J.M.B. van Rijckevorsel (lid van Provinciale Sta-
ten). Het doel van de bank was:

verbetering van het landbouwbedrijf door:
a. aan vertrouwbare medeleden het noodige geld voor te schicteii.
b. aan de leden gelegenlwid te geven oni ledig ligge,id geld veilig te

beleggen,
c. een fonds te vornien of te houdeii. M .9

B,irgenieester Van  I higenpoth tot Aerdt werd voorzitter  van  de  Raail  vati
Tc,eziclit.  L.   van  Lieshout  directeur  en  J.   vai,  de  Meijde,1  kassier.*

De grote  liaast  bij  de oprichting is te datiketi  aan het bedrag van  f 1 50.
dat het hoofdbestuur van de N.(:.B. voor de eerste tieti afdelingeti niet
ee,1   spaarkas  ter bescliikking stelde.81   hi   atigiistus   1898  was  de   l,ank

onder de naain (:oiiperatieve Boerenleenbank Boxtel "in volle wer-
ki,ig- 82 Boxtel hoorde daarniee bij de eerste genieente,1 met een coope-
ratieve kredietvereniging. De eerste in Nederlaiid  was  in 1896 opgericlit
iii  Loniieker (Tweiite) Dergelijke verenigingeti bleven in Nederland  zeld-

zaam. omdat ze pas opkwanien, tuen andere couperaties al 111 werking
..

) Archief N.(:.B. AMelitig Boxtel. Notillen 15 - 11 - 1897
'8)  Archief N.(:.B. Afdelilig Boxtel. Nottilen 10 - 10 - 1897.
4)  Streekarchief 1.aitgs .Aa en Dollimel. Viiglit. Notarieel archief 1 896 - 1903. itiv.,ir. 47. Arclii,·f

H.B. Nieinanti. akle nr. 122. cl.cl. 6 - 10 - 1897
8() j    Prorinciale  \ocirdlimbant.frhe  en  's-jiertogenbossche  ('ourant. 2.'i  -11-  1891 .
81 )  Archirf N.(: B. Afcleling Boxtel. Nottilm l.3 -8-1897
82 )   CAB. \'erslag over de latidbouw  1899; Arc·hief N.C.B. AMeling Boxtel. Notulet, 5  - 8 -  1898

122



wareli.8.1 Spaarders kregen bij de Boxtelse Raiffeisenkas 2.88 procent ren-
te.  Wie geld  lecnde  moest  3.6  proceiit  re,ite betalen. Bedragen benedeii
f 1.- en boven f250 werden 11iet aangenomen.8+ De kai bleek geen succes

e,i werd al na e,ikele jareii opgelieveii. Volgeiis het bestuur vati de N.(:.B.
gitig hij ter ziele door gebrek aan belangstelling o,icler de boereti eii door
de otiislac'litige Iiiaiiier waarop deze geld moesteii lene,1.85 Ook heeft oii-
getwilfeld ee,i rol gespec'Id. dat cle boereti zo viak Iia de crisis te weitiig
si,aargeld kot,deii inleggeti. Zij liacideii ji,ist belioefte aan le n i nge, 1.

§ 4. (),itwikkeli,igen in de nijverheid

1)e ontwikkeling van Boxtel iii de tweede lielft vati de negeiitiencle ee,iw
kililneli we iliet los zien vall de glinstige ligging aail de belangrijke noorcl

-zuidverbinding (de straatweg Deii Bosch - Luik) en aaii cle spoorlijii
Deze positieve vestigingsfactor 611 cle aanwezigheid van goedkope arbeids-
kracliten leiddeti tot een vrij vroege industrifle ontwikkeliiig Naast de al
gevestigde 'industricitn' o,itstonden iiietiwe bedrijfstakketi. iTiet de siga-
rei,industrie als belangrijkste. Fal}riekinatige produktie werd ingevoerd.
Dit leidde tot een toenanie van kapitaalgoederen. Onivaxig eti opzet van
de Boxtelse ind,istrie bleve,i aaIivankelijk besclieiden. Toch vormde deze
bedrijviglieid de aanzet voor de latere industrialisatie van (le goneente
eii de daarmee samenhangende sociaal-ecoiioniische structuurwijziging 86

De tertielinclustrie bleef  ook  iii de periode  1850  -  1900  de  belatigrijkste
stiwende nijverlieid. Door de liquidatie van de papierfabriek viel het aaii-
tai sttiweiide bedrijfsklasseii tot 66ii lenig

a.  De textielnijverheid

De belangrijkste indlistrie in Boxtel iii de tweede lielft van de Kiegeti-
tiende eetiw bleef de linnen-. pellen- en damastnijverheid. Het aantal
weverijen niet meer getouweii schoniuielde iii de jaren vijftig en zestig
roiid  de  tien.   Zij  hadden  samen  ongeveer  130  8 150 arbeiders in dienst.
Daartiaast werkteii er nog ongeveer dertig zelfstandige ambachtslieden
met een of twee getouwen.87 lioewel de broiiiien er niet expliciet nielding
van maken. werkten de fabrikanten ook nog inet thitiswevers. WJ. vail

*  )   \'a„  Zande,i. De  eronomische ontwikkeling van  de  Xederlaridse  landboutt'.  179.
8+

)  Ar,·hief N.C.B. Afdeling Boxtel, Not,ilen 3 -8- 1898.
85 ) Archier N.C.B. AMelilig Boxtel. Notule,1 10 -9- 1911
 )  Naits. Boxtel. Een soricite orientatie. 3,.
8- )  CAB. (kmeenteverslagen Boxtel 1831  - 1867.
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Hoogerwou had zelfs in de jaren negentig naast de post 'weeklonen ook
Beeflotien voor enkele met naam genoeinde personen (ook niet-Boxte-
laars) als kostenpost in zijii boekhouditig.88

De toestand was. iii vergelijking met de crisis in de jaren veertig, tusse,1
1850  eti   1855  gunstig.8"  Er  ziji,   naziwelijks  gegevens  over  de  gang  van

zaken   in  de  bedrijveii   rond   1850. De enige   bron  uit die jaren   is  een
'commissiebock    van de damastweverij   van   WJ. van Hoogerwou.   Van
Hoogerwoti leverde voorna,iielijk ami klanten iii de grote steden in het
westen van hit land. Maar ook uit Nijniegen en Zutphen kwamen be-
stellingen. Van Hoogerwou fabriceerde allerlei linneii en damasten ge-
bruiksvoorwerpen als handdocken. servette,i. tlieedoekeii. zakdoeken. vin-
gerdoekjes en tafelkledeii. Hij leverde ook traploperstof. De bestellitigen
waren  in  het algemeen klein: de meeste onder de honderd gulden. soilis
onder   de   tien.   in de periode novemlier   1855   -   mei   1856   leverde  Van

9()

1 loogenvou  vij f bestellingen  af vaii  boven  de  hoticlerd  gulden.
Na  1855  werd cle situatie n,inder  goed. De afzet  van de fijne artikele i i

liep terug door de invoer van stoffeii vanuit Duitsland.41 Naar aanleiditig
hiervati klaagde de genieentesecretaris  al  in  1855  over  het  feit.  dat  Ne-

92derland vasthield aaii vrijhandel.
De   li,inennijverlieid   hail  onistreeks   1857   veel   last vati Belgische  con-

curretitie. De regering hief 1 procent i,ivoerrecht op Belgisclie hei,nep-
en/of viasproduktrii. Nederlaiidse fabrikanten betaalden bij de uitvoer van
huii  produkten  naar  Belgie  tussen  de  20  en  100  procent  uitvoerrecliteti.
Dit lei(Ide praktisch tot pen itivorrverbod door de Belgische overlieid. De
Boxtelse fat,rikanteii en linnetiwevers lienclricus Stephaiius Swinkels. J.
Maas. PC. van de Ven. (1. Schenckels. J. van Oerle, J. de 1»eijer en W.J.
van Hoogerwmi richtten  iii  deceiriber  1857  een  gezanienlijk schrijve,i  aan
(le Tweede Kainer 0111 tegen cleze inistoestand te protesteret).93 Het ge-
tieentehesti,ur  ondersteunde clit initiatief en schreef zelf ook  een  prc,test-
brief aan de Tweecle Kainer. 94

88)  C;.\Tb. ·li·c·liief Dali,astwe erij W.J. vati licic,gerwoil 1835 - 1898. 1<isbork 22 4,ktolier 189+ -

2 jui,i 1898. inv.,Ir. 2.
89)   (:.\B. (:einermrverslageii Boxtel  1831  -  1860.
9) )  (1:\Ti}. Arc·hief Dainastwrverij W.J. vati Hoog(·rwi,ti 183,5 - 1898. Collitilissiebork 1 + tiovellilwr
185,5 - 3 niei 1836. iiip.,ir. +
()1 ) (.AB. (.elieenteverslage,1 Boxtel 1831 - 1860
92)  (..AB. (kinreiiteverslag Boxtel 18.33.
.t

)  ARL Archief val, cir 'I-wrecle Kitiler cler Statrii-(,1·1 eratil 1813 - 19+0. Brief val, H.S. S#·inkrls
41.4. d.(1. 7 - 12 - 1857. iii,·.nr. 931). 183
'4

) (;AB. Notillrii g.emet·titeraad Boxtel. 29 - 12 - 1837.
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De kwaliteit van de proclukten bleef volgeiis de jaarverslagen goed op
peil.  In  1857  werd eeii voor Boxtel 11ieuwe tec·liniek Wgevoerd  iii  (1611  van
de litinetiweverijeti. Deze bestond al veel langer eii was door de Fraiisnian
Jaqiiard uitgevonden. Alet cir Jaccluard-machi,w koriden iii ee,1 stof figu-
rell iii vers('hilletide kleurell zo gewevell worde,L clat aa,1 beicle zijde,1
vers<·liilleiide afl,eeldingen o,itstoi,clen. die elkaar tiiet dekteii."'

De Boxtelse liiineimijverlieid profileercle van dc· stag,iereii(le aaiivoer
va,1 katoeii tijde,is de :\Inerikaanse Burgeroorlog. De ge,Ieenteverslagen
noenien  de  toestalid  tot  en  niet 1864 weliswaar matig. niaar dit blijkt
niet uit de olitwikkelitigen.46 Ten eerste natii het aantal wevers toe en ten
tweede  werd  in  1863 de eerste liti,ieii fal}riek  met  stoo,11kracht iii Boxtel
geopetid. Deze behoorde tot de eerste stooinlinnetiweverijeii iii Neder-
land.9. Stichter van dit bedrijf was cle Tilbitrger J,iles vati Dooren, em
telg itit de bekende Tilburgse falirikaiitetifa,iiilie La,1 Dooreti - Da,Tis."a
iii dit bedryf werkten een jaar later twiiitig nmmieti. twititig vi·otiwen eti
tien kinderen.  Ilet ging goe(1, watit iIi  1865 kwanie,1 daar tiog eens nege,1
vrotiwen en negeii kindereit bij. liendrik Swinkels is iii die jaren ook
overgegaaii  op  stoonikracht. Neclerlaiid telde  in 1871 nlaar  vier  stomn-
liiinenweverijen en twee daarvan stonden iii Boxtel.')9 Swinkels liet in
1864, ali, eerste iii de ge,neente. gasvrrlicliting iii zijn fabriek aatileg-

1(M)

geti.
Na   186+  werd de situatie  iii  de  liniieimijverheid  weer  beter.  In  1871

werkten  rond  de  295  inense 1  iii deze bedrij fstak. "It  Dit  is  iii  vergelijkiiig
met twee deceIiIiia eerder een toename vati ongeveer lio,iderd arbeids-
plaatsen. Alaar iii de jareii zeventig kregen de weverijeti het opnieuw
nic,eilijk door de verse·huivitig iii cle vraag vaii liniien iiaar katoen en
scherpe huitenla,idse conctirrentie. Ilet aantal arbeiders verminderde1()2

tot pen geniiddelde van 250 A 255 tusseti 1876 eii 1885. Dat liep iii de
jaren daarna weer op tot otiistreeks 275. De stooniweverijeii liaddeii liet
nieest  te  lijden  van  de  nialaise.  Iii  1871   boclen  die  werk  aan 128 art}ei-
ders.   iii   1879  liog  iilaar  aa,1  86.   Pas  1,1   de  jareii negriitig groeide  de

93 )  (;AB. Crniernieverslag Bc,xtel 1837.
96)  (.:\B. Crinee„trverslagei, Boxt,4  1861  -  1865.
t )  De longe. De industrialiscilie in Xederta,id. 1'17 - 128.
48

)   Mutitienerfi.  De  spil  11'(mr  alter  <im  dractide.  (}pkomst.  bloei  en  neergiing  ran  de  Tilbitrgse
ftimilir-ondememing  11'<,Lspinnerij  Meter  rein   I)ticiren   1  25  -   14.5.289  -  290.
w )  Dr Jong('. a.u·.. 128.
1 01-)

) (;AB. (,7,„re,ili'v ·rslag,·11 Boxtel 1863 e,i 1864.
1()1 )   (;:\13.  (;eniertitevf'rs|ag  Boxtel  1871: Statistiek ran fle Fahrieks- en AmIxichts,iiji'erheid in
.leder/cuid. opgedrag,·i) aari 1..J. Bri,irk,tiaii. 1 4.
1(e

) (2\B. Ceinret,trverslag,·11 Boxtel 186.3 - 1876, 1)e Joi,ge. a.u·.. 128.
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werkgelegenlieid  in  de linnenweverijen boven het niveau  van   1871   uit
met een gemiddeld arbeidertal  van  310.1(,i'

Iii 1876 worden als fabriek vertiield  de limien-. pellen- en damastfa-
brieken van de erven H.J. van de Ven (dit is de Koninklijke Weverij P.(:.
van de \'en met 27 arbeiders). Alartinus de Leeuw (24 arb.). Alphonsus
A. van cler Eerden (20 arb.). Joliannes van Oerle (30 arb.). Willem J.
van Hoogerwou (20 arb.). Apart vermeld als linnenfabrieken staan de
bedrijveii van Jules van Dooren (57 arb. + 1 stoommachine) en van
Hendrik Swinkels (53 arb. + 1 stoomniachine). Sollitilige fabrieken had-
den een eigen wasinricliting. Weverij van Vander Eerden beschikte vatiaf
1875 over een wasserij. speciaal ingericht voor legergoederen.1'1 Belialve
deze fabrieken waren  er  in  1876  ook nog zeven daniast:  linnen-  en  pei-

lenweverijen met samen 38 arbeiders.103
Swinkels deed zijn  bedrij f  in  1864  over  aan  de  fa.  Swinkels  &  Coinp.,

bestaancle uit Swinkels zelf. Jacobus Peperkoorn en de bovengenoeinde
Jules van Dooren. Dit was de eerste vennootschap sinds de opricliting1()6

vaii de Socifteit der Papierfabriek in het begin van de negentiende eeuw.
Swinkels  &  Comp.  ging  iii  1880  failliet. 1"  Het  bedrijf werd verkocht  aan
Van Waesbergen uit Tilburg. die het op zijn heurt doorverkocht aan Vati
Besoiiw  tiit  Goirle. Van Besouw startte de fabriek  iii  1883  weer  op.  Ilij
had al latiger connecties itiet bedrijven in Boxtel. want zowel Swinkels
ali Van Dooren produceerden voor hem vooral de fijnere soorten linnen. 1(j8

Hij  stootte het bedrij f  in  1885  al  weer  a f.
J,iles  van  Dooren  is  in  1886  een  compagnonschap  aangegaan.  Zijn  be-

drijf wordt in dat jaar verineld niet de toeroeging 'en c#. Emijaar later
heet bet hedrijf Van der Heijden en Van Dooren en in 1892 werd het Va,1

der lieijden en (:o. 1 ( 19

De weverij Van Floogerwou trok iii de jaren negentig een medefirmant
aan m de persoon van WA. Ribbe. Het bedrijf levercle otilstreeks 1890
aan klanten in lieel Nederland. van Leeuwar(len lot Maastricht en van

103 )  C..\B. (.emeenteverslagei, Boxtel 1865 - 1900.
1()4

)    Gemeentegids  Boxtel.  19'15.68.
103 )  CAB. (,emeenteverslag Boxtel 1876
1(X> )  CAB. litgekomti, stukken Econoinisclie Aangelegenliede,1, Brief 4-1  - 186+
10.. )  (:entraal arcltief-collectirs De Nederlandsclie Bank. code 1.226 dossier Verslaggrvilig bank-
kantoren aan directie  - agentschap 's-Hertogenbosch  1878 -  1888. doos ha  1.2/115. Verslag der
Operatifii vali het Agentschap der Necterlaticische Bank te 's-Hertogenbosch over het boekjaar
1880 - 1881.
108)  Ten 'llorn - \'ati Nispet,Jan B.Af. can Besouu'. Een sociaal geinspireerd ondernemer rond
1900.12.
1(}9

) CAB. (*mee„teverslagell Boxtel 1880 - 1900
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Den  Haag  tc,t   Eiiscliede.   Hij   had ook enkele klanteii  iii  liet   bt,itenlancl:
iii Ebei feld. Diisseldorf. Bielefeld rii (:ent.  I let assortitiient was iii grcite
liji,eii  nog  hetzelfile  als  m  1855.  maar er waren  nu  inept'  111(,gelijkhede,i

wat hetreft kleu,· e,i versieringen. \-ati 1 loog,·rwou leverde op kleine scliaal
wk kat ,eli et, flatiel."  

Vanaf  1885  was de weverij  vaii Joliatines  van  Oerle  niet  62  arheiciers

cle  grootste  vati  Boxtel.1 11  \'an  Oerle  sticlittr  zijn  hedrij f  iii  1850  bij  de
wasserij  vali  zijii  oucifi-0.  1 lij  braclit  zijii  proclukten  m  Dell  Bus,ch  op  de
liiineiiHiarkt.  Hij  verko(·lit  iii  toetiet,iende  mate  0(,k  wrefsels.  die  hij  hij
tlii,iswevers  iii  cir  HI,igevitig  opliaalde.  In  1878  begoii  zijn  zo(,ii  Adriaa,1
per, bai,(Iweverij.  1 lier wercl ook  katoeii verwerkt.'12 Oiicianks de  ii,oeilijke
tijcleii  iii  de  litiiieii,iijverlieid  liam  Van  Oerle  iii   1880  een  stooinmacliitie
iii gebruik. die eitergie leverde aaii beide weverijeti. 11.1 De hatidweverij,
vatiaf  1887  met  eeti  eige,i  stooiziniacliine,  grA,eide  uit  tot  de  bel:ingrijkste
afcleliiig vati  de onclerneniing.  In  1888 werkten er tien arbeiders,  in  1900:
68.11+ Van Oerles zoons Adriaa i. Fra,is Mi Pieter nanien liet bedrijf iii
1898 over. Vooral Adriaaii e,1 Fratis liaddeii liet oiidernemerstalent vaii
litin vader geerM. Onder liun leiditig beleef<le het bedrijf 8 liet begin
van de twintigste eellw rell ellor,Ile expallsie.

Iii 1856 vestigden zicli drie blauwververs iii Boxtel. wier toestand 'vol-
(loende'  werd genoemd. Vanaf 1859 liepen de zakeii   Ilet  als   bij   de  liti-
nenwevers  minder  goed.   De  blauwververs  hielden  zic·Ii  sinds  1861   ook
bezig  niet  liet  bedrukken  vaii  katoen.  In  1899  was  er  nog 66,i blauwver-
ver,J met drie kiiechten en de katoendrukkerij van Princeii met drie
knecliteii. waaronder  6#n  kind.  In  1900  was  de  blatiwververij  verdwene,i.
Waarschijtilijk was deze opgegaan in de katoendrukkerij van Priticen. 0,11-
clat die iii dat jaar met zes knecliten. waaronder Hii kind, werkte. 115

In   1900   was   liet aantal textielfabrieken niet groter  dan   in   1876.   Er
waren zeven weverijen van (lamast. linnen en pelleii, namelijk die van
M.J. van der ileijden (67 arb. + twee stoointiiachines), J. van Oerle (31
arb.). WJ. van Oerle (12 arb.). A.N. van Oerle (68 arb. + 66„ Stoolil-
niacliine).  W.  de  Leeuw  (20  arb.),  1 1.  Princen  (6  arb.  +  66,1  stoomnia-

11(
)   (.:\Tb. Archie f Daitiastweverij LK'.J. vait lic,ogerwou  l 853  -  1898. Kasi,ork  1 () clerettiber  188+

- :1 april 1888 niet jourtiaal maart 1890 - j,ili 1891. inv.,ir. 1, kasboek 22 oktober 1 891 - 2 j,itii
1898. inv.,ir. 2.
Ill

) C.\B. Cenieenteverslagen Boxtrl  1885.
112

)   De  Boer. 1 let gedrcg ran de ondernemer  in Xederland.  -1-(in ()erle's 1.in,ren-  en  i)(imastu·ererij-
1.#95 - 1933.2.6.
It 3

) CAB. (.enieentrverslagen Boxtel 1880.
11./

) CAB. Ceineentrverslagen  Boxtel  1888 m  19()0.
113 ) CAB. Cemeenteverslagen Boxiel 1856-1865. 1890 - 1900.
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chine) en W van der Eerden (51 arb. + 6#n stoommachine). De fabrieken
vaii de Van Oerle's vormden in feite 6#n bedrijf.116 Het produceerde da-
mast   en   fijn   tafellinnen   hoofdzakelijk  voor de binnenlandse markt.   De
grovere produkten waren ook voor de export besteind.117

Naast deze fabrieken waren  in  1900 elf kleine  handweverijen in bedrij f
Hwt iii totaal 63 arbeiders. Daarmee kwani liet totaal aantal arbeiders in
de bedrijfstak textiel  in  dat  jaar  op  318.118 De litiisnijverheid  was  rond
1900 goeddeels verdwenen.

b. Het einde van de Boxtelse papiernijverlieid

De papierfabriek maakte  van   1851   tot   185+   een   moeilijke  tijd   door.
llet  bedrij f had zwaar te lijden van de hoge  lompenprijzen.119 ·Al snel  ging

liet  beter, want  in  1855 was de toestand:  "...zeer bedrijvig".120 Er werkten
m  dat jaar dertien arbeiders onder  wie  twee  vrouwen.  Iii  1859  liet  Velsen
een   stoommachine plaatsen.12' Begin   1864 werd opnieuw geinvesteerci.
Er  kwani  een papiermachine. aangedreven door stoonikracht. 122  In  1869
was het bedrijf van Velsen een van de dertien machinale papierfabrieken
iii Nederland. Deze dertien fabrieken vervaardigden tweederde van het
geproduceerde papier en karton in Nederland.  hi 1862 bedroeg liet aantal
werklieden 31 onder wie zeven vrouwen. Vanaf 1863  liep de bedrijvigheid
iii de papierfabriek wat achteruit, maar twee jaar later werd de situatie
weer als gunstig onischreven. 12:1 Jaarlijks werd 300.000 tot 500.000 kg
wit - en pakpapier gefabriceerd.

In   1873  werden  de niaclimes grotendeels vernieuwd.12+  Een jaar later
werkten  er 23 mannen.  acht  vrouwen  en  vijf jongens.  Kort  na  187+  mort
de fabriek geliquideerd zij,i. want er wordt niets nieer over vernometi. 123

Iii  1873  al bood Velsen  de  fabriek te  koop aaii.  Iii de Provinciate Noord-
brett}(intsche en 's- Hertogenbossche Courant van  13  deceniber  1873  staat

de aankondiging vaii de ptiblieke verkoop van 'Eene in volle werkilig
zij,ide macliinale papierfabriek niet alle daartoe behorende machinerieell

1 1(,)  De Boer.  1 fet gedrag inn de ondememer in Xederland. 2.
113

)  MercA. Noord-Brabants Nijl'erheid in Beeld.7.
118 ) (.:\B. Ceitirenteverslag Boxtel 1900
11() )  CAB. Cenieenteverslag Boxtrl 1831
12 ) )  CAB. (;elneeliteverslag Boxtrl 185,5
121)   CAB. Cemeentrverslag Boxtrl 1839.
122

) (;AB. Ce,11eemeverslag Boxtel 186+
123 ) C;.\B.(;emeenteverslagen Boxtel  1851-1866
12*

)    Prot'inciale  .\-wrdbrfil*intsrhe  en  's-Hertogenbossrhe  ('owrant.  13  -  1'2  -  187'3
1 1-')    De iries. De.\-ederlandse papierngverheid.  391 -394.
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eti gereedschappeti Toeti verkoop van liet bedrijf mislukte. ontnia,1-126

telde Velseii de fabriek. Hij verkocht het bedrijfspand  iii  1875 voor f+.700
aan  illein Hendrik vati Mourik. een aannemer te Drumpt bij Tiel. De
lage prijs e„ het beroep van de koper wijze,i erop, dat de papierniachizie
al eerder verkocht was. Van Mourik verkocht liet perceel met opstallen h
1877 aan de Boxtelse koopman Willem van der Eercle. De liquidatie vaii
de papierfabriek liangt niogelijk saiiieti met de opkoiiist van papierfabri-
cage uit cellulose. Deze iiieuwe tee hi,iek zoii grote iiivesteringeti hebbeli
vereist ei, waaric·I,ijnlijk heeft Velseii (leze investeringen niet kunneii of
willen doeii. 127

c .  Andere  vornien  van  nijverlieid

Het  geineenteverslag van  1853  vermeldt  -de  veel  bestaande sclioen-  eii
kionipeniziakerijen ofsdi0011 nogal bedrijvig, werken met zeer geringe ver-
diensten". Het aantal kloiiipeimiakerijen beliep in de periode 1855 - 1866
ttissen  de   16  en   24.   Ze  werkteii   tilet   enkele   knechts of eigen kindereii.
De toestand van deze bedrijfstak was iii liet algeineen onglinstig. De
Wompenmakerij bleef in Boxtel weI bestaan, maar in vergelijking Inet
Midere bedrijfstakken nam liaar betekenis sterk af. Dit iii tegenstelling
met het aangrenzende dorp Liempde. waar de klompennijverheid gestaag
groeide. Het 'mingegoede* deel van de bevolking daar vond zijn hooM-
bestaan in liet maken van klompeti, die in liet hele land werden afgezet.

128

Het aantal bedrijven en arbeiders in Boxtel in deze bedrijfstak bleef tot
1900 nageiioeg gelijk. De produktielioeveellieid is met na te gaan, onidat
ecn deel van de klompemnakers waarschijnlijk niet uitsluitend van liet
kloinpenmaken leefde. Maar omdat een klompenmaker door de bank ge-
nomen ongeveer dertig paar kionipen per week kon produceren, kunnen
de Boxtelse klompetiinakers niet alleen voor de lokale markt hebben ge-
produceerd. 129

Ook  schoenmakers  produceerden  voor  de  buitenmarkt.  In 1861 waren
er  24  sclioenmakerijen,  vijf jaar later  34.  In  1890  wareii er altijd  nog  25,
die werkten met 23 volwassen knecliten en negen Jongens. Daarna vond
enige concentratie plaats: de veertien schoe,imakerijeti  in  1900  hadden
samen 39 volwassen knechten in dienst en zes jongens. Door de grote

126

)    Prot,inciale  Xoordbrclbantsche  en  's-Hert(igent*issche  ('ourant.  1.3  -   12  -  18-I'3.
121)   Voor, 1. De:leder/andse papierindustrie //. 222.  bi,trkei,itigen  Alt,iitei,berg.  11.
128

) i-an Puijenbroek, Onder de,·opt gelope,1.92.
0)   CAB, Ceineenteverslagen Boxtel  1851  -  1900. \'a,i Puijeribroek. a. tr.. +6 - +7. 73.91  - 92.
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concrirrentie en de opkoinst vaii de fabriekniatige schoenenfabricage had-
dell ze het alleniaal moeilijk.13<'

\'oor de kleermakers gold hetzeIMe. Er waren er teveel en ze moeste,1
opbokseii tegen de opkomende produktie van confectiekleding. Crof- eti
hoc·fsmedeii e,1 bakkers wareii in Boxtel ook te niini vertegenwoordigd.
Huti situatie was iii het algemeen weinig gunstig

De vier leerlooierijen liadden het iiioeilijk door de dui,rte van de htiideii
eti  de  lage  leerprijzeri.  Ze  werkteii  met enkele vaste kiechts  en  eigen

kiticleren. Vanaf 1859 ging het I,eter. maar tot bloei kwam liet niet. Emi
van cle bedrijfjes  werd  in 1857 opgeheven  wegcns  een  sterfgeval.  Van  de
cli ie  overgebleven  looirrijeti  werkten  er  iii   1862  twee  uitsluitend  voor  de

1.11lokal<· inarkt. .\an het eind vaii cir eeuw was de sitiiatie beter. Boxtel
tel(!e  m  1900 vijf looierijen tnet   in  totaal  zestien  arbeiders.  De  produktie
was besteinci voor de regionale niarkt.

Dr hierl}ro,twers koi,clen het hoofil ook maar net bc,veii water hotiden.
1 liin toestaiid hiiig sterk af van de hopprijs. clie nogal schonmielde. Tc,t
1858 ging het redelijk, (laarna liep de bedrijviglieid sterk terug. Pas rond

1865  ging  liet wat beter.  hi  1876  hadden  de  drie  brotiwerijen  sanien  vijf
werklieden in dienst. lii 1880 kwani er zelfs een brouwerij bij. hi deze

vier bedrijfjes werkten  tot  1890 zes arbeiders.  Rond  1900  was  de  belang-
rijkste  de  st(,Oilibrouwerij  van  H.  van  Leeiiwezi. 1: 2

Er  waren  iii  1853  drie  windmolens  eii  twee  waterniolens  voor  de  ver-
werking van granen  eii  schors.  E&,i  van  de  watermolens  werd  lot   1857

geliritikt voor het vollen van lakens. De graannioleriaars profiteerden vati
de  l)loei  iii  de  landbouw.  In  1858  kwam  er  een  windmolen  bij.  iziaar  ilit

de stoomgraa,imolen vati de Erven Bogaers verdween iii dat jaar de
stoommachine. De molenaars hwlden het voorlopig bij traditionele ener-
giebronnen. Dit hoeft 11iet het gevolg te zijii vaii ee,1 afwijze,1 vaii inno-
raties. Vanuit rationele bedrijfsecc,tiomische (,verwegingen was het vaak
verstandig  oiii   (nog)   11iet   over   te  gaan   op   stoonikrac·lit.   Deze  overgaiig
was voor kleine ondernemers re,i enorme investeriiig, clie lang niet altijd
reiidabel was. Er zateii tiogal wat nadeleii :ian. Zeker vddr de opening
van de spoorlijn iii 1865 waren steenkole,i erg duur. Daarnaast was meii

er niet het plaatsen vaii zo'ii Triachine niet. Men moest alleriei aanpas-
singen iii het hedrijf realiseren Oill hem ook te kunneti gebruiken. Boven-
clieii was eeii stoomiiiacliitie pas rendabel bij een grotere procluktie. Maar

13()
) (;AB. (irmi,citti'verslagell Bcixtel 1851 - 189(): Vati cleti Eeretibe('mt. ()ntwikketingstijnen en

scharnierptinten.  1 45.
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) CAB. (.emeenteverslag B ,Atel 1862
1.$2

) (;AB.  Cpmeenteverslage„ Boxtel  1890 -  1900
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die ni,est ook afgezet kimnni wodmi en dat \1·as laiig niet altijd moge-
lijk.' 3:1

hi cle loop der jaren werciliet ic·iidabel om (,ver te gaan op stooii,kraclit.
wa,it iii 19(10 wareii (11·i,· sti)(inigraa,iniolelis ii, beclrijf. Twee liaddet, iii    /
188:i e(·,i stc,oiziti,achitie iii gebruik getic,liirii. de di·rde it, 1897. Saliie,1
hadleti ze zes kliec·litell. .\an &Ai ran de graa11111  11*ns was eeti olieti   leti
\'erl,oncleil. i-enier ware,1 er ilog M w niolitiiioletis. Iii cle olietiioleti eli

13+                              I(Ic' 1110111111(,le:is werkteri iii 19()() rier lileIls('11.
De lio,it,·(·rwerkitig  had  liet  ro,id  1860  iia  eiikele gitiistige jareii.  ii,(,ei-

lijk. 1'.r waren toeii aclittic.,1 '|iotitzagers ii,ct de liai,cf die cloc,r litin grote
aantal  111eestal  iii  hehoeflige  („,ista,idigliecle,i  verkeercle,i. 12"'  I lui,  aaiital
licp geleidelijk wat terug. Deze liecli ijfstak kreeg tegen het ritid van (le
reuw steeds tikeer lietekenis. De belangrijkste houtwerveii roi,(1 1900 wa-
ren die vaii J.J. va,1 der Eerdeti. J.A. vaii der Eerden. Ferd. (:lercx en B.
(:lercx. Ferci. ('.lercx King in 1899 als eerste houtzagerij over op stootii-
krac·lit.1 :36

Iii  1859  is  voor het eerst sprake  vati  e(·ii  Iiteuwe  tak  va,1  iiijverlieid
1 r,1: milijk de tabakskerverij. De brariclie bleef be  erkt tot drie bedrijfjes

m  1900,  uwt iii totaal vier arbeiders.
\11(lere  atiibacliten  die  iii  de  periode  tot   1900  iii  Boxtel  voorkwamcii

warrii gc,ud- en zilversniicl. kopet - eii blikslager. to,iwslager. wagennlaker.
zadelmaker. grof- en hoefsniid, gareelinaker. huissc·hilder. kuiper, nietse-
laar. timmernian. wieldraaier, m:ilicienIi,aker eri vleesliouwer. De meeste,1
werkteii  gezien hii,i aantal  voor de huiteni,iarkt.  De houwvakkers beleef-
(len tot omstreeks   1870   pen gillistige periode.   Bij de midereii   was   de
situatie wisselend. De geineenteverslagen  geven  na   1870  geen  gegevens
over de toestand van de afzonderlijke berofpeii.

De  heroepsdifferentiatie  in de sector naiii  lusse,1   1850 en 1900 toe:

nietiwe beroppen waren onder atidere  tabakskerver.  sigaretitiiaker.  kunst-
schilder. fotograaf. driikker exi goudsniid.1.18

1

'.i)  1.ilits('11. Stoot,1 ali S>-itil)001 vall de li,(histrii:le Revol,iti(·. iii: Jl,(;'rB J (1988).  ;8;3  -  3-3,3.
1.N

) CAB. Cemeenteverslag Boxtrl  1900
1.6)   C.:18. Ceineelitrverslag Boxtel 1860.
1.*

) CAB. Gemeenteverslag Boxtel 1899.

1.1 ) (118. Cenicenteverslag Boxtrl 18.59.
1. 8

)  I  itkomsten der bernepstellitig 31  - 12 - 1899.
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d. Verhouding fabrieksarbeid - ambacht

De cijfers uit de gemeenteverslagen over liet aantal fabrieksarbeiders
en ambachtslieden zijn vddr 1876 weinig systematisch en cotisequent.  liet
gemiddeld aantal anibachtsliede,i bedroeg  in  de jareii  1855  tot  1860  127
eii  lussen   1861   e,1   1865  maar  74.   Deze teruggang heeft   niet te maken
inet een duidelijke economische omslag, want voor een aantal beroeps-
groepen bleef de toestand glmstig, met name voor Izietselaars. timnierlie-
den en slagers. Bakkers, schoenmakers en kleermakers waren er daaren-
tegen zoverl. dat ze geen van allen voldoende winst konden make,1.19

Waarschijnlijk heeft een verse·liziiving plaatsgevonden naar de fabrieknia-
tige arbeid. De cijfers zijii echter te onvolledig voor een betiouwbare „it-
spraak.

Vanaf  1876  werd de registratie van fabriekeii  en  ambachten  in  de  ge-
nieenteverslagen systeriiatisclier. Onderneniingen niet tiieer dail twiiltig
arbeiders en bedrijveri met mechanische beweegkrach<, werden fabrie-
ken genormd. Atidere vielen iii de categorie anibacliten. Daarmee traden
verschuivingen op tussen beide categorieen, die aanvankelijk administra-
tief waren. Tocli geveti de 'Staten der fabrieken' en de 'Staten van de
voortiaamste ambachten' eeii redelijk heeld van de bedrijvighcid in de
secundaire sector iti Boxtel.

Tabe\ 28: Gemiddeld ciantat fal,rieksarbeiders en ambachtstieclen in Bc,ztel volgens de
gemeenteverstagen  15:6  tnt  1900 1 +0

Periode (;e,„iddeld aantal (:en,icideld aa,ital totaal

fabrieksarbeiders ambaclitslieden

1876-1880 193 237 +30

1881-1883 190 246 +36

1886-189(} 22+ 2+1 +63

1891-1895 257 2+2 +99

1896-1900 277 :191 668

Tabel 28 vertoont,  na een daling tussen  1875  en  1885. een flinke  stij-
giiig  van het aantal fabrieksarbeiders vanaf  1885. Deze groei viel gelijk
met  de stagiiatie  in de groei  van de c·ategorie  ambachtslieden  tussen  1885

139 )  CAB. Cempenteverslagell Boxtel 1853-1866
11')  CAB, Cenieenteverslagen Boxtel 1876-190() Itat tal arbeiders van \'an Dooreti is itiet veritield

\'oor  dr  berekenitig van  het  gemid(leld,   is.  rekeiting houdeiid  iliet   1879 en 1881. fell arheidrnal
vall 4+ aatigellotifleti.
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en 1895. Deze sc'hoot  iia  1895  weer onilioog.  Dit  heeft  te  inake,1  niet  liet

einde vaii cle agrarische crisis eti het aantrekkeii van de conjunc·tuur. Lit
tabel 29 koiiit liet pritiiaat 5:iii de textielnijverheici cluiclelijk tiaar voren.
Alleen iii die bedrijfsklasse ware,i iiii(ldelgrote bedrijven. Er was overigens
11iet Hn fabriek inet tiieer daii lic,iiderd arbeiders.  Na  1876 liep het aantal
arl}riders  m  de  textielfal,1 iekeii  tenig.  Vaiiaf 1891 zette  weer reli groei
m.

Tabe\ 29: Aantcil fabrieken en werk,zeniers per I,edrijfsklasse iii Bo.rtel volgens de ge-
mee,zteverslagen   in    1 F,(),   1 ' 90   en    1900 1+1

Bedrijfsklasse 1876 189() 190()

tertielfabrieken                   7            2,11                7            21+                7            2.55

graan/olieniole,is             -            -            2            5            :1            9
1)ierbrotiwerije,1             -                        -            -           1            7
hotitzagenjen                 -                          -            -            1            -1
elektriciteitsc·ri,trale                              -                -                -                1                +

wasser,je11                                              -                                                         -                            -                           1                         1 6

totaal                                  7            2:11                9            219              11            295

/+1
) CAB. (.emeenteverslagpli Bortel 1876. 1890. 1900.
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Tabel 30: Aantal ambachtelijke bedrijven en daarin werkzame arbeiders in Bortel
volgens   de   gemeentererstagen   1 476,    1 490,   19001 42

A= aantal bedrijven 1876 1890 1900

B=   aa,ital   arbeiciers                 A                          B                          A                         B                          A                          B

bierhroi,werijen             5           5           +           6           2           3
blatiwvenerijrn                          2                       1                       2                      3

katoendnikkerije,i           1            1            1           1
goud/zilversinederij         1           1
wind-kore,imdn#              1                2                2               +
water-koreninolelis            3              +              :               a

k,)per/blikslagerijen         2           2           +            1           +           5
let·rlooierijen                        1 2                 6                  8                15                 5                16
dalliast / pellen /

linnenweverije,1 7  38  13  +2  11  63
moutniolens                      2               -               2              2              2              2
oliemdms                           2                2                2                2

ni,i/schorsmolens             2             2             2             2             2             9
schoe,imakerijeti                   17                  16                 25                 :12                 14                 +5

smederije,1                   8           6           9          16           8          17
tal,akskerverijeii            2           5           :1           5           3           +
totiws|agerije,1                1            2            1            1

wagei,makerijrn            +           3           3           2           3           3
zadelinakerijen             1           2          2          4          2          3
kleer,iiakerijeti                       1 0                    +                    7                    -                    -7                  12D

pleeschhouwers                   3                3              13                5               9              11

mdR Ms                           8              2              13              17                5              +1
timmerliede,1                          12                 24                  10                 19                   7                 23

wieldraaierije,1              2           2
broodbakk+jen                    1 8                   +                 21                  1 1                  21                  36

liwisschilders                       5                2                6                3               7              1+

klompeniriakerijen                18                 5()                  19                 30                  13                 28

lintweverijen                  -             -                          -             -             -

kuiperije,i                    -            -           3           2           2           3
wasser,jen                    -            -                        -           6          36

1+2 ) CAB. (;eirirenteverslagen Boxtel 1876,1890.1900.
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rabel  '30   (vervolg):   Acintal   ambachtelilke   bedrijven   en   daarin   werkzame   arbeiders   in
Bortel  volge,ts  de  gemeenteverslagen   1 #,6.   1 590.   1900 1 4

\=  aantal I,edi·ij,·en 1876 1890 190()

B= aantal arl,piclers      A        B        A        B        A        B

sigarenniakerijell            -                        -                        3          32
clrukkerijrn                  -                        -            -            1           7
ku,istsclilldersatelier          -                            -              -             1             3
pliotograaf                    -                          -                          1             1
bijrnwaslilekerij             -                        -            -           1            1
spekslagerije,1                 -                                        -           10           10

totaal 147 221 178 237 152 +26

ral,el 31:  Indeling ucm de industrifle  bert,epsbevolking van  Boxtel naar bedrijfsklassein  /yf9 en /3991+4

Bed rijfsklasse 1889 1899

totaal M i % totaal M   V  %

aardewerk, glas - - -0 3 3        0     ().3

grafische nijverlieid -0-0 1 5 1 5 0 1.6

chem. nijverlieid: olieslager   1 1 0 0.1 1 1 0 0.1
lioitt. ki,rk. stro 140 138

2        16.6             38             38                0           4,0

kleding. reiniging           99    24    75 11.7 146    +3 103 13.+

leer. rubber, wasdoek 10+ 10+ 0 12.3 127 125 2 13.+

papiernijverheid  - -0-0
nutsbedrijven 11 0 0.1 4 + 0    0,+

textielnijverlieid 2+2 206 36 28,7 267 2()5 62 28.2

voeditigs-  en  genotiniddelen 100          98            2 11,8 129 126 3 13,6

wage,imakers 5 5 0 0.6          2 2 0    0,2

metaainijverheid  36 34 2 4,3 30 :JO 0 3.2
werktuig/ instrum. niaker 2 2         0 0.2 66 0    0.6

bouwnijverheid 11+ 11+  0 1:1.5 179 179 0 18.9

totaal 84+ 727 117 99,9 9+7 777 170 99.9

1+3)    CAB.  (,imeenteverslagel)  Boxtel  1 876.1890.1900.

14+ )     l'itkomsten  der  beroepstelling  31   -  12  -  1889.  titkomsten  der  ber(,epstelling 31  -  1'2  -  1899.
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Een decl van de ambachtelijke bedrijven is in de loof der jaren naar
de categorie 'fabrieken overgegaan. Terwijl het aantal fabrieksarbeiders
tussen  1875 en 1885 licht afnam. groeide  het aantal arbeiders  iii  de am-

bachtelijke sfeer  enigszins.  maar viel  claarna  weer wat terug. Tussen  1890
en 1900 breidde  de  werkgelegenlieid  in de fabrieken zich  mi,ider  stiel  uit
dan in de anibachtelijke bedrijven. Beide categorieen samen telden in
1876: +52 werknemers.  in  1890:  461   en  in  1900:  721.

Opvallend is de toename in liet laatste decennium van liet aantal bouw-
vakkers. Zij werkten veelal buiten Boxtel. Een aantal ambachteri ver-
dween. niaar er kwamen ook nieuwe voor terug. Vooral de wasserijen en
sigarenmakerijen maakten een goede start.

Opnierkelijk iii de ontwikkeling van de beroepsbevolking is de terugloop
van het aandeel van de bedrijfstak hout. kurk. stro. Daarnaast was er
een forse groei in de kleding/reitiiging.

Vergelijken we de omvang van de beroepsbevolking iii Boxtel in de se-
ciindaire sector niet de iii de genieenteverslageii vernielde arbeidsplaatseii.
dan inoeten we, ondanks de twijfelaclitige betrotiwbaarheid concluderen,
dat een forse groep Boxtelaars buiten de genieente werkte. Dit geheurde
behalve iii de bouwnijverheid vooral iIi de bedrijfstakken kleding/reiiiiging
eii leerbewerking. In de textieinijverheid werkten iziensen van elders.

De triechanisatie verliep uiterst langzaam en brak pas in het laatste

decentiium  van  de  negentiende  eeuw  door. Iii feite  in   1899.  want  van
1892  tot   1898  waren  er  i,og maar zeven stooinniacliities in bedrij f.  In
1899 kwamen er maar liefst vijf bij

Tabe\   32:   I  let   acintal   stoommachines   en   hun   totale   vermogen   in   Hortel   1  %51.   1  Y60.

1571. 1 90. 1490. 19001*'

Jaar a:i,ital  verni. in pk Jaar aantal verni. in pk

1851                              1                      6                1880                      3                   60

1860               1            -        1890           1          75

1871                           3                  73              1900                  13                280

1+5
) (1\B. Celiieenteverslagen Boxtel 1851.186(). 1871. 1880.1890.1900.
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§ 3. Economische dienstverlening

a. Onivang vaii de sector

Rond 1850 werkte,i +7 personen (4.7 procent  van  de  nian,ielijke  be-
roepsbevolkilig) iii de sector ecoiiotiiisc·lie dieiisteii. alital was iii, 46   Dat   a
1889  gegroeid   tot   '312   (16,+  procelit),  iii   1899   tot  511   (2-1.3  procetit)
Die groei kwani v<,or ee,) fors deel voor rekening vati de werkiwiners van
de  spoorwegen.  Bij het spoor  werkten  in  1889  170  maniie,1.  tieii  jaar
later 266.  Dit was  respec·tievelijk 8.9  eii 12.7 procent  vaii de mantielijke
beroepsbevolking.

1+7

b.  Han(leI

In 1851 vonden twee jaarmarkten plaats.  op de laatite  1Ilaandageii van
april en oktober. De julimarkten wareii vervallen. Op de aprilmarkt werd
voornamelijk vee verliandeld. De oktoberniarkt. samenvallend met ee,1
jaarmarkt in Den Bosch, had nauwelijks betekeiiis. Nadat deze  iii   1856
verplaatst was naar de vooriaatste Inaandag vati oktober ging liet beter. 148

Het gcmeentebestuur probeerde de handel te stimuleren door iIi 1856
opnieuw preniies uit te loven voor wie het nieeste vee aa,ivoerden en het
meeste kocliten.  Dit had succes. zodat  men deze maatregel  in  1857  lier-
haalde. De jaarniarkt van april 1857 verliep zo gunstig. dat de raad het

149gepast aclitte hierover een bericht op te nemen in de Noord  Brabander.
Een jaar later werden de premies afgeschaft met als gevolg eeii terugloop
van de handel,150  maar  iii  1868 weer ingevoerd  en  met  succes. De koper
vali het grootste aantal runderen kreeg  fl 0,- premie.  Fle  de  niooiste
kallkoe en de mooiste dragende vaars ter markt voerde ontving vijf gul(len
eti de koper van de meeste varkens en biggen drie gulden. Dit besluit
werd   in de wijde omgeving bekend gemaakt. Iii tabel 33 staan de131

gegevetis over de hoeveellieid aangevoerd vee op de aprilmarkt in de
periode  1855  -  1880.  Iii   1866  en  '67  werd  de  lilarkt  niet  gehouden  we-
gens de runderpest.'2 Vanaf 1880 zijn  er geen gegevens over de veehandel
iii Boxtel beschikbaar.

146)   (;AB. Brvolkingsregister eerste aanleg  185(1.
1+7 j   l 'itkomsten  der bernepstelling 31  -  12  -  1889.  litkomsten der  beroepstelling .W  -  12  -  1899.
118)   CAB. (;emertiteverslag Boxtel  1856.
1+9

) (;AB. Notillen geineetiteraad Boxtrl. 28 - 4 - 18:37
1.-*

) CAB. Cei,leeliteverslagen Boxtel 1836-1838
17,1 )  CAB. Notule,1 gemeenteraad Boxiel. 8- + - 1858. 1:1 - :3- 1868.
152

) CAB. Getneeliteverslageit Boxtel 1866. 1867
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Tabel  33:   Ilet  acirital  aangeroerde  runderen.  varkens  en  biggen  op  de  aprilmarkt  in
Boxtel  1 355  -   1 540 133

Jaar ninderen vark./big Jaar runcieren vark./big

1855 130           - 1869 265          80

1856 210          50 1870 278           70

1857 280          60 1871 304          80

1858 230 207 1872 331                   85

1859 217 190 1873 280 105

1860 207 205 187+ 21() 320

1861 190 211 1875 225 335

1862 178 217 1876 18() 320

1863 157 212 1877 170 330

186+ 169 2+2 1878 162 332

1865 158 240 1879 1+7 340

1868 270                                 45 1880 162 360

De aanvoer van runderen reageerde direkt  op de stiniuleringsmaatre-
gelen  van  het  gemeentebestuur  (tabel  33).  De  varkenshandel  daarentegeii
reageerde nauwelijks op de uitgeloofde preniies. Opvallend is het tege11-

gestelde patroon in de aanvoer van runderen en de aanvoer vaii varkens
eii biggen. De eerste helft van de jaren zestig gaf een terugval in de
aaiivoer van ruiidereii te zien. Tegelijk groeide het aantal aangevoerde
varkeiis. De jaren ttissen   1868   en 1873 geven   ee,1 tegengesteld beeld.
Terwijl de runderhandel toenam, liep de aanvoer van varkens sterk terilg
In het midclen van dc· jaren zeveiitig was de otitwikkeling precies onige-
keerd.

Naast de handel in rimciereii en kippen werd er op de jaarmarkt ook
gehandeld in scliapen. De aanvoer van schapen bleef beperkt tot enkele
tientalleii. De lioeveelheid vee, op de oktobermarkt aangevoerd. was veel

geringer dan die op de aprilinarkt.
Naast de twee jaarmarkten was er eeii weekmarkt van monsters iii

granen, de zogenaamde korenbeurs. met vooral han(lei voor lokale er
regionale consumptie.15+ De handel op de korenbeurs was jarenlang le-
vendig. Op de weekniarkt werden groenten voor lokale consumptie aan-
gevoerd. Omdat in Boxtel weinig tuinbouw voorkwam. werden vanaf liet
midden vati de eeuw in tomiemende mate rode en witte kolen uit Den

1/ )   (.AB. Verslageii over de laticibc,uw  1855 -  1880
1

'+)   CAB. (;emeetiteverslag Boxtel  1851
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155
Dungen  en  St. -Michielsgestel in Boxtel  op de inarkt gebracht. Buiten
deze niarkten 0111 werden er 'S Zotilers elke clag geritige hoeveellieden
tum- eti veldvruchten verliatideld.'° 

in  1867  onderzoclit  de  gei,ieeiite  de  niogelijkheid  om  net  als  iii  Best  iii
Boxlel een boterinijii te holideii. Die werd pas iii 1874 opgericlit en

157

wekelijks op vrijdag gelioudeti. De oprichtiiig van de Boxtelse boteriiiarkt
geschiedde in vergelijking met elders vrij laat. Vanaf mnstreeks 1840 werd
cle  hoterliandel  lucratiever  en  rimci   1865  wareii  iii vele plaatsen  op  de
zandgronden botermijnen opgericht oni cir rol vati de tussenliandel te
beperken. Ongeveer tegelijk inet de Boxtelse boterniarkt werd iIi het tia-
burige Liempde  een boterniijn opgericht.lili  De  botermijii iii Boxtel  liad
een redelijk succes. Hij heeft ecliter niaar kort liestaan. 'Foeii de prijs vail
boterna  1880 daaide,  mede als gevolg van de opkonist van  de margari,ie
e,i de verslechterde naam van Nederlandse boter in het buitenlat d139.
stagneerde de handel. De boternlij   verdween.

Grootliandel bestond niet. De haiidel iii eikeschors was eind jaren vijftig
zeer levendig. In de jaren zestig nain de haildel iii brand- en timnierliout

toe. Mastliout werd steeds Ineer per trem naar Belgie uitgevoerd. Ilet
leverde goede prijzen op. 160 CaIiadahout werd ook goed verkocht eii ging
voornamelijk naar luciferfabrieken. Door de lage prijs vaii de. schors liep
de liandel in eikehout tel'tig Steenkool werd voor lokale consumptie ver-
handeld. De handel in bouwniaterialen waaronder stenen en panne,1 was
levendig. Na de opening vaii de spoorlijii ilani de handel in steen, hout
en andere bouwmaterialen "merkelijk" toe. in Boxtel gevestigde161 De
schippers (meestal twee A drie) vervoerden vooral stadsbeer. hout en
bouwmaterialen. Deze handel had daarv66r van meer betekenis k,innen
zon. als de Dommel tussen Boxtel en Den Bosch in een behoorlijke staat
zou hebben verkeerd. De slechte gesteldlieid van de rivier vormde een
ernstige belemniering  van de scheepvaart.  Al  in 1858 drong het  gemeen-
tebestuur van Boxtel bij liet Bosselie geriieentebestuur aan op verbetering
van de bevaarbaarheid  van de Binnen-Dieze.   In  1866 werd verbetering
van de waterweg Boxtel - Den Bosch vertraagd door het uitblijven van
een definitief reglement voor het Waterschap De Dommel.

'+')   CAB,  Gemeenteverslagen  Boxtel 1831-1890. Crijns. Kriellaars, a.w..  222
1.16)   C.\B. Cemeenteverslag Boxtel  183+
137 ) CAB. Notule,1 gemeenteraad Boxtel, 28 -1- 1867
158

)  Provinciale Noordbrabant.scite en 's-f;ertogenbossche Courant. 1.3 - 2 - 187,5.
139

)  Van Zanden,  De economische ontwikkeling mn  de Xederlandse  landboutr. 265. '236.
160) CAB. (;emeenteverslagen Boxtel  1851  -  1900
161)  CAB, Cenieenteverslag Boxtel 1870.
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De lokale handel profiteerde aanvankelijk maar weinig vati de verbe-
terde verbindingen. Schutjes schreef  in  1872  dat de 'groote hander  er
wel van profiteerde. -... echter  is het verkeer  in  liet vlek zelve liierdoor
niet verlevendigd-.162 De opening van de spoorverbindingen inet Breda,
Den Boscli en Eindhoveii leidde tot een jaarlijkse toename van het vervoer
van  goederen en personen, vooral  na  1870.16:1  Dit  King ten koste  van  het
vervoer per kar en diligence. Voerlieden, vaak keuters, die het transport
over de weg behartigden.  zagen  hun  iiering iii 'stooni verdwijnen.

164

De nabijheid van Den Bosch beperkte de ontwikkeling van de handel
in Boxtel. Door hetere verbindingen werd liet handelsverkeer enerzijds
gestimuleerd, niaar anderzijds belemnierd. onidat de consument door een
betere infrastructuur gemakkelijker elders inkopen gingeii doeii. Kooplie-
den kocliten weer bij de boeren aan huis. 163

Tot 1900 bleef de toestand  van  handel  over  het  algemeen  vrij  gunstig
Vooral de handel in liout en bouwmaterialen bloeide laiige tijd en hier
vond een groeiend aantal niensen werk.166

c. Winkehiering

De winkelnering. veelal gedreven door vrouwen. beperkte zic·li voorna-

melijk tot de levensniiddelensector en zorgde voor eeti additioneel inko-
men. De betekenis van de nerinkjes was gering. omdat een flink deel van
de bevolking qua voeding zelfverzorgend was. Onder de 101 zelfstandige
onderneniers  in de handel  iIi 1899 waren 36 geliuwde vrouwen.  van  wie
27 een winkeltje in levensmiddelen dreven. 167  Winkeliers in voedings-  Mi

genotiniddelen hadden een redelijk bestaan, hoewel de concurrentie door
liet grote aantal nadelig werkte. Voorts  had  de  winkelnering  vanaf  1882
veel last van venters. die hun waren  huis aaii huis te koop aanboden. 168

16'  )   Schi'tles,  Ceschiedmis  mn  het  bigdom  's- 1 lertogenlioseh.  339  -  34).
' 1)   Duijve,idak, Rooms. ri)k ofregente.sk. 28.
164)      CAB.   Cenleenteverslage,1   Boxtel   1867  el,   1870.   111   1 867   werd  het   reizigersvervoer   per
diligence vati Boxtel naar\'ught gestaaki als gevolg van dr conc·,irrentic vati cir tri·iii. Dit is vrer,11(1.
oindat de lijii Boxtel-Vught pas iii 1868 klaar was
163

1 (:rijiis. Kriellaars, a.u,.. 296.
1(*) )   CAB. Cemeenteverslagen Boxtel  1871 -1900: I 7tkonisten der (trhtste ti'eig'riartiksrhe volks-

tel/Ag 31  - 12 - 1899
16-

)    t:itkomsten  der  berciepstelling  '31   -   12  -  1899.
1&8 ) CAB. Cemeenteverslagei, Boxtel 1851 - 1900
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d. Horeca

hi de twrecle helft vati (le tiege,itietide eetiw veraiiderde het aarital ho-
recaoriderneii,itigen iii Bc,xtel inaar weinig. liet bleef schoi,inieleii r<,nd
de dertig. Ar mwmwr liep liet aantal tapperijen/ herl,ergeri terug. Het
gaat hier om als zodai,ig geregistreer(le gelegetilieden. 'stille kroegen' ble-
ven bititen beeld. Oser de gang vaii zaken ill deze beclrilven is wet,iig

bekencl. Eit enkele be\,·aard geblevei, blacizijden tiit de gastetiadniiiii-
stratie vaii logeinenthouder V.1,1 cler Eerden. gevestigd hangs de Steenweg
nabij de afslag tiaar Oirschot. 11 t de jarei, 1861 - 1867 rijst ee,1 beeld
van liet volk. dat de Boxtelse herberge,i bezoclit. Er staan vijftig persone,i
iii liet register getiotc'erd. onder wie etikele buitenlanders. voor liet trie-
roideel vocrlieden eti kooplui, tim: r ook 66,1 koopvrotiw, e,ikele ambachts-
lieden e,1 66,1 landboiiwer. li,t slot logeerdeii er Iiog eiikele persotien zc,n-
der beroep. De jongste gast was zevetitien jaar. de oudste vijfenzestig. De
meeste gaste,1 ware,1 op doorreis iiaar Den Bosch of Eindlioven, tien wa-
reii  op  weg  naar  reii  plaats  in  de  oliigeving  vaii  Boxtel.  Sleclits  twee
persoiien bleven langer dan #A, overnacliting: een waarscliijnlijk Belgi-
sclie koopman op weg naar Deti Bosch bleef twee nachten bij Vati de
Eerden. Een andere koopman ttit Belgif. die van Tilburg naar Venlo reisde
bleef eeti week.169

Het vertier in de genieente nam toe door de konist vati de spoorweg. 17()

In de buurt van het station werclen iii de loop der jaren enkele nietiwe
hotels  gebouwd. die zicli eeii goede "aaITI venvierven. 171 De exploitatie
iii   de bedrij fstak werd geleidelijk professioneler.   iii   1889   waren   er  zes
hotels, twee koffiehitizen, 6611 restaurant eii 25 tapperijeti/herbergen. Meti
werkte in deze branclie vrijwel zoiider (vast) personeel. Er waren in totaal

slechts twee serveersters werkzaam iii de hele Boxtelse lioreca.172 Tien
jaar later wareii er 29 horecaonderneiningen niet iii totaal vier vrouwelijke
bedienden.17:1

10(,
) Particulier Archief. Register diet,ende ter iliw hrijvitig der persotie,1. welke overnachte,1 bij

Francis van cler Errdrit. logrinerithoucler te Boxtrl.
rio

) 6.\B. Cei,leenteverslag Boxtel 1863
1 -1

1   Cemeentegids  B,ixtet.  19'26.-:3  -  7 4.
1-2 1   l  itkomsten der  bernepstelling 31  -  12  -  1889.

1-3 )    l'itkomsten  der  bernepstelling  31   -   12  -  \899.
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e. Bankwezeil

Bank-  of kredietiiistellingen  wareii er  tot  de opricliting van de Raiffei-
senkas  iii  1897  niet. Een aantal onderneiners  nlaakte  voor  hun  financiole
tralisacties gebruik van de diensten van het Agentscliap 's-Hertogenbosch
vaii de Nederlandsche Bank. Onder heii de aannemers/houthandelaren
J.J. van der Eerden. JA. van der Eerden, Ferd. Clercx en B.H. Clercx.
de textielfabrikanten WJ. van Hoogerwou en Van Dooreii & Van der Heij-

1-4den en brouwer H. van Leeuwen.
Toen Van Dooren  en  Van der Heijden  eind  1888 via kennissen verna-

nien. dat de Nederlandsche Bank voornemens was in Boxtel een corres-
pondentschap te sticliten, schreven zij de directie van de Nederlandsche
Bank:

-BeleeM nenien wij daaroni de vrijheid ons voor dit aan te bevelen.
aangezien op dezen plaats tocli geen kassier zicli bevindt en wij u clurven
verzekeren. liet werk zeer accuraat zal verricht worden, temeer wij ge-
steund worden door de vakkennis van een onzer bedienden. „173

De berichten waarop Van Dooren en Van der Heijden zich baseerden ble-

ken onjuist. De Nederlandsche Bank had heleniaal geen plannen om in
Boxtel een correspondentscimp te stichten.176 Het belang va,i Boxtel was.
iii vergelijking niet Tilburg, Eindlioven en Helmond waar wel correspon-
dentschappen bestonden, blijkbaar niet groot genoeg.

§ 6. Samenvatting

In de econoniische structuur bleef de ,iijverlieid iii de tweede helft van
de negentiende eeuw doniinant. maar groeide procentueel weinig. De pri-
niaire  en secundaire sector waren  iii 1900 praktisch even groot.  Het  aan-
deel van de economische dienstverleiiing groeide. vooral door de komst
van (le spoorwegen, explosief.

1 +)   C:entraalarchief-collecties De Nederlatidsche Bank. code  l.226 clossier Verslaggeving bank-

kalitoren  aan  dirertie  -  agrlitschap 's-Hertogenbosch  1864  -  1900, cloos  ha  1 -2/115.  Verslageli
der Operatifit va,1 het Agentschap der Nederlandsche Bank te 's-Hertogenbosch over (le borkjaren
1864 - 1900.
1. ') (:entmal archief - rollecties De Nederlandsclie  Bank,  code 1.226 (lossier Verzoeken  tot

vestiging van een corres undentschap. waarop afwijzend is bescliikt: Boxtel, doos -2- 188. Brirf
d.d.  10 januari  1889
1.0,J  (:entraal arc·liief - collecties De Nederla,idsche Bank. code 1.226 dossier Verzoeken lot
vestiging van een correspondentschap. waarop afwijzend is bescilikt: Boxtel. doos  -2- 188: Brief
vai, de directeur - secretaris van dp Nederlandsclie Bank aan Van Dooren eli Vati der Heijden d.d

11  jantiari  1889
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Het aantal paardeboereii steeg tusse„  1850  eii  1900,  osseboeren  kwa-
nien  omstrecks  1900  praktiscrh  iiiet  meer  voor. Er waren roxid  1900  265
volwaardige bedrijven, emi stijging van migeveer dertig ten opziclite van
185(). De gemiddelde grootte vati deze bedrijven veranderde weitiig. De

beroepstellingen  van  1889  en 1899 vermeldeii  ecliter  veel nicer bedrijfs-
hooMen dan 265. Hoe die toenai,ie tot stanci kwam is onduidelijk. 1.age
veevoederprijzen vanaf eind jaren zeventig iiiaakten het lioeretizoons
waarscliij,ilij k mogelijk een eigen bedrijfje te begiiineii ri, arbeiders met
ren 'gedoentje' een koe te liouden. Een aantal arbeiders. door de ongitii-
stige toestatid in de noverheid in de jaren taclitig terugge\'al|e,1 op agra-
risclie activiteiten, werd vernioedelijk aaiigeinerkt ali 'boer, zonder dat
ze rundvee hielden. Met liet aantrekketi vaii de werkgelegeiiheid iii de
nijverheid tegen   1900  gaf  lilet   nanle de laatste categorie zijn 'bedrijf
weer op.

Ttissen   1850  en 1900 deed zicli optiietiw een structurele verandering
voor in de Boxtelse landbouw. Terwijl de nadruk iii de eerste lielft vaii
de eeuw meer en meer kwam te liggen op de akkerboilw. kwam liet
accent  in  liet laatste kwart  vati  de  eeuw te liggen  op de veeteelt.  Deze
ontwikkeling. waarbij de akkerbouw steeds meer in dienst werd gesteld
vati de veeliouderij, werd krachtig gestimuleerd door lage graanprijzen
vanaf eindjaren zeventig en relatief gunstige prijzen voor veeteeltproduk-
ten. De rundveestapel groeide  en de plumiveestapel  werd  tiissen  1880  en
1900 bijna drie keer zo groot. De varkenshouderij bleef voorlopig gering
van omvang. De schapeiihouderij nam sterk in betekenis af.

Iii het grondgebruik zien we de lierorientering ook terug in de vergroting
van de oppervlakte grasland. absoltiut en procentueel. De omvang van
de  rogge-  e,1 aardappelteelt groeide  tot  het  midden  van  de jaren  taclitig
en bleef daarna ongeveer gelijk. De oppervlakte nagewassen zat omstreeks
1880 tegen het landl,ouwteclinische maximurn aan. De boekweit-. tarwe-
en vlasteelt, vooral bestenid  voor  de zelfvoorzieniijgi", werden  na  1880
fors ingekrompen. Daarentegen werd liet areaal iiaver sterk uitgebreid.

De absolute mestproduktie nam niet de groei van de rundveestapel toe.
maar de hoeveellieid per lia naiiwelijks. Er werden tileststoffen van elders
aangevoerd. Bovendien kwam kimstmest in gebruik. De opbrengst per lia
van rogge en aardappels steeg aanmerkelijk

Als we kijken naar de levensomstandigheden van de Boxtelse hoereii.
kinnen we stellen, dat liet derde kwart van de negentiende eeuw een

1-)   Criins. Krie\\aars. Ilet gemengde  landboutrbedriif op de  zandgronden in Noord-Brabant  1 335
- 1930.171; Trienekens, Integrale geschiedenis iii wording. in:  Oudheusden. J.  vait, C Trienekens
Cred.).  Een  pront  wijf.  een  mager  paard  en pen zoon  op  het seminarie.2«.
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gunstige tijd was. Tijdens de landbouwcrisis werd de situatie tijdelijk
slecliter. niaar als gevolg van de relatief goede prijzen van veeteeltpro-
dukteii kwani de crisis, clip priniair een graancrisis was. iii Boxtel niet zo
hard aan. Na de crisis werd de toestand snel beter.

De  coinniercialisering  en  specialisering.  al  v66r  1850 hegonneti. zette
door. De Boxtelse boeren inteiisiveerden en rationaliseerdeii hiin bedrijfs-
voering eii de bedrijven ontwikkelden zich in de ric·hting van veegericlite
veredelingsbedrijven. Maar fundamentele itinovaties. zoals liet gebruik
van kiinstniest en de opricliting van landbouworgaiiisaties en -codperaties.
kondigden zich pas tegen het eind van de eeuw aa,1. De Boxtelse boere,i
stonden geleidelijk aan steecls nieer opeii voor vernieuwing. In liet n,Mdmi
van de jaren zeventig werden de eerste lanclbo,iwwerktuigen iii gehruik
genomen  en  in  1886  werd  voor het eerst ktinstmest  aangekocht.  De  be-

langstellitig voor landboiiwvoorlicliting was duidelijk aaiiwezig. Maar de
nioderniseriiig van de Boxtelse landbouw kwani pas iia 1900   goed   op
gang.  Eeii  belangrijke  rol  in  dit  proces  heeft  de  iii  1896  opgericihte  al'-
deling Boxtel van de Borrenbond gespeeld. De meclianisatie verliep uiterst

traag.
De industrie ging een nieuwe fase iii door de overstap vmi het liandwerk

iii de inatiufactuttr naar de fabriekinatige machinale produktie. De bete-
kenis vaii de hmsnijverheid werd geleidelijk geri,iger. De tertieinijverlieid
bleef verreweg de belangrijkste bedrijfstak. Het lierstel na de malaise vm
de jaren veertig verliep door buitenlandse concurre,itic moeizaani. Pas
vanaf begin jaren zestig werd de situatie gunstig door de stagneretide
invoer  vaii  katorii  i,it  Ailierika.  iii  1863  deed de eerste stoomniacliine  zijii
intrede in de tertieliiijverheid. Vaii de vier stootiilimienweverijmi in Ne-
derland  iii  1871   stoiideii  er  twee iii Boxtel. De werkgelegenheid  in  de
weverijen breidde ilit. De kapitaalsiiivestering nani toe door liet gel}ruik

van enkele stooniiiiac·lii,ies en de aatileg van verlic·liting iii de fabrieketi.
De produktie van band werd iiigevoerd en nieuwe liedrijvigheid iii de
vorm van een blauwververij/katoendrukkerij deed zijn intrede. Fabrikan-
ten van bijiten Boxtel voerden de belangrijkste innovaties in. Iii de jaren
zeventig trad door de teruglopende vraag naar linnen en buite,ilandse
concurrentie opnietiw stagnatie op. De stoomweverijen hadden liet nieest
te lijden. De fabriek van Swinkels & (:omp. ging failliet. Pas na 1890
was weer sprake van grod.

In  1859  nam  papierfabrikant Velsen  een stoomniachine  in gebruik.  Tioe-
wel de papierfabriek in moderne niachmes investeerde. kon zij de con-
currentie niet papierfabrieken elders in het land niet vollioudeii eii werd
rond 1875 geliquideerd.
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Bititeii cir liniie,i- eii papierindustrie bestondeii vele klei,ie bedrijfjes,
waarvaii liet nierei,deel eeii kwakkele,id bestaan leidde. De belaiigrijkste
metiwe I edroveii waren cle sigareniiiakerijeti. de wasserijeil en rei druk-
kerij. .\Ilee,1 iii eiikeli. 1Iiolf.ns werd gei,ie<·liaiiiseerd. De aildere bedrijfjes
bleveli op de traditiotiele nia,iier werk,·11.

De  categc,rie  fal,rieksai·beiclers grc,eide  .7,(,ral  tia  1885.  ilet  aaiital  atii-
1,ac·litsliedeii liep pas rotid de e ·uwwisselitig sterk 01, 011(ler aiidere door
cle koliist vati wasserijeti ril sigarrniliala·rijeii eli uithreidilig vali Ilet aaiital
1,ouwvakkers.

De  nieclianisatie  in  de  Bc,rtrise  iiijverheid  kwaill  (,c,k  pas  rc„id  1900
go ('(1  op  gang, in vergelijking  niet  riders  vrij  laal.

De werkgelegenheid iii de ecc,tiomische cliensiverleiiitig grcwidc krachtig
cloor de koi,ist vaii de spoorwegeii. De hanclel iii hout eii bo,iwiilaterialen
nwakte goede tijden door. Ook hier Iiatii (le werkgelegetiheid toe. iii (le
c,verige liatide| was wei,iig vooruitgang. Stilliuleriiigstiiaatregelen van de
lokale overheid boeklen Keen blij ve IiCI succes. Het handelsverkeer bleef
tot  oi,istreeks  1880  hinder  otidervitideti  vaii  de  slechte  wegverbilidingen
iiiet de omliggende plaatse„. Torn de infrastruct,iur door de aanleg van
de spoorwege,i eii de interic,kal<· vi·rl)itidi,igen was ve, beterd. prf,fiteerde
Boxtel daar weiiiig van, omdat daarclooi de zuigkracht vaii Den Bos(·11
eerder toe- dan afnain. Nioderiie batik- en/of kredieti,istellingeii wairn
tot de opricliting van een Boere,ileeiibaiik iii 1898 iii Boxtel ii,et aanwezig
De  betekems  van  de Witikelnerilig bleef uiterst beperkt. De horeca profi-
teerde van het dmkkere verkeer. Iii cle bliurt van het statioii kwatiirii
enkele deuwe hotels.
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EVALUXIlE DEEL B

hi de tweede helft van de negentiende eeuw groeide het inwonertal van
Boxtel van 4418 naar 6799. Het groeipercentage lag lager dan in de
periode 1795 - 1850. De bestaanstriogelijkheden breidden in alle sectoren

uit.  De  absolute  mannelijke  beroepsbevolking  in  de landbouw groeide  met
146  procent.  iii  de  nijverlieid  met  125. De grootste groei  deed  zich  even-
wei voor iii de economische dienstverlening: een vertienvoudiging! Deze
explosieve toename kwam voor een groot deel voor rekenitig van de spoor-

wegen. De categorie losse arbeiders verdween.
De toegerionien werkgelegenheid kon het arbeidsaatibod maar ten dele

opvangen. Er is weliswaar geen sprake van emigratie op grote schaal,
maar de pendel nam toe. Vooral  in de secundaire sector werkte rotid  1900
een flink aantal personen buiten de gemeente. De goe(le verbindingen per
spoor en over de weg niaakten dit toen mogelijk. Over (le hele periode
was er een liclit vertrekoverscliot. Boxtel had blijkbaar nog steeds weinig
aantrekkingskracht. De bevolking reageerde ook in deze periode via hu-
welijksgedrag op de wisselende economisclie toestand: de huwelijksfre-

quentie  liep  in de gunstige jaren   1865   -   1870  fors  op, maar daalde  in
de jaren zeventig en taclitig door malaise in de textiel en de landbouw.
Maar die relatie werd miiider evide,it: de gemiddelde huwelijksleeftijd eii
het geboortencijfer daalden toen niet.

De landbouw beleeMe in het derde kwart van de negeiitiende eeuw

goede tijden. Aan het eind van de jaren zeventig vermi,iderde de toestand
tijdelijk door de agrarisclie crisis. Deze kwam in Boxtel met zo hard aan.
omdat de prijzen voor dierlijke produkten relatief gunstig bleven. De tex-
tielnijverheid trok tia de nialaise in de jaren veertig aan. Iriaar de weg
uit  het clal verliep moeizaani.  Pas  omstreeks  1864  ving een gunstige  pe-
riode  aan.  Die  was  niaar van korte duur,  want  tia  1870  King het opnieuw
bergafwaarts. Eerst tegen liet eind van de eeuw trad verbetering op. De

papierindustrie verdween rond 1875 uit Boxtel en veel ambaclitelijke be-
drijfjes hadden moeite liet hoofd boven water te houden. Het positieve

migratiesaldo v66r 1880 ondersteunt (lit beeld. Het vestigingsoverschot
na  1865 is vooral te danken  aan de komst  van de spoorwegen.  Na  1880
was er een duidelijk vertrekoverschot.

hi  de  periode  1850  - 1900 vonden belangrijke vernieuwingen plants  in
de economische bedrijvigheid. De landbouw evolueerde vooral in het laat-
ste kwart van de eeuw onder invloed van marktontwikkelingen in de
ricliting vaii het veegericlite veredelingsbedrijf. De rundveestapel, liet are-
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aal grasland en de teelt van voedergewassen werden onivaiigrijker. De
pluimveestapel verdrievoudigde  bijna  tussen  1880 en  1900,  een  teket,  van
verdere intensivering. Deze groei, procentueel veel groter dan de Brabant-
se, vergrootte de 1 etekeds van de handel in rieren.178 Comtiiercialisatie
eii specialisatie nanien verder toe. Naast de persoonlijke en lokaal/regio-
iiale zelfverzorging ging de internationale markt invioed uitoefeneii. De
werkwijze bleef weliswaar traditioneel, maar cnider de hoermi vond ook
ee,1 Inentaliteitsverandering plaats. Ze begonnen de noodzaak in te zien
vati innovaties en kregeii belangstelling voor landboiiwvoorlichting. Aan
het eind van de eeuw lieten somniige boeren de traditionele werkwijze
heel voorzichtig los: ze gingeii kunstiiiest gebruiken en een etikeling schaf-
te een landbouwinachine aan. Van grote betekeiiis was de opricliting in
1896 van de Boxtelse afdeling vaii de Noordbrabantschen (:hristelijken
Boerenbond.

In de textielnijverheid vond coiicentratie van arbeid plaats. Naast het
Iiianufactuursysteem werd in de jaren zestig het fabriekssysteem inge-
voerd. In de fabriek werd gewerkt met stoomkracht, hetgeen niassapro-
duktie mogelijk maakte. De fabrikeur werd fabrikatit, de arbeider fa-
brieksarbeider. De eerste echte textielfabrieken in Boxtel waren de
stootiiweverijen van Van Dooren en Swinkels in de eerste helft van de
jaren zestig. De produktie van de Boxtelse linnennijverheid was nog voor-
namelijk bestemd voor de Nederlandse markt, maar de betekenis van de
export nam geleidelijk toe. Van Oerle specialiseerde zich aan het eind van
de jaren zeventig in de fabricage van band.

in dezelfde periode maakte ook de papierfabriek van Velsen de overgang
vaii  manufactuur naar fabriek.  Hier werd vanaf  1859 met stoomkracht
gewerkt ter vervanging van windkracht. Enkele jaren later nam Velsen
een moderne papiermacliine op stoomkracht iii gebruik.

De beroepsdifferentiatie in de nijverlieid nam toe. Nieuwe beroepen wa-
ren: tabakskerver, sigarenniaker, kunstscliilder, fotograaf, drukker    en
goudsmid.

De Boxtelse nijverlieid profiteerde niet direkt van de aanleg van de
spoorlijn. De industriele structuur veranderde niet en er werden geen be-
drijven verplaatst naar de nabijheid van het spoor. Bovendien waren de
kwantiteit en het gewicht van de goederen, die aan- en afgevoerd moesten
worden, hout uitgezonderd. niet zo groot. Ondanks de veel goedkopere
aanvoer van steenkool na de opening van de spoorweg nani het aantal

1 8 )   Crijns.Kriellaars.Ilet  gemengdetandbouwbedriyop de zaridgronden van.foord-Brabant  1 586
1930.135 - 136.
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stoonimachines  niet  toe.  V66r 1865 waren er inimers  drie iii gebruik  en
i,1  1880  was  dat  aantal nog steeds iliet gegroeid.'

.9

De  komst   van de spoorwegen   en de bloei  in  de  hout-   eii  bounmate-
rialenliandel vergrootten de hetekenis van de ec·otiomische dienstverletiing
De pluriforniiteit in het witikelbestand Iiain oncianks de bevolkitigsgroei
niet toe. Eeti belangrijke vertimwing was de vestiging van ren krediet-
instelling: de Raiffeisenkas vaii de Boerenbond. Deze vernieuwing bleek

ec·liter nog niet levensvatbaar.
De leve,isstandaard bleef laag. Behalve de geringe arbeidskosteii maak-

ten ook de sterk verbeterde infrastructuur. de konist vaii een gasfabriek.
een  post - en telegraa fkantoor  en een elektriciteitscentrale Boxtel  rond  de
eeuwwisseling aantrekkelijk voor I,edrijfsvestiging. De goede verbitidingen
bevorderden tevens de inobiliteit. fiet aantal migratiehewegingen nani
toe. evenals de pendel. vooral onder bouwvakkers.

1-9
1 (;.\B. (;rinerliteverslage,1 Bortel 1865 - 188{)
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1 K)OFDSTEK I

BE.VOLKING EN INFRASTRI_'(:TURELE \'ER\NDERINCEN

% 1. Inleiding

Bortel  is  iii  kiiwonertal  lusseti   1900  en 1950 sterk gegroeid. De M·0"0-

n,is(·lie bedrijvigiwid iiiaakte na 19()(} eeii stielle oiitwikkeling door. Het
wegennet en de comitii,11icatieitiogelijkheden wercleti ver(ler verl,eterd.
Alaar de levensstaiidaard bleef laag. De Eerste Werelcloorlog, de crisis van
dr jarmi dertig e,1 de Tweede Wereldoorlog stonden welvaartsverbetering
i,1 (le weg.

De gezondheidszorg werd beduidend beter eii de zuigelingensterfte nani
drastisch af. De huisvesting bleef daarentegeii problematiscli. De onder-
wijsmogelijkheden werden verbeterd eii uitgebreid.

Ook op kerkelijk gel,ied  voiiden  uitl,reidingen  plants.  Tot 1901 bleef de
St.-Petrusparochie  de  enige  par<,chie iii Boxtel.  Door cle groei  vati  de  be-
volking werd uitbreiding van het aantal parochies tioodzakelijk. II, ju,ii
1901  werd  in de wijk Breukelen de ilietiwe H.  Flartkerk ingewijd.  Iii  1926
verrees  in  het  gehucht  Lennishcuvel de derde Boxtelse parochie:   de  St.-
7'lieresiaparoclile.  hi  1947  was  rilin, 97 procent  vai, de totale Boxtelse
bevolking katholiek. Het aantal niet-katholieken bedroeg in dat jaar 246,
bititenkerkelijketi  71.1

De samenwerkingsgedaclite, gepropageerd door de eticycliek Rerum No-
varum  uit   1891   van  paus  Leo  XIII,   kreeg  na   1900 in Boxtel geleidelijk
aan gestalte. Co8peratie vaii boeren, waarniee al v66r de eeuwwisseling
een   begin was gemaakt, groeide  na   1900   kraclitig  uit. Ook art}eiders
zagen het belang van samenwerking  iii:   kort  na 1900 werden i,1 Boxtel
verschilletide arbeidersvakverenigingen opgericlit. Deze sloten zicli ill
1916  aaneen  in  de R.K Werklieden Vereniging  St.-Josepli. De arbeiders-
beweging stichtte ook enkele cooperaties. Somniige standsorganisaties
riclitten woningbouwcorporaties op.

De Eerste Wereldoorlog veroorzaakte emi stijging van de prijze,i vati
levensmiddelen en brandstoffen. Enkele bedrijfstakken kwainen iii moei-
lijklieden en het aantal werklozen groeide snel. Het genieentebestuur pro-
beerde via werkverscliaffing de nood te verlichten. Boxtel oiidervoiid ook
iiadelen van de inkwartiering van militairen.

1  )   1 -itkomsten  ran  de  1 olks-  m  Beroepstelling  3 1  mei   194:.
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In de Boxtelse politiek bleven ook na de invoering van het algemeen
kiesreclit de plaatselijke lijsten een belangrijke rol spelen. In de loop der
jareii tiamen twee landelijke politieke partijen deel aan de gemeenteraads-
verkiezingen: de R.K Staatspartij en de S.D.A.P. Deze laatste partij had
iii Boxtel in vergelijking met Omliggende plaatsen een vrij grote aanhang.
vooral onder werknetners van de spoorwegen. Burgemeester Van Hugen-

potli tot Aerdt werd in 1906 opgevolgd door A.J. Gijsen. Gijseti was een
kundig  man inet visie,  die  veel  voor de gemeente heeft betekend.  In  1919
werd liij burgemeester van Scliiedam. Zijn opvolger was F.W van Beck.
Van  Beek. in functie  tot  1941,  was  niet  zo'n krachtig bestuurder  als  zijn

voorganger.  Ilij  liet zich enigszins overvleugelen  door de sigarenfabrikant
H.J. van Susante, vele jaren gemeenteraadslid en wethouder

De economische crisis van de jaren dertig was voor veel mensen in
Boxtel een problematische tijd. Een aantal bedrijven kwam in moeilijk-
heden en verdween. Veel arbeiders kwanien zonder werk en moesten aan-
kloppeii bij hulpverlenende instellingen. Andereii verlieten de gemeente.

01,danks de slechte sociaal-economisclie omstandigheden haaide een

partij   als   de   NSB   bij de Tweede Kamerverkiezingen   van   1937   slechts
aclittien steninien. Verwante partijen ali Zwart Front en Actie Bouman
boekteii nieer succes door onvrede onder de mensen. Ze kregen respec-
tievelijk 276 en 188 steinmen. Het waren vooral proteststeniinen. Ce-
noemde groeperingen vondeii nauwelijks aanhang onder de Boxtelse be-
volking, ook tiiet na de inval van de Duitsers.2

Op  12  mei  1940  marcheerden de Duitsers Boxtel binnen.  Een jaar  later
besloot burgenieester Van Beek voor onbepaalde tijd mct verlof te gaan.
De NSB-er R. Thomaes volgde heni op. De Duitsers kregeii bijzonder
weinig steuil vanuit de Boxtelse bevolking. E6ii van de weinige voorbeel-
den van ope,ilijk verzet iii Boxtel was de 'melkstaking', die op 30 april
1943 begon. De werknemers van zuivelfabriek 'De Hoop' legden het werk
neer als protest tegen de maatrege.1 van de bezetter om militairen van
het voornialige Nederlandse leger alsnog in krijgsgevangenscliap weg te
voeren. De staking werd met geweld befindigd en enkele voormantien
van de Boxtelse Boerenbond werden afgevoerd naar Kamp Vught. Allen
keerden uit gevangenschap terug. i

Na de Tweede Wereldoorlog vorniden kiesmannen vanuit de verscliil-
lende groeperingen binnen de Boxtelse bevolking een Coniit6 voor Weder-

opbotiw. In dit coinit6 werkten vertegenwoordigers van werkgevers. werk-
neniers. niiddenstatid eii boeren sarrien. Deze noodraad had als
·1)  Segers, Beelden uit de bezettingsjaren. Boxtel 1940 - 194+.85.

3 )  a.u'., 19 - 51 .
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belangrijkste taak liet voorbereideii van de gemeetiteraadsverkieziiigen
van  1946. Bij deze verkiezitigeii cleed 66,1 ge(·onibineerde lijst nwe. die
hit   saiiienwerkii,gsidee   van   de   noodraad   wilde   voortzetten: een lokale
'doorbraak'-pogitig. Deze lijst behaalde tieti vaii de vijftieii zetels.

R.  Thoniaes  oefei,de  het  bitrgeitieestersamlit  uit  tot  19+4.  Na een korte
periofle  vaii  waarnemitig  cloor W(  .A.  Francisse,1.  werd  M.A.M.  van  Hel-
v(,ort in 1945 eerste burger van Boxtel. Hij was een ciaadkraclitig l,e-
stuurder niet vooral iii ec·olioillisch opzic·lit gr(,te verdielisteii

§ 2. De ber ilking

a. De totale bevolkirig

De bevolking groeide in de twilitigste eetiw aatiiiierkelijk: het aantal
mworiers steeg ti,ssen  1900 er,  1950 vaii 6799 iiaar  14303,  een  gemicideld

groeipercentage  van  1.49  proce,it.  De  snelste  stijging voiid plaats tlisse"
1900  en 1920.+ Tussen   1920  en  1940  daaide  het groeitenipo sterk.  niet
nat,ie  na  1930.  Na de Tweede Wereldoorlog  was  er  weer ce,1 snelle  stij-
ging.  Vaiiaf  1930  was er sprake  vaii een onregelmatige groei  en  in  1932
e„1934 zelfs  vati  een terug|oop, terwijl de groei  in de jaren  1935.  1936

e,i  1937  zo  marginaal  was,  dat   pas  iii  de  loop  van   1938  liet  inworiertal
van  1931  weer werd  bereikt.'  Na de stijging tijdens en  iii de eerste jaren
na de Tweede Wereldoorlog zakte het niveati snel terug

Tahe\ 34: Aantal inwoners van Boxtel 1900 - 1950, absoluut en geindezeerd (1900
=    / 0/ 6

Jaar Aantal mwotiers

absolutit index

1900 6799 100

1910 8025 118,0

1920 9687 1+2,5

1930 1 ()9++ 161.0

19+0 11562 170.1

1950 1+303 210.4

1)   ETIN. Een sort'aal-economische verke,ining. Bijlage 1.1.
'')   F.TlN./ndit.,trie'le restiging.0,rtoren dergemeente Bork/.29: (:BS. De,nogra fischt· Dc,cui,1,·,1-
talle (.eitifelite Boxte|
b)   ('BS. Deniografische Docitiiie,itatie Boxtel.

153



De bevolkingsgroei iii Boxtel heeft een specifick patroon iii vergelijking
illet  ilaburige  genieenten  en  de  provincie:  tussen  1880  en 1920 hoger  en

tussen  1921  en  1950 lager (tabel  35).

Tabel  35:  De  procentuele  toename  ran  de  berotkigg  tussen   1 HO  en  1950  in  Bc,ztel
en   enige   vergelijkingsgemeenten   en   in   de   provincie

Periodm Boxtel Sc·hijndel St.-Oede,irode \'eghel Nrd-Brabant

1880-1920 75.2 31.0 21.7 27.5 56.0

1921-19+0 19.4 +0,8 +1.9 29.3 +3.3

19+1-1950 28.3 2;3.0 30.7 28.1 29.3

Nadere analyst toont eeii dramatische terug|oop tijdens het interbellum.
terwijl de teriigval iii de provincie aanzieiilijk kleiner is en de bevolking
in de vergelijkingsgemeenten zelfs groeide. Zo'ii tegengesteld groeipatroon
zien  we  ook  tussen  1941  en 1950: terwijl zich elders  een dalende tendens

niatiifesteerde  (ondanks de na-oorlogse geboorteiigolf!)  zien  we in Boxtel
een verlioogde toenaine. hi vergelijking met Nederland groeide de Boxtelse
bevolking  tot  1920  sneller en daarna o,igeveer  even  siiel.  Tegen  het  niid-
den vaii de ecuw nam het inwonertal in Boxtel weer sneller toe dan iii
Nederland.

Tabel 36:  Leeftijdsopbouu,  van  de  Boztelse  bevolking  in  1 599  en  1951  absoluut  en
in pn,centen

Leeftijd 1899 1951

abs.                 %                 abs.                 %

<  1 (}j r 1577 2,1.+ 3716 25 

10-19 1328 19.7 2957 20.2

20-29 1100 10.3 2192 13.0

30-39 853 12.7 1891 12.9

40-49 674 10.0 1327 10.+

30-59 562 8.3 993 47

60-69 +09               6.1                739               5.1

70-79 198 2.9 501                   3.5

>80jr                       +2 0.6 139 0.9

Totaal 67+3 100 1+655 100.2

) ETIN. Een Societal-eco,tomisrhe verken,ting. Bijlage 1. taiel 2.
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De Boxtelse bevolking werd ii, de eerste lielft van de twilitigste eetiw
iets jonger. Het aancleel van (le jeugd tot twititig jaar groeide van 43.1
procei,t  iii   1899  tot  45.7  proc·eiit  i„   1951.  Het  percentage  van cle groep
20 tot 5()-jarigen bleef Iiagemwg gelijk:  ill  1899  er,  19,51  respectievelijk
39.0 eii 38.:3 piocent. De gr(,ep boveii de 5(} jaar vertoo,ide ecti liclite
dali,ig (tabel  36).  Talwl :37 geeft  eeii  overziclit  kai,  de btirgerlijke staat
in (le eerste lielft vati (1(' twintigste ,·eu,ip. De verhouditig tilssell de ver-
sc hilleiide groepeii  verai,dercle tiwi  veel.  I let  aantal geh,iwde,1 is wei toe-
ge,jOI'leil.

Tahel '37 :  Indeli,tg  van  inu,(,ners  van  Bc).rtel nacir  Imrgerlilke st(icit  m  pr(,centen    1 399.
1909, 1920. 1941)

Ja;/r 1899 19()9 1920 19+7

gelitiwde inan 15,(} 15.6 15.+ 16.8

gehuwde vrot,w 1 +.8 15. 1 15.+ 16.7

wecluw naar 2-C) 1.() 1.7 1.4

"e                         3,1               97-.. 2.3            2.1

ongehitwde iiian 32.8 32.2 33,0 32.9

otige|mwde Vrolm 32.2 :12.6 32,3 29.9

pscheideti ().01 0,03 0,01             0.1

totaal 99.91 100.03 10(},1+ 99.9

b.  Geboorten eii sterfte

De Boxtelse geboortencijfers lagen  rotid  1900  hoger  daii  iii  Nederlatid
en Noord-Brabant. De daling, landelijk al veel eerder ingezet. begon in
Boxtel omstreeks 1905. ongeveer gelijktijdig nlet   die   iii   Brabant.   Voor
1910 verliep die daling trager. daarna sneller dan in de provincie. In de
tweede helft van de jaren twintig zakte liet aantal levend geborenen in
Boxtel sterk en bleef tot onistreeks  1940 o,ider het provinciale gemiddel-
de. In de jaren veertig herstelde liet geboortencijfer zicli weer. inaar liet
haaide het vooroorlogse niveau niet inTer.

8)     ( 'itkom.sten  der achtste tieniaar/Oksrhe t·cilkste/h>,g 31   -   12  -  1899.  grge,·ens  1951 :  (:BS.  De
cijfers voor 1899 wijke,i voor cir Ireftijclsgroep I,ove,1 50 jaar af van die iii het vorige hoofdstuk.
oiiidat claar de indrling van 18+0 is aangelio,ideit
' j    ['itkomsten  der  (tchtste  en  negende   tienjaarlijksrlie  volkstelling  31   -   tl  -   1899  en  '31   -   12  -
1909. Tolkste//ing :31 -1 2- 1920:  121 /0/kstelling anne.r woning/eling 31 -5- 1947 (bij
volkstelling  1920  worden  twee gescheideti  vrou,ven  vermeld)
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Tabel  38:  Geboortencijfers  (.1).  sterftecijfers  (B)  en   geboortenoverschotten   (C)  in  Boxtel.
Noord-Brabcuit en Nederland 1901 - 1950 per 1000 ran de gemiddelde bevolking

10

Periode Boxtel Noord-Brabant Nederland

A        B        C                   BA c, A B C
1901-19().5 37.6 20.9 16,8 :3+.9 19.6 15.:3 31.8 16.2 15.6

1906-1910 37.2 19,+ 17,9 :13.3 17.9 15.6 29.7 14.1 15.3

1911-1915 35.6 17.5 18.1 :12,+ 16,6 13,8 28.0 12.9 15.0

1916-1920 32.0 16.2 15.9 30.+ 16.3 13.9 25.9 13.6 12.3

1921-1923 32.6 12.8 19,8 31.9 12.7 19.2 25.9 10.+ 15.+

1926-19:10 26.7 11.7 1+.9 29.8 11.3 18. 1 23,+ 10,0 1;3.+

1931-1935 25.6 10.4 13.2 27.6 9.8 17.9 21.:1 8.9 12..3

19:16-19+() 25.8 9.6 16.2 25.8 8.9 16.8 20.5 9.() 11.6

19+1-19+5 29.9 11.7 18.2 27.7 10.8 16.9 22..1 11.+ 10.9

1946-1950 30.6 8.2 22.+ 29.+ 7.8 21.6 26.0 8.() 18.1

Hoewel het geboortenpatroon iii Boxtel niet veel afwijkt van het Bra-
bantse, lieeft de gemeente in vergelijking met omliggende gemeenten eeii
eigen  bevolkingsontwikkeling.  hi  de periode 1900-1920 lagen de geboor-
triicijfers aanzietilijk hoger claii in de biturgeineenteii Scliijiidel, Vegliel,
St.-ledenrode  en  iii de provincie.  Na  1920  zette  een  daling  in  die  scher-
per was dati iii de onigeving. De oorzaken van de ter,iglopende hevol-

11kiiigsgroei zijii dus niet alleen te wijten aan negatieve niigratiesaldi.
l'abel  :18  tooilt  de  sterftec·ij fers   )er 1000 inwoners in vergelijking  nut

die in Nederland en Noord-Brabant. Het sterftecijfer vertoonde een cla-
lende  tendens.  die  zich  rond  1920 krachtig doorzette  tot   1950.  Een  uit-

zondering vornit de periode  1940  - 19+5. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
deed zich een stijging van het sterftecijfer voor.

1 let   sterftecijfer  lag in Boxtel  rond   1900 iiog beduidend hoger  daii  iii
Nederlaiid,   met   Brabant   was   het   verschil veel kleiner.   Na 1915 (laalde
het benedell het Bral,aiitse. Tijdens de Tweede Wereldoorlog lag het iets
onder het Nederlatidse gemiddelde.

Ilet  geboortenoverschot. aanziexilijk hoger  daii  v66r   1900.   lag  tot  het
midden van de jareii twintig boven liet provinciale. hi de jaren dertig
zakte het oiider liet Brabantse getiiiddelde, in het decennium daariia was

10
) Hofster. A-orte demogra#schegesrhiedenis t·an .\-eder/and. 122 - 12:1. grgeveits Bo,itel: (:BS.

Drinografisrlie Docitinentatie Boxtel
11 )  F.TIN. Een socicial-economisrhe rerketining. Bitia;W 1. tabel 4.
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liet weer oliigekeerd. 1 let Boxtelse ge„,icidelile 1,leef cle hele periode o,ider
het Neclerla,idse

c. Huwelijk en vrt,clitbaarlieicl

De litiwelijksfrequetitie iiaii) iii cle ferste helft F: 11 de twintigste ec·,iw
toe. Vai, de iiia,irieti vai, twi,itig jaar e,1 0,1cler was iii 1899 59,1  prc,c·(•lit
geli,iwcl.  iii  19+7  69,2  pic,ce,it.  Bij  cip  #'rotiweii:  respectievelijk  6:1.9  eii
68.1 procellt.12

De litiwelijksleeftijd lag iii het eerste  lecmmwm vati de twi,itigste reuw
weer e,iigsziris hoger clati v66r  19()().  liisse,11901  eii  1905 warrn Boxtelse
iwiailiieii bij huii eerste litiwelijk get,ii(1(lel<1 28.76 jaar eli tussen 1906 e,1
1910 29.13 jaar. Vrotiweii respec·tic.velijk 27.46 en 27.:JO jaar.';'

De  huwelijksvruclitl,aarlieid  bedroeg  iii  1899  336,5.  hi  de  loc,11  vaii  de
twi,itigste eeuw trad er eeti dali,ig 01, t(,1  19+.3 m  1956. '+ Het  traclitioiwle

litiwelijks- eii voortplanti,igsl,atrc,c„i iiiaakic· piaats voot· liet iiiodenw pa-
tr<,on. gekeiinierkt 41(,or tiieer· en j<)iiger Ii,iweii en een 1 eperking vaii de
gezitisomvatig

Ta\,0\  39:   Ilet  acintal   gelicmrten   gemiddeld   I,er    1000   1·rc,uit,en   rati   20   -   49  jacir   in
Boxtel,  enkele rergelijkingsgenteenten  en  de  i,n,vinrie,  1921-19501'

Periode B(Lrtel Schij"del \i·gliel St.Oede,irocle Nril-Bral).

1921-1925 188 192 187 177 179

1926-1930 158 193 172 18:1 160

19:11-1935 1+8 186 163 172 1+6

19.16-1940 1+6 161 l44 139 135

1911-19+5 158 1.5() 1+9 18() 1+1

1946-195(} 168 172 136 17+ 1+9

De algeine,w vrtichtbaarlieid iii Boxtel lag tiagetioeg steeds boven die
in Noord-Brabatit. Opvallend is het grote versehil met de oniliggende
ge,Iiee,iten  tusse,1  1926  e,1  1935.  Veel jonge tiwnseti vertrokken  iii  ver-

11 )   litk,imsten der cirhwe tier,jacirlijksrhe mlkstelling il - \2 - 1899.  121 1-olkstelling annex
troningtelling 31  -3-  \947.
1.1)   (;AB. H,iwelijksregisters  191)1  -  192():  11-\NB Arc·hier Burgerlijke Stand Hi,welijksafkoncligin-
grli 1901 - 191().inv.!ir. 121.01 110(I c.11 1(16.<)1 +1+ - +15.
14 1    l 'ilk„,nster,  der cirht.tte  tienjmrlijk.,che  volkstelling 31  -  12 -  1899. De  Xegevens m.li.t.  de
wettige gel)oorteli konwn i,it de provin(·iale verslagi,ti. (:BS. Dettlografische Doci imetitatie Boxtel.
w)  E.TiN. Eni sociaa/-er,inom,irhe t·erkenning. Bijlagr l.label 3.
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band niet de teruggelopen werkgelegenlieid ilaar elders.16 De vers(·hil-
|ell Illet de provincie zijn veel kleitier.

d. Aligratie

In  de  periode   1900   -   1950  was  er  een  vertrek(,verscliot  van  rumi  2.5
piomille.  Ttisse,i  1906  en  1920  was  er ecliter ee,1  vestigingsoverscliot.  Na
1920  kreeg de emigratie  weer  de  overhand  inet  de jaren  tussen  1926  en
1936 als dieptepunt.

De hoge vertrekcijfers uit de eerste helft van de jareii dertig zijn mede
veroorzaakt door cle oplieffing van het loconic,tieve,iclepot. de reorgatiisatie

1
-

van de goedereii(lienst vati de spoorwegen eii enkele bedrijfssluitiiigen. '
1.ijdens de Tweede Wereldoorlog liad Boxtel we<·r een positief inigratie-
saldo.18

T:,\*\ 10: Migratiescildi in Bortel 1900 - 1950 per 1000 t,cm de gemicidelde be,x,lking 1 (/

Periode vestigings-overscliot periocle vestigings-overs(·liot

1901-1905 -4.7 1926-1930 -7.+

19()6-1910 11 1931-1935 -14.5

1911-1913 1.6 19:16-1940 -3.7

1916-1920 2.0 19+1-19+5 +.6

1921-1923 -2.8 1946-1950 -1,:3

Net als I,ij de lotale bevolkingsontwikkelitig valt de eigetiheid \ an liet
Boxtelse  migratiepatroon  op.  De  peric,den  1906  -  1910  en  1931   -   1935
gereti  tinmers  ook  wai  de  ii,igratie  lietreft  eei,  ditidelijk  verschil  le  zie,i:
liet lic,ge 1,(,sitieve saldo iii Boxtel iii de eerste perio le valt sanien met
sterk  1,('gatieve  saldi  111  Schijilclel. Vegliel  et, St.-()('delirode. terwijl  iii  hrt
begii, van de jare,1 dertig het negatieve saido iii Boxtel veel hager itilkonit

'<')  Na,is. Bc,ztel.  Een scicictle (,rifnt(itie. 8.
1-)   F.TIN.Industrifle  restigingsfarloren.  '19-.'W
18

) El'IN. Een sociaciheronomische verkenni,ig, Bijlage 1. tal,el 8
1
"

) ETIN. Een soriacil-eronomische verkermitig. Bijlage L tabel 7. De cijfers I,irrii, wijkrii iets af
vait die vati het (.BS. Demografiscile Doctitilentatit' Boxtrl. Ik liel, de gege ·ri,s \·an lirt ETIN
gebruikt. orid.it daartitee miverder ,·ergelekrit kati wordrii imv de grgevetis vali cit,iliggeit(le
1,laats,•11.
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Tal,el  411:  De  migratie  fier   1000  rein  de  gemiddelde  bet,i,lking  in   Bortel  en  enkele
rergelijki,igsgemeenten  en  de   prorincie   lc)01-  1450

2(1

Periode Boxtel Sc·hijmleI \'egl rl  St.-(),·cle,irocie Nrd-Bral)

191)1-19()3 -4.7 -+.5 -1.8 :1.3 -2.()

19(}6-1910                         :1.1 -7.7 -1(}.+ -5.6 -+.()

1911-1913 1.6 -7.5 1.7 -1.+ -0.1

1916-192(} 2.(' -1.0 -:3.3 -().7 0.0

1921-1925 -2.8 -().5 -2.0 ().3 0.9

1926-19;10 -7,+ -1.6 -6.3 -: .7 2.9

1 c).71-1 <Y,3,5 -1+.3 -0.1 -2.4 -1.2 -1.:1

19.16-1940 -5.7 -().9 -2..3 -1.3 -1.3

19+1-19+3 +.6 -3.1 7.4 42+ ().8

1946-193() -1.3 -2.() -1.9 -5.0 -1-7

§ 3. Econonzische infrastructuur

a. Wegen en spoorwegen

Tot 1938 bleef liet  traject  van  de  Steenweg  's-Fleitogei,boscli  -  Eliid-
lioven binnen de genieeiitegre,izen vati Boxtel ongewijzigcl. Alie verkeer
wrong zicli door de snialle strate,i vai, de dot·pskom. De tornemetide
verkeersdmkte dwong tot  niaatregelen.  Iii  1938 kwam de eerste oostelijke
oinleiding tot stand en daarniee eeii uitsteke,ide Iioord - zii,dverbinding.21
De oost - west onts|uiting was vee| niinder goed. Er waren al iii de jaren
twintig plalinen om een weg van Tilburg via Oisterwijk Mi Boxtel naar
Vegliel aan te leggen. Door het uitbreken van de crisis van de jaren dertig

).)

ging de aaiileg voorlopig det door.--
Boxtel lag ook door zijii spoorwegverbindingen gtinstig. Treimerbit,din-

gen iII de richlitig Eii,dhove,i. lilburg en 's-Hertogenbosch waren fre-
quent.2.'  llc·t  belang  van  cle  spoorlijn  Bortel - Wesel groeide  in liet 1}egi,i
vall de twintigste reuw. Illaar de Eerste Wereldoorlog niaakte daaraan

-" )   El'IN. Ee,t soricia/-economische rerkenning. Bijl:iKe 1. talit·18: ile cijfers ,·oor Noord-Brabant:
El'IN.  Enige  fuceum  en  perspectieren  van  het  sociaril-er.oric,misch  lere,1  in  de  gempente  leght,1.
Bijlage 1. label 8. biz. 8.
21 )  Brabcmts (mtnim. 22 - 10 - 1992
22 )    Di'  W(,lf.  Ontplcioling  van  Boxtel  pmagt  <1111  lieteri·  ()osi  -  Westvt·rbin(Img.  m:  Brabants
('entrunt. 13 -8-1969.
13 )  ET'IN. Industrifle t'estiging.sf(irtorm. 9.

159



em  eind.  De NBDS raakte  per  1   augustus  191+ de exploitatie  van  de
lijn op Duits grondgebied kwijt. De maatscliappij kon niet als zelfstaiidige
onderneming blijven bestaan en zocht samenwerki,ig triet de Staatsspoor-
wrgeti.  Die  nain  iii  1919    niaterieel eii personeel  van  de  NBDS  over.  De

bootdienst Vegliel - Rotterdain verloor zijn betekenis als conctirrerende

dienst en werd opgelieven.
De opheffing VaIi de boottreindieiist vaii \lissitigen naar (;och in 1923

betekende liet einde vaii het internationale vervoer. Met liet verdwijnen
vaii de mailtreinen liad de spoorweg zij1 eigenlijke redeil van bestaan
verloreii.   De  lijn.  iii 192+ gedegradeerd tot een otibetekeriende lokaal-
spoorweg.24  ging  in  1925  definitief  over  van cle failliete  NBDS  naar  de

Staatsy,oorwegen. Net tweede spoor werd opgebrokeli en het persoxien-
vervoer werd litgekronipen.23 In het midden van de jaren dertig wareti

er plai,tieii oni het reizigersvervoer ge|iee| te stoppeti.  Dit King als gevolg
van protestrii vanuit de gemeei,ten langs de lijn Iiiet door. in 1946 was
er opnieuw sprake vaii stopzetting vati het reizigersvervoer. Ook nu stuitte
dit op protesten  met  sleclits een tijdelijk sticces.26  In  1950  werd  het  rei-
zigersvervoer gelieel gestaakt.2 Boxtel lieeft in vergelijking met plaatsen
als Veghel en Uden weinig profiji gehad van het 'Duitse Lijntji

b. Nutsbedrijve,i

Op   16 juli  1899  kwani de Boxtelse Elektric·iteitscentrale  iii  bedrij f.  de
eerste  in  de  proviiicie  Noorcl-Brabant !28 Dicht  bij  het  station  gevestigd.

voorzag zij ongeveer veertig particulieren van strooni. Ze leverde ook elek-
triciteit voor verlichting van straten en liet spoorwegeniplacenie,it.2" De
centrale  stond onder beheer  var,  de  Maatscliappij   voor  Electrisclie  (:eii-
traalstatiolis te liaar|eili.

'rot 1908 iiani hct aantal aatislititingen Iiauwelijks toe, o,Ider n eer ali
gevolg van stroonistoringen. (:aa,ideweg kregen de Boxtelaars nwer ver-
trouweii m het bedrijf. lizecle door de teclitiologisclie ontwikkelitig op liet
gel,ied vati de gloeilanipprocluktie eii cle ititkinding van de nietaaldraad-
hinip. flet aantal aatisluitingen nairi  torn  snel toe. lii 1932 waren er  1:370

21
) Val, Setteii. De Noord-Bralmi,ts<·Ii-i.),iils<·lie Si,ciorwi·g-Miiats(·liapi,ij. iii: Spoor- en trcimwe-

ge,1.1+ (1939) :320 - :J21.
'1)   Peijne,iburg. Freriks. De si,oorlij,1  Boxtel  -  ZTezel. iti:  Freriks. e.a.. "AAuispunt Het,gm" De

ge.grhiedenis va,2 de spoorlijnen Nijniegen -  Imlo en  Boztel -  Ilezel. 26.
16)    DagI'lad  rcior  Midden-  eli  ()osI-Bral,arit. '13  -  \'1  -  1946.

-  )  CAB. Sec·retariaatsarc llief 1 c)'S:1 -  1979 itiv.ir. 2943.
28 ) Hm/xmts ('entnmi. 12 - 11 - 1963.
19 )   Cenier,itegids  Bo.rtel. 19'25. 48-19. Clemeentegids j tiztel. 19'3'2. 31  - :tl.
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aa,islititiiige,i voor licht.  273 voor straati·erlicliting  en  105 voor kracht-
ilistal|aties niet iii totaal 171 itiotoren. liet vertiioge,1 van de stoonitila-
chiiie iii de cetitrale bedroeg iii  1899  130 pk. iii 1932 700 pk. '4  hi 19++
118111 liet geilieentehestuitr (le (·elitrale over.

ken Iiacleel voor (1,· aangeslote,1 1}edrijve,1 was. dat de centrale allee, 1

gelijkstrc,cm, levercle. terwijl steecis 111eer Ii,ac·liities op wisselstrooiii werk-
tell. Otils<11akelitig op wisselstrot,iii z.(„i i,wt grote k ,ste,1 gepaaril gaaii.
Daarom  circ,eg  liet  grnieetitehestiiur  de  cc·i,trale  p('r  1  januari  1947  aa,1
cle PNENI 0,<i: De PNE. 1 imiii cle oi,ibouw- eii vervaiigitigskosteti van
de  gelijkstroon,machiiies  op  zich  eii  sc·hakelde  op  1   dec ciTilier  1947  o,Ii

op  wisselstrooin. "   Di   industrie   kireg  ni,   cle   beschikkitig over kraclit -
Str<)0111.

De  gahfabrick  nia:ikte  oiidertusseti ti,oeilijke tijden  doc,r.  In  1908  gitig
het bedrijf over i,1 haticieii vaii ee,i tiie,iwe eigenaar (:arl Fraticke uit
Breineti,  die  iii  1909  eeii  ilieuwe  moderne  fat}riek  aaii  de \:an  liornstratit
bouwde. Pogingen van het geniee,itebestuur oni de gasfabriek over te
nonmi hadden eerst   ii,   1922   sitcces:   Boxtel  werd   voor  eeti  prijs  van
f95.000 eigenaar. Net ge,Iieetitelijk gasbedrijf telde in 1925 1090 aaii-
sh,itiiigeti en produceerde zoii 380.000  1113   Lbnaf  1932  betrok  inen  gas
vaii de Sta:itsnkijneti. Daartoe werden etikele gashouders gebo,iwd. Vanuit
de gasfabriek werd het mijtigas gedistribi,eerd.12

1 let genieentebestwir wilde iii het begi,i van de jaren twintig overgaaii
lot opricliting vati een gemeetitelijke drii,kwaterleiding. Dit plati werd iii
1923 iiog door de gemeenteraad verworpeii in verbaiid met de hoge kos-
ten.   1.ater  King   Iiieii wei accoord.   Iii   1929   werd in sanietiwerking  niet
het waterleidingbedrijf in 's-Hertogeiiboscli een gemeentelijk waterlei-
dingbedrijf opgericlit. Er werd gestart met 730 aansluitiiigen. 3 Het water

werd uit s-Hertogenbosch betrokken. :H

I.

C. L0111nli,liCatie

Iii 1904 vestigde zich iii Boxtel een interlokaal Rijkstele fooiikantoor  in
het postkantoor. Dat betekende telefonisch contact Iiiet plaatsen iii Ne-
derlaiid en op beperkte scliaal ill Belgie en Duitslaiid. iii 1918 werd een
lokaal Rijkstelefooniiet  :iangelegd  met   naast  het   m   1912  geopeticle  1}ost -

30
1 a.ti'.. 31  - 33.

31 j  Bmliants ('entrum. 31  - 5 - 1946.
32)  Brcitiants ('entrum. 12 - 11  - 1963
131  Bral)ants ('entmm. 12 -8- 1966.
4)    (;emeentegids  lb,ztel.  1932. '31.
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kaiitoor een aparte telefooncentrale.  In   1939  werd  deze  vervatigen  door
ce,1  autoitiatisclie  iiiet  205  aansluititigen. i   Het  vai,af  1890  iii  gebruik
z.11(le telegraafkantoor hleef f,inctioneren.

4 4. Sociale roorzieningen

Tc,t  eincl  juli  191 + bleef  de  toestalid  voor  behoeftigeti  iiagenoeg  oiige-
wijzigd iii vergelijking  tziet de jaren .66r  1900.  Door cir toegenoiiieii  werk-
gelege,iheid was de sittiatie poor arbriders glinstiger dan vddr 1900. Door
cle crisis als gevolg van de Eerste Wereldoorlog raakten veel art}riders
rcliter werkloos.  De  situatie was  zi)  nijpend.  dat  iii  liovetriher  1914 voc,r
de  Juur  van de crisis  eeii  ge,i,eetitelijk  werkl  ze,i fonds  werd  opgericht.
Volledig werklozen. ook ongeorgaiiiseerden. kregeti eeii uitkeritig vaii vijf
guldeii  pei  week. 16  ken  steuncoi,iit#  verleencle  werklozen  reclitstreekse

onderstand eti zorgde voor werk iii werkverschaffingsprojecteii: verbete-
ritig p:iii sloten en claarmee cle afwatering. 1- 1-let grinee,itelijk werkic,ze,1-
funds staakte al na enkele weken liulp :ian ongeorgatiiseercle arbeiders. 18

iii  1915  nam  de werkgelegenlieid toe. zodat stelinc(,mit,  eli werklozen-
lonils hun werk koriden beifitidigen. Iii de jaren daariia was de werkloos-
heici geritig. Sonis werd werktijclverkortiiig ingevoeril als gevolg van het
gebrek aan groi,dstoffen. Lootisverhogingeii Colripetiseerden prijsstijgiii-
gen. indien tiodig verleendei, steu,Ic·oinit& e,1 werkloze,ifoncts liulp.

Het jaar  1919  was gunstig.  Wethotider De Visser  verwoorcide dit  iii  zii,i
toespraak hij de installatie va,1 1,i,rgemerster \'an Beek in oktol,er vaii
dat jaar als volgt: -Boxtel 1,eleeft tliatis eei, perwde va,1 welvaart. vati
sciorititgatig. 7.oclat iiiet kraclitige lia,id :1:11, de t,itbiriding van BA,xtel
tiioet worcleti begoiitien-. '" 1 laar (le (Ii,levitig was vati korte diiur. waiit
iii  1920  steeg de werklooslieid weer. Eitid  1921  wareti  er  10+  werki.or-
k('ticieii itigesc·hreveti I,ij (le arbricisbet,iiddeli,ig. De wei kloosheicl lileef
gedtire,kile het liele iiiterl,ell,iiii  liet'rseti.+*'  1 let  jaar  1933  was  ee,1  triest
(lieptep,1,11.  Maar  met  Ititzoiideri,ig  van   19:13  was  liet  :iatital  werkloze,1
iii Boxtel relatief geriiiger daii m Nederlatid. Dit is nwcle te danken aa,1
het grc,te vertrekoversc·liot iii dc· jare,i dertig.+' De genteente liet enkele

:15      ·

) i a,1 (lrn .\ker. Crilis. //is/(,rie 14,.slit'ezell A.rlel. '11 - 'll.EE . M - 8'1
1(,

1 (,·\B. Register \·:iti (:orri'Vmticlentit· Bitrgi·literver Iii IT'ethci,icli'rs 191(j - 1913. tir. 2:J:J il.cl.
0- 11 -1914
r h (;.\B. (,emreitte,·erslag Bi,xtel 1914.
18)   (;AB. Register val, (:orrespoliclelitie Bilrgelite,·+ter eli lT-etlioticl,·rs  1910 -  1913. tir. 236 d.d
21 - 12 - 191+
1,1)  (;AB. Notulell geliteenteraad Boxtrl. 13 - 10 -1919
") (:\B. (kinrenteverslagen Boxtel 1913 - 1918

162



grote projekten iii het kacler mii werkverscliaffing uitvoeren: het afwa-
teriligska, aal (19;1,1 - 19:36). het sport- en wandelpark Nloletiwijk (19:3:3)
rii de :1:itileg .aii cle eerste (,inleiditig vai) cle Rijksweg aan de 00slkatit
vali de k(,iii (193,5 - 1938).+2

+3W,e\ 42: (;emiddelde werkloo.slwid it, Bartel en in Xederici,id 1933 - 1940

J:jar \\·erkic,ze,1 iii Hi,xtel werklozen iii Nederlaticl

al,sohilit                %                                            %

1(13:1 +72 +.:3 :3-9

19:1+ 94 X3 4.()

1975 :179 :1.3 4.3

19:16 +28 3.4 4.8

19:17 +35 :1.9 4.:1

1938 4()6 ;3.6 4.1

19:19 281 2.3 3.3

1940 2()8 1.8 2.;3

Ilet ge,v,icldelde iiikomeri per iiiwoi,er bedrc,eg in Boxtel iii 1939/ 194(}
f 173. veel minder dai, iii 's-Hertogenbosch (f279). 'Fill},irg (f316).
F.indlioveti (f337). Oisterwijk (f256) en \'fight (f,365).++

1 let  Burgerlijk :·\tiiibestmir  verstrpkte  iii  1901  f5.185.+0  :1:iii  arnie  iii-
gezetenen.  fO.76  per  iliwonel.  Dit  liep  op  tot  f5.585  in  1910  (f().70  per
i,iwoner)  pii  f 1 0.()61.95  i,1  1 920  (f 1.04  per  inwoiiei ).  In  het  liegili  v:111
de jareli  twilitig  lic p  dit  sile|  op  Iiaar rilint f 1 8.000.  hi  1 927/ 28  daaideti

..,

cle ititgavcil enigszilis. liiaar iii de jaren claariia steeg het weer wat.  101
1935 sch(,imnelde,1 de i,itgaven tusseii de f20.000 en f22.()(10. Vatiaf
1936 votid er ee,1 stielle stligitig plaats tot bijiia f40.000 iii 1939 (f3.51
1,e, itiwoiier). Ook iii de jareii daariia was er iiog eeti lichte Stijging. Na
cle Twer(le Wereldoorlog g:if de cliei,st Alaatschappelijk H,ilj,t,etoon. cle
(,1,volger vali het Bilrgerlijk .Arink,estuur. nog liver uit: ongeverr f50.000

+3iii  1950  ofwel  f:3.50  per  lic,(,M  vati  cle  bevc,lking

vi )  F.TiA. 1,1(histrwle restigingsfarloren. 34
+2 j  Pei. Bo.rtel  toen m i,u. 1.erm pit irerketi  1 550 -  19,0. til.
+:;

)  E.TIN. litclustrii:le restigingsfack,ren.1'a\¥,·\ 18
I.

i it.u·.. tal,i,121.
+ ')  (.:\B. Ri·kei,itigeit M:latschaplielijk litilpl,ptoot, 1901.1910.1920 - 19+O et, 193().
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4 5. lolksgezondheid en huisvesting

a.  \'olksgrzondhrid

Aaii het I}egin van de eruw was de gezoii(ilieidstoestaiid in Boxtel m
liet algeineen redelijk gunstig. Hoewel best,iettelijke ziekten niaar spora-
disch voorkwanien. eiste tuberculose vrij reel slaclitoffers. De zuigelingen-
sterfte was hoog -door de gebrekkig toegel}aste kunstinatige vording- en

46het gebrek aan hygiene.
Hygietiisch  bese f  was hij velen iiiderdaad  nog  steeds  geritig.  iii  1905

otiderzocht een Sub-Comniissie van de in Boxtel zetelende (MZOIldheids-
(7)1111111Ssie de wooiionistan(lighedeti. De oii(lerzoekers vonden iii arbei-
dersgezitineii zeldeti de ilodige zinclelijklieid. Van het scihoonlic,uden van
vic,eren. slaapplaatsen, nieubelen, serviesgoecl en bestek was bij soniniige
g<'ziiineii  Keen  sprake.   -De  traditionele   zitidelijklieid  der  I Iollands(·lie

- +7vrouw iIi<,c·lit de Sti|}-CO,miliSS e sle(·lits bij ititzonderiiig waarneiiieti
7:abel 4:1 geeft de oiltwikkeling van de ziligelingelisterfte weer.

Tahel 13: (;emiddelde -uigelingenstedte in Boztel per 1000 ran de gemiddelde bet,<,l-
king en in procenten rein het ciantal lei,end gebc,renen 1900 - 195028

penode geniiddelde Ziligelinge,isterfte

per  1000  inwo,iers     %  0·a,)  het  :ia,ital  leve,id  gebore,irii

1901 - 19(}5 7 7 20.9

1906 - 191 0 6.3 17.7

1911 - 1915 6.7 19.1

1916 - 1920 3.2 16.1

1921 - 1925 3.8 11.7

1926 - 193() 2.7 10.1

19,"11 - 1933 2.2 8.6

1936 - 194() 1.+ 3.6

19-11 - 19+5 2.+                            8.1

1946 - 193() 1.0 13

Na de spectactilaire stijgitig van de z,iigelingensterfte iii de tweede helft
van de negentietide reuw  volgile viak na  1900 pen geleidelijke daling tot

9')   Rapport  rein  het  .s.,-stemcitisch  11'(,izingonderzoek  in  de  gemeente  Bortel.  5.

<) a.u'..6.
+8

) CBS. Di·,tiografische I)oc·,ime,itatie Bortel.
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1920.   Iii 1911 stierf 25 procent   vaii   de  leveiid  geborenen:   ee,i   piek   iii
de zitigelingensterfte. De gezondlieidscommissie gaf als reden de Uitzon-
derlijk hete en droge zonier.+4 Daarim was er ee,i forse daling.

In 192+ daalde het aaiital  sterfgevalleti  betiedeii  het  jaar  otider  de  10
procent. Ee,1 inazelenepidemie tiiet een kwaadaardig karakter zorgde voor
hoge  kiiidersterfte  iii  1925.'c'  hi  (lat jaar  uitte het vet'slag  vati  de  Cezond-

heidscoiriinissie nog scherpe kritiek op Boxtel, niet alleen vanwege (le
extreewii hoge zi,igeliiigensterfte iii vergelijking iiiet omliggende plaatsen.
nmar ook wegens liet te laat mroepen van midisc·he hulp en het geringe

hygifnisclle besef.-Er hapert claar iets. maar de schuld ligt met bij de
" 51

getieeshereii
Met  uitzo,idering  Vall  1927  lag  de  zitigelingeiisterfte  tot  1931  weer  iets

boveii  de   10  procent.  vaiiaf  1932  daaronder.   De  structurele  daling  is  te
datiken aan een betere zuigelingetizorg waaronder de opricliting van eeti
consultatiebureau  in  192+.

De   iIi   1902   opgericlite   Cezoiidheidsc(,mmissie   voor  Boxtel,  Berlicuni.
Cronivoirt, Empel, Engelen, Esch, Haaren, Helvoirt, St.Michielsgestel.
Rosmalen, Schijndel en rught zetelde iii Boxtel en adviseerde over de
volksgezondheid. Voorzitter was dr. P. tioek. In de comtiiissie had ook
zitting de Boxtelaar J.Evati Oerle. fabrikant en gemeenteraadslid.

Dr. P Hoek heeft zicli als geen ander ingezet voor verbetering van de
volksgezondheid in Boxtel en omgeving. Hij vestigde   zich   in   188+   als
huisarts in Boxtel en werd door de gemeente aangesteld als gemeente-arts.
1-lij ondervond veel waardering voor zijn werk. De inwoners van Boxtel
boden  heni  ter  gelegetilieid  van  zijn  zilveren  ambtsjubileum  in  1909  een
fors geldbedrag aan. 1 loek bestemde dit voor de opricliting van een ver-
eniging voor geneeskutidige hulpverlening aan on- en minvermogenden.
Deze vereniging werd Iiaar zijn grondlegger de Dr. Hoek's Vereniging ge-
noemcl. Hoek zelf werd voorzitter. Het bestuur bestond verder uit pastoor
Eras  (vice-voorzitter)J.  Pliaf  (le secretaris), kapelaan Van  Duren  (2e  se-
cretaris), notaris J. Niemann   (le  penningineester),  A.van  Kleef  (21  pen-
ning ieester), pastoor Van de Hiiinniel (Cenionde), dominee Vaii Ooster-
zee (N.H.Cemcente). .,\.vd Sande (vertegenwoordiger van burgeiiicester
en wethouders), mevr. Van de Eerden-Brissing (St.Elisabeth-vere,iiging).
J.va,1 Liempt (Vincentiiis-vereniging). dr. W8sten (arts) en deken Mgr.
\/an Cennip.12 De Dr. Hoek's Vereniging stelde zich teii doel de huiselijke
verpleging van de bij de vereniging aangesloten ziekeii.
+0

j   lerslag van  de  Cezondheidscommissie  Boztel  19'30,9.
-4,)   t'erslag ratide  (iezondheid.gcommissie  Boztel  1925.11.

°1  )    l'erslag 1,[iii  de  (:ezondheidsctimmissie  Boztel  19'17,.  3.
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De  vereniging  was een zelfstandige organisatie.  Iii  1909  bestond  er  nog
gren Noordbiabatitse afdeliiig vaii liet Croene Kr,ils. Het Wit-Cele Kfuis

werd  pas  iii   1916  opgericht.   Mede  op  initiatief  van  dr.   Hoek  werd  iii
Noord-Bral,ant een afdeling van het Croene Kruis opgericlit. Hork was
jarei,lang voorzitter  vati  deze  aMeling.   in  1939  werd  de Dr. Hoek's  Ver-
e,iigitig onder eigen naain een afdeliiig vaii het Wit-Cele Kruis. 53

llc,eks mitiatief was eeti groot succ'es: de Boxtelse bevolking werd inas-
saal lid van de vereniging. De Dr. Hoek's Veretiigitig natii direkt een wijk-
verpleegstei' iii dienst. De organisatie zette zich ill de preventieve sfeer iii
voor de bevordering van het hygifmscli besef onder de bevolking. daar-
naast voor de titberculosebestrijding. de kraamzorg en de tiitzeiiding vati
zwakke kinderen.

lii  1909  vestigde  de  vereniging  in  de  Snletboriw  bij  het  1.iefdehuis  eeii
uitleetiafdeling van verpleegbenodigciheden en eeii jaar later werden 'ver-
banclureii behouden niet gratis hulp voor leden en mi,ive,wmgenden. Oni-
streeks  1920  liet  de  Dr.  Hoek's Vereiiiging  iii  de  ti,in  vati  het  Liefdeliuis
enkele lighalletjes inricliten voor tbc-patienten. Eell prioriteit van de Ver-
emging was het terugdringen van de zuigelingensterfte. Daartoe riclitte
zij  iii  192+  eeii  consultatiebureau  voor  zuigelingen  op.°+

Op   20   oktober   1926   werd   een   metiw   ziekenliuis met vijftig hedden

officieel iii gel}ruik geiionien. De zusters J.M.J. verzorgile,i de verpleging
e,i verleeiideii inedische hulp. Indieii nodig. werd er een heroep geclaaii
01) specialistrii van andere ziekenhuizen. i,iet nanie uit 's-Hertogen-
bos<·11.53

hi 1916 wordt  voor het eerst inelding geniaakt van de \-ereniging ()11-
derli,ige Ontsmettingsdierist voor Boxtel eii Omstreken. Deze dienst werd
itigezet tege„ de verspreidi,ig vaii besinettelijke zirkten.i<' Het dempeii iii
1926 van de Bilitiendommeltjes was uit oogptitit vaii de volksgezondlieid
ee,1 1,elangrijke vooruitgatig. '7 ·\1 eercler legde i,it·11. zij het op zeer l,e-
sclieiden scliaal, riolering an,1.

1)e kwaliteit vaii het drinkwater was op veel plaatseii redelijk tot goed.
iimar waar de bodeni nioerassig was e,i nabij de Bin,iendo,iii,ieltjes slecht.
Daariiaast  bevorderden  vuilnisbelten,  niest,aalteii.  stalleii of privaten  na -
by  de  putten  cir  kwaliteit  vaii  het  drinkwater  Iiatuurlijk  iliet. 38

.,2 )   Aleij». De "Dr. //oek's ; ereeniging . hoofclvi,k 3.
-'  )  Dort,111,O Cll. I m psthuis derarmeit. 11.
31)  a.u'.. 1 1.
19)  ci.u...12-13.
-")   (.:\B. (.eiiterlitrverslag Boxtel  1016.
'

) (;AB. Cenieentrverslal Boxtrl 1926.
*)    lictp')1,rt  ran  het  systemalisch  woning(inder=ciek  in  de  gemepitle  Boxtel.  6
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In  1905  beschikten  99  van  de  646  woniiigeti  met  drie  of  minder  ver-
trekkeii  over een eigen pomp  of  pitt,   +12   over  ee„   gemeenschappelijke
ponip of put. 105 huizen haddeii geen eiikele drinkwatervoorziening.39

Het genieentebestiiur stelde aaiisluiti„g  op  de  iii   1929 iii bedrijf  geko-
nien waterleidiiig verpliclit.  In  1930  had liet Boxtelse waterleidingnet  een
lengte vaii twaalf ktii. Niet iederee,1 was overigens blij met aansluiting
op de waterleiditig. Velen bleven liet (gratis) water uit hun eigeii ptit
gel)ruiken.

f)(1

Doo, deze ontwikkeliiigen verheterde de gezondheicistoestand in Boxtel
tussen   1900  en 1950 aanzienlijk. Desondanks bleven ziekten als difterie.
kinkhoest. mazelei, en ti,berculose hun jaarlijkse tol eisen. 61

b. Huisvesting

Tussen  1900  en  1950  bouwde  meii iii Boxtel ruitii  duizend  huizell.   In
1950 telde het woningbestand 2339 woningen. Hoeveel daarvan onbe-
woond waren is niet bekend. De gemiddelde woonbezetting steeg van a.0
8  1899  nam   5.63  in  1950.02

De genieente Boxtel  liet  tot  onistieeks  1918  woningbouw  over  aan  het
particuliere initiatief. Dit leidde tot een groeiend gebrek aan wonitigeii
voor de lagere klassen. De particuliere woningbouw nam tussen 1899 en
1920 met bijna 30 procent toe. Het aantal inwoners van Boxtel nam in
dezelfde periode met +2 procent toe. Daardoor steeg de geniiddelde wo-
nitigbezetting  in   1920  tot  5,4.

Tussen  1920  en  1930  werd  er meer gebotiwd dan daarvoor. Maar tussen
1930  en  1950  bleef de woningbouw  achter.6.3  Flet  negatieve  migratieover-
schot in de jaren dertig verminderde de druk op de woningmarkt. De
gemiddelde woniiigbezetting liep daardoor tussen  1930 en  1940 iets terug.

De na-oorlogse gehoortengolf zorgde voor eeii forse stijging.

59.
1 a.w.. Taiwl 10.2().

6(,)  Pe\. Bo.rtel  trien en itu.  Bij leven en u,elzijn. 70.
61 )  CAB. Ceint·mtrverslageii Boxtel 1850 - 1920.
Gl )   Scificial-mim,misch  <inderzoek  Boxtel.'19.
..1

3  w„ 29.
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Tabe\ 11: Acintal woningen. de gemiddelde troningbe=etting en het gemiddelde grc,ei-
perrentage  in  Boztel  1 499  -  19506*

Jaar tolaal aantal ge ii,Idel le /,erioile gei n ic 14 l el d e

wonmfn w ,tiii,gl ezetting groMper'·,·, tage

1899 1389 3.()0

1920 179+ 5.+0 1899-1920           1.2

1930 2218 +.9 1920- 1930              2.1

19+0 2+18 +.78 193()-19+0 0.9

1930 2539 5.6 1 19+C)-193() 0..5

Eeii grc,(,t deel van liet Boxtelse w<,tii,igbestaticl was slecht vaii kwalitrit.
Het o,iderzork vati cir S,ib-(:oiwitiiissie van de (:ezoiicilieidSCO,IlliliSSie ln
1905 vaii (le woniiige,i tiiet drie of i,iiiider vertrekkrii geeft ee,1 inclruk

.,van de wootionistandigliedeti in het begiii vaii cle twintigste reim. vaii
(le 646 wot,i,gen bestoiiden 61 uit sleclits #n vertrek. 2,55 teldri, er Mee
en 33() drie.65 39 66nkainerwoiiiiigeli hadden eeii vlocropperviakle vaii
illinder dan zestien ,112.66 reel woriinge,1 voldedeii 11iet aan de Ineest ele-
mentaire eise,1 van hygifne.6 Tien woningen hadde,1 gee,1 toilet eii 3+
inoesteii het stelle,i niet genieenschappelijke toiletteii. M Sleclits zevetitie,1
hadde,1 eril gootsteeii of ee,i aiidere alvoer voor huishoudelijk aivalwa-
ter.w Bc·wc,Iic.is gooide,1 het afvalwater in een kitil m de tuiii of lieteii het
gewooti over de plaats of de opeiihare weg lopeii.

./

hi de loop vaii de jaien verbetercle de kwaliteit \·aii dr Boxtelse woiiin-
geii iiiaar langzaam.  1 1,·t E.TIN coticl,ideerde iii 1942. dat veel oricle wo-
iii,ige,1 volstrekt liiet voldeden aai, cle eenvoudigste eiseti vati wr|vaart eii
hygil.iie. Door de slec·litc· liuisvesti,igssit,iatie ko,icle,i itigezeteiiei, i,ioc.ilijk
een helic,orlijke woiling brii,achtige,1. F.lclers wotietide arbriders, iii Boxtel

r#'erkzaaili. vestigde,i z.ic·Ii dail (*,k sle<·lits l,ij lic,ge 1,itzonderitig m de
geineelite.. 1

Sitids  de  wotiingwet  vaii  1901  Imci cle lokale overlwici  het  rec·lit  krotten
oiibewc,c,1,1,aar te verklarrii. 1 (,c·h gel}etircle clit i,iterst zelden. De (5ezo,id-

'* j   [ ilk,inisten der achtste  tierijacirlijksche i,cilkstelling   '31  - 12 -  1899. 1'(}lkstellirig 31  -  1'2 -
19'10:  smr  19'ill  -  1930 Stiricial-Economische „,ider=ciek  Bo.rtel. 29
1.7 )   Rapport ivin  het n-stematisch troning,inderwek  in de  genteente  1*,stel. 'Tabe\ 7,, \Ii.
') a.u·.. Talwl 1.16.

"  )  F.113. Industrifle restigings.fticti,ren. 49
' )   Rcipl)(irt  mit  het  s.,·stemcitisrh  14'miligi,nderz„ek  iii  de  gemeetite  Hoxtel. T,abel  11.21
60

) a.ir.. Talwl 12.21.
" ) (1."'.. 6.
1 j  F.UN. Industri#le restigingsftirl,iren. 10.
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lieidsc·omiI,issie  I}esclireef  haar  omiiacht   m  haar  jaarverslag   ,ver   1921.
wn  Numngen  m*M,0011baai   te  i erklareti:   er  was iltiniE'rs ger" lirtere
woo,ir,litiite beschikl,aai.72 1)4 grii,ee,ile verleeticle zelfs vergii,itii,ig oiwi
stalleit tij(11'lijk als wi,ililig m le ric·litell. 1

0\·c'ral m liet laml #i (·r(1('11 m liet begi11 \'all (1 ' twilitigstc· ee,iw  I,(,im·-
pri·et,igitige,1 gestic·lit. ocik iiI  Boxtel.  llc·t  e(·,*ste itiitiatief tot <c,<iperatieve
„'oilit,gbotiw  gi,ig  iii  1 9()7  Ilit  val,  de  'Stic·litilig  Bortels  Belatig'   Deze
stic'liti,ig stel(le zic'll le,1 (1(,el -1,itsl,1 it(·1,(1 w<'rkzaa,71 le zijli iii liet 1}ela,ig
vaii cir liuisvestiiig- Ze kreeg ger 11 meclewerki,ig vail cle g,·iiw,·tite. liaar

I)lantieti giI,ge,1 de ijskast m.1

kleer suc·(·es h:id cle NT,itiale (Loilperatievr Botiwv<reniging ()ns 1)0(11.
(11)ge, iclit  m  aug,istus  1911  (LN,r  eli  vc,(,r 4,(Ic,rw<·gtiirtise,1.  De  Bere,Iigiiig
1,<,tiwile iii  1912 aclittiei, woiii,ige,i.  i  ()ns I)*,el   ,vercl offi ·irel ol,g,·lieve,i
iii oktol,er 19.16.3

Pas  iii   1917  iiaii,  de  g.emeciitc   wege,is  liet   I,ernia,iei,te  p·c,te  gel,rek
aa,1 arbeiclersw ,ningeii zelf liet mitialic'f ht,ize,i te 1,0,iweii. 4„71(1*
ii,itiatieveii vati particuliereti e,1 iiistelli,ige,i i,itsli,itezid iii liet hela,ig vaii
cir verbetering vai, de volksliuisvesti,ig werkzaa,ii,)iet ktiniieii w„idei,
verwacht".77  Men   na,ii  cle  plaiinrii   vai,   Boxtels  Belatig  uit   1907  ove,
Boxtels Belatig weril claartia opgelieve,1.78 hi de jareii  1918/1919 1,(,unde
de gemeente 7+ arbeiderswoniiigrii nal,ij liet statioii: 2+ i,1 cle Statioiis-
straat en 50 ill de Jordatin."' Daaitor wer<1 er eeIi -sticlitilig lot helieer
e,1 exploitatie vail womnge,1 fri terreitieti te Boxtel opgeri ·lit. De W(,Iliti-
ge,i  werile,i  in  de loop  van  1920  e,1  1921  06,gc·levercl.8"  Het  gemieiitr-

1,estii,ir stitii,ileerde het I,artic·,ilier iiiitiatief cloor de I),ijs van houwgioii(1
laag le ho,icleii. Tussr,1 1 jaiiuari 1921  eii 1 jitiii  192-1 wercle„  1 :12 tii<.1,#c·

1}artic·tiliere woiiixige,i gebouwd, waaro,ider 70 iiiet ste,iii vaii het Rijk.
32 bestaancle hitize,i werden grondig verbotiwd.m

Boxtelse staiicisorganisaties bleveii ondanks het genice,itel,esli,it streveli
11:tar sticlitijig van cooperatieve botiwkere,iiginge,1 1,1et als res,iltaat (11·

-,

-)   lerslag i,(in de (,ezondlipid.setimmissie  Bo.rlet  19'11.10-11.
9   lerslagraride  (;ezondheidsrommissie  Bo.rtel  195. 7.

3+ M   (;.\B. \'pr,lageti over cle volksl,ili,vi·stitig 1907.  1909.
E.' )   C.48. lerslug orer (le rolks;misresti,ig 19\2.
0)  Ar,·I,irf Ke·.K 9-lierloge'lbi,hrll. liandelsr,·trist,·r. do.birritr. 1136.
7-)  (118. Not,ileii gri,irei,teraail Boxt,·1.29-1 -1917.
it j  (.' 48.1 erslng orer de mlkshuisresting 1917

)  C.:\B. Nottileti (,i·, iet.literaa(1 Boxi,·11 :1 -3- 1918. 1 -1 -1 1- 1919. St'i·ri'lariaat* .\r(·Ili,·f 111
26:17.
811

) CAB. Sec·r,·tariaats Arc·Itief iir. 26:37.
81  j   (;;ineentegi(is  11(,Itet.  1915.  60  -  61.
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niiddenstandsbouwvereniging liet  Huisgezin in 1918/1919. Deze veretii-
ging   verzocht de gemeente   eind   1919   om   een eerste hypotheek   vati

f34.700 uit de gemeentekas voor de bouw van zes niiddeiistandswoni,i-
gen. De gemeenteraad ging accoord.82 De woningen werden gebouwd iii
de Stationsstraat iIi twee blokken van drie. Een verzoek voor nog eens

tien   middenstandswoningen   werd  in   1921.   ondanks een positief advies
vati de Cezondheidsconimissie. afgewezen.83 De verenigi,ig verkeerde iii
de jaren dertig in financiele problemen en kon keer op keer niet aaii haar
verpliclitingen   voldoen.   Onderliandelingen  in   1936  beoogdeii het bezit
van 'Het Hitisgezin" aan de gemeente over te doeli. 8+

()ok de Boxtelse arbeiders riclitten iii 1919 een eigen botiwverenigiiig
op:  cle   R.K  Bouwvereniging St. -Joseph' Deze verenigitig sticlitte iii  1921
zestien arbeiderswoninge,1.

Op  21  juni 1921 verscheen een circulaire  van het Ministerie van Arheid.

waarin   de   rijkssteun   aan woningbouwverenigingen sterk werd beperkt:
een keerpunt in de volksliuisvestiiig. De prenliebotiw van partic·uliereii
had voor voldoeride produktie gezorgd. De landelijke overheid wilde alleeti

nog maar financiele steun geveii als er nog aantoonbaar woningnood heer-
ste eli deze iiiet opgelost kon worden door particulier initiatief. 1-let gevolg

was ee,i forse daliiig van de houwactiviteiten iii het gehele la,id.83 Ook
in Boxtel geraakten de activiteiten van de geineente en cir corporaties iiu
op een laag pitje. Men lieperkte zich tot onderliotici eii exploitatie vati
het bestaa,ide woiiingbezit

§ 6. ()nderwijs

De uitbreiding vari het otiderwys in de eerste helft i'aii de twititigste
eei,w was voornanielijk het werk van kerkbesturen en de N.(:.B. liet
aantal lagere scliolen groeide e,1 er werden scholeti voor Litgel,reid Lager
Onderwijs gesticlit. Net bijzotider onderwijs breidde zich sterk uit tell
koste vaii het opetibaai: Het analfabetisme liep verder tertig. Het aaiital
Boxtelse liianiie,1 en vrouwen. clat met kon schrijveil I,ij zijn of haar eerste

huwelijkssluiting ciaaide viak iia 1900 otider de 2 procetit.
86

Vana f  1903 konden jongens van tenniinste vijftien jaar  net volcloencle
lager onderwos. weer een -tekencursus' volgen.r De aI ii110 voor deze

81) (;AB. Nottilen genteenteraad Bc,xtel. 1.1-11-1919.

  )    1 erslag  ran  de  (;ezondlieidscommissie  Bcixtel  \92\ .  10  -   11.
81

) C.\B. Secretariaal+ Arcl,irf tir. 263(). brief d.(l. 26 - 11  -  19:37.

A') Duijghuise,1. Cesrhiedeni.g rcul Breda di. 3. \73
81') (.\B. Hliwelijksregisters 1901 - 1920.
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cursus. een soort voorloper vari liet latere anibaclitsonderwijs. bleek onder
de Boxtelse joi,geris Ii,et erg groc,t. 1 let aailtal leerlingeli schoinilielde iii
de eerste twee (leceiinia rail de fellw tlisseil cle zeventiet) en de negen-
e, twititig.

88

hi  1911   sticlitteii  de  Erstilineii  eeii  kweeks(-hool  v(,(,r  iileisjes.  die  iii
1936  til  weer  werd  opgelieve,1.89 Iii  1914  werd  de  eerste katliolieke laiid-
1,(,tiwwititersclio<,1 iii Nederlatid geopend. Ze stelde zicli tot doel:

-  (1(,or o,iderriclit iii de R.K. (.odsclienst eii Alaatschappijleer. eii
cloor het aanhreiigen vati de iiodige vakketinis. waarbij reketiing
wordt gelioudeti met de,i aard vaii het land- eii tuinbouwl,edrijf iii
Midden- eii Oostelijk Noordbrabant. aaiikoivieiide landbouwers ze-
delijk. 1Iia:itscliappelijk en vakkit,idig liooger te ontwikkeleti"

1 let otideiwijs liep parallel  tiiet de Rijkslandbouwscliolen."   lii  1932  werd
cle  Hitishorid-dagschool  van  de  N.C.B.  geope,id.  Iii  1939 giiig de  St.-Wil-
librorcliisseliool  voor  B.L.0. vati start. Net initiatief  voor deze sc·hool
kwam van deken Broekii,an. Vanaf 19()2 wordt   in  de  ge,ijeenteversla-91

geti Keen melditig fiieer geinaakt vaii lesse,i 111 de Franse taal op de lagere
sc holen.

Het ge,mieentebestuur van Boxtel bleef le passief op het gebied vaii het
o,iderwijs. In 1918 pleitte Dr. Moller, de grote pionier van Ons Middelbaar
011(lerwijs (toeli Iiog de Verenigi,ig Ons Handelsoiiderwijs'2) iii Brabant.
tijilens eeii bijeenkoirist Vati de vereniging 'Roomsche Cultutir' in Boxtel
voor de stichtiiig vati een katliolieke niiddelbare haiideliscliool voor Boxtel
eii o istreken. Hiertoe werd eeii con,it6 in het leven geroepen. niaar het
ii,itiatief gitig door gebrek aaii enthotisiasnie bij het Boxtelse genieente-
hestutir als eeti nachtkaars uit. Ook liet plaii voor opricliting van een
iiiiddelbare haiidelischool voor uitsluitetid meisjes onder leiding vaii de
z,isters Urs,ilinen werd niet gerealiseerd. Boxtel was blijkhaar nog tiiet
rijp voor de vestiging va,1 een streekscliool voor lianclelsoiiderwijs.4:3 hi

Waalwijk is een degelijk initiatief wel geslaagd.9+
hi 1940 ontbrak nog steeds techniseli  otiderwijs iii Boxtel. terwijl  daar

zo'ii grote behoefte aaii was. Het vroegere geineentelijke teketionderwijs

83)  C.\B. (:enieenti·verslag. 1 91)+. (ienimitegids Boxtel 1925.-0.
88

) C.\B. Ceii,eeiiteverslageti Boxtel 1900 - 1920.

z" j    Ge,neentegicts  licirtel.  19'13.  13: \'ati  cleii  .\ker.  Boxt ·1.  kijk  noit  'ns.  '3'1.
•R' )   (;emeentegids  Bortel.  1925.43.
41  )   ETiN. Ind,ustriele  restigingsfact,iren .31-  32.  Brabants  Centrum ..1-12-  1964
"- j   H ,01.1,erget\. ( )rer (;ee.sldrift  en  Beric,genheid.  75 jacir ( )ns  Jfiddelbacir (),icieririjs  19 lf, -  1991.
43

9.1 )  Arcltie f ilemikliticlige Studiekrilig Boxtel. aalitekei,ingeti \a„ Cent: Terugblik eli voontitzirlit.
"4 )  Ho,¥Fi,ergen. ()rer (;pestdrift en  Berloge,iheid. 15
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was verdwenen. Kleine aantalle,1 jorigens volgden mjverlieidsondernis &
aiiclere plaatse,1. Dit leidcle mci tot voldoende geschoolde arbeidskrachte,i
iii  Boxtel."'  Pas  tegeti   1940  werd  ingezien  dat  er  wat  moest  gebeuren.
Daartoe rkhne een aantal notabele ingezeteiien   i,1   1939   de   veretiiging
7 lerlevencl Boxtel  op met als cloel:  -Boxtel te verheffeii uit de deploral}ele
toestand waarin zij was vervallen- De vereniging riclitte zicli vooral op
cle verbetering van liet otiderwijs. de infrastrtictuur, de volkshuisvestitig.
cle volksgezondlleicl eli Ilet industrible klinlaat.46 Eit vrees voor onvol-
doeiide geschoolde vaklieden. zag 1 lerievend Boxtel als een van zijii be-
lailgrijkste take,1 eeli nieitwe start van het teketiondenvijs.'  Door cle otii-
stancliglieclen werd realisering van dit voortienimi vertraagd.

Pas na de Tweede \Tbreldoorlog zijii de oiiderwijsvoorzieiii,igeii op het
vereiste iliveal gebraclit De houdiiig vaii |let genwelitebestitur was nu
veel  I,ositiever  dan  566r  1940.  De ambachtsscliool startte  iii  september
19-+6 111 het Patilusjeugdhitis zi,et ruim tac|ltig |eerlitige,1 eil twee studie-
ric·liti,Ige,I: ho,itbewerkitig eii tiietseleti/stiicadi,reil."lt Niet alleeti liet te(·11-
tiisch onderwijs. inaar ook het algei,ieen voortgezet 011(lerwijs kreeg vlak

Iia de oorlog ee,i sterke mipuls. iii 1947 sticlitteri de Ersuliiien reii M.M.S.
e,i twee jaar later gii,g de H.B.S. van start.

§ 7. Sanienvattirig

De  l,evolking  van  Boxtel  grc,ride  tilsse,11900  eii  1950  niet  ruiin  110
procei,t. Deze grc,ei komt volleclig voor rekeni,ig vaii natilurlijke groci. De
s i ielste stijging Void plaats tussen  1900  m,  1920  et,  m dejaren veertig.

Net traditioiiple h,iwelijks- ei, voortplantingspatrooii verdween. Daar-
v(,or iIi & plaats olitstolid liet moclerne patrooii. waarin eco,10 n ii scile

c,nistatidiglieden eii verwaclitiiigeii tiiet Itieer bepaletid ware,i. Er werd
freq,tenter   en   op  joiigere   leeftijd   g(·huwd   claii   111   de   Iiegetitieiific·   reuw

terwijl de gezi,isgrootte jitist terugliep
Over   dr   help   periocle   was   (·r   ee,1   vertrekoversc hot.   E.en   ilitzoi,deri,ig

voritide,i  cle jareii  1906  -  1920.  Het  Vestigitigsoverschot  vail  die  I,erioile
is niet los te zieii vaii de gitiistige econot,iisclie oinstancligheclen. Tijdens
liet mterlielltim stagiwerde de groei als gevolg van cen teruglopetid ge-
bc,orteiwijfer  iii  c·oi,il,in: tie  met  ee,1  fc,rs  iiegatief  i,iigratiesaldo  im  1920.

' )  F.113. jnchistrifle restigi,igsfack,ren.. Fi.
"t,

) (.\B. 31:i , stukket, iii lieliat,(lelii,g 19:18-19+3.
0--

) (..\B. Herle,·etid Bcixte'l \Igeint·eti 19:18 - 19+5 M:ili ll. mittilet, 12 -7- 19:18.
' ) Brii/witits ('entrum. 9-8- 19+6.6-0- 10-16.
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De itifrastriictii,ir ,·erbeterde cic,or dc. verleggi,ig vaii cle weg   s-lierto-
genbosc·li - Ei,idlic,veii naar de oc,stelijke raiid vati de cloipskoi,i. De
spoi,ri#'eg\,erbi,idi,igeti wercleti frecliieiiter. i),· spoc,rlijii Bc,xtel - WL,el ver-
bm·0·111,·r zij,1 mkrnmmnale beteke, is rn vt'rlie , lot e ·11 1,111,ecltiide,i ! ·
Ic,katil-spc)01·weg

De  iii   1899  grcijwiide  elektrisclie  (piitiale  was  vail  gi'(,c,t  *·c· ,11(1111iscli
1,elatig. olii(lat elekti'ic·iteit het oc,k kleim' c),iclei·,ietiiers Inogelijk Ilia:ikt,
1,·  1,iec·lianis 'rfii.  Na  (le  ovcrsc·liakeling  op  wisselstioc,iii  ii,  1947  k )11(le,1
(1(· liedrijveii hes<·liikke,i over ki·ac·litstrciotii. E.eti telefooii<·e,itrale m dc
get,iee,ite l,reidde de ('oilililitilic:ilie,17(,gelijkhedeii aawzie,ilijk uit.

De leve,isotiista,idighecle,i 1,1(irii dooi· de lage loi,ei, vooi reel Roxie-
laars iiioeilijk. De eerste helft val, cle twintigste eet,w was Iiwt zilii We-
ielcloorlogeii eli (·risisjareii reii zware tijd. \i·leti i,ioeste,1 eeii 1}ert,e ) doeii
op het Burgerlijk Ariiibestuur of ai,dere lig,4,verle,ieii(le itistelli,Ige,1.

Otidanks de iiioeilijkliedeii veil,eterde de gez,mcilieidstoestaticl vaii de
Boxtelse bevolking.  De  lic,ofdtake,1  vati  cic·  Di.  Hc,ek s Veretiigitig.  iii  1909
opgericht door cle liuisarts P.A 1. Hoek. wareii: 1,evoi·cleri 1  vati liet liv-
gifilisch besef. bestrijdiiig   vati   tul,ei·c,ilose   eii  de   kraainz<,rg.   Iii   1924
slartte zi,1 ee,i cotisultatiebureaii. De zi,igelirige,isterfte daalcle claariia snel.
De opening van ee,i nwuw zieknihus, de aanleg vati  waterleidmg eti
rioleritig - aa,ivaiikelijk Iiog op kleitie scliaal - liaciden een positieve iii-
vloed op de volksgezo,idheid.

De woononista,idigliedpii ble,('n vooi· veel tizenseli sleclit. El' werdeii te

weit,ig betaall,are iiieuwe wotiiiigen gebouwd eii dit leidde lot woni,ig-
iiood. Eveiials elclers werden iii Boxtel enkele c(,8pet atieve botiwvereni-
gingeii gesticht: Oiis Doel (1912), 1-let Huisgezi,i (1918/1919) mi St.-Jo-
sepli (1919). Deze Verenigitigeti bot,wclen sleclits ee,1 geii,ig aa,ital
womngmi.

I let onderwijsaatibod groeide.  Er kwa,iieii  sc·holeii  poor uitgrhrei,1  lager
c),iderwijs. een landbc,uwwinterschool. reti liuislic,tidsclioc,1. re,i kweek-
scliool voor 111eisjes en ee,1 sclio<,1 voui 1,1,ite,igewoon lager otiderwijs. 1,1
1903 werd op,iieuw een teketic·urstis gestart.  1 Iet illitiatief tot de sticlitilig
vaii liietiwe vori,ieli,ati onderwijs lag \ ooral bij partic,iliel e itistellitigeii
eli  persotieti.  Vaii  de  plaatselijke  overlieicl  gi,ig  in  (lit  opzic·lit  weimb  uit.
Daar(,m I,creikte het onderwijs eigenlijk pas iia de Tweede Wereldc,orlog.
tc,eli het gelileetitebestitill' zicli ac·tiever opstelde. Ilet vereiste liiveau.
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HOOFDSTUK 11

EEN COEDE START IS Al\AR HAI.F IL'ERK

§ 1. I,ileiding: de economische context

a.  Nederland

Tegen de eeuwwisseling versnelde de industriele otitwikkeling als gevolg
van de verbeteriiig van de wereldconjtinctutir. de 1,10ei van de Indische
ec·oi,oimc·. liet groeiend transitoverkeer iii de Nederlandse havens eii het
herstel van de la,idhouwsector. Er vond een si,elle groei van de kapitaal-
goeclerenindustrie plants: tiiachiiie- en inotorenfabriekeii. ijzereii sclieeps-
bouw, transportmiddelen. De bouwnijverheid bloeide op door de vergro-
ting  van de investeritigen. 1

hi de liandel heerste iii de (,erste twee decetitiia vaii de twintigste eeuw
grote  bedrijviglwid.   Het  giinstige  economiscli  klililaat  en  de  koopkraclit-
verl,etering leidden tot een uitbreiditig en differentiatie van het wintel-
bestand. in deze tijd zien we de opkomst van liet grootwinkelbedrijf.2

Nederlatici profiteercle vaii cle iie,itraliteit tijdens de Eerste Wereldoorlog.
De i,idustrii:le acc·eleratie geraakte m reii stroomversnelling door het weg-
vallen vati de colictirrentie op de hinnetilaiidse markt en de toegetionwil
bititenla,icise K'raag. Tegen liet ei,ide van de oorlog ontstond er eei, schaai'-
ste aan grotidstoffen,  maar  vanaf  1918  begc,Ii  eet,  spectaculaire  hausse.
De werkgelegenheid iii de i,icliistrie en coininerciele dietistverlening nat i
tot  eind  1920  sterk  toe.  Na  de  kortstondige  hausse  hegoii  ii,  1920  al  ee,i

depressie. Scherpe prijsdalingeii op de wereldiiiarkt leiddeti iii uns land
tot winstdalingeti eii vele faillisse,Tierite,1. De werklooslieid gitig , iet sprcm-
gen  oi,ilic,og. De depressie duurde  tot   1923.   De  .\Ilierikaa,ise  ec·oilolii,e
trok aan e„  de Nederlandse klom uit  liet  dal.

Ttissen   1923  en 1929 groeide   het   natic,iiale itikoinen jaarlijks Illet   5
procent.  in  de md,istrie zelfs  niet   8  procent. De belangrijkste expatiste
vi,Iicl platits iii de cheinie. de papier- en grafische inditstrie eli (le nuts-
bedrijven. De snel uitbreidencle inetaali,idustrie gold als de belangrijkste

motor van het inclustriele proc·es. De kapitaalgoederensecti,r groei(le bijna
twee keer zc, snel als cle sector van de consumptiegoederen. Niet all<·eti
particulieren  investeerden  fors.  ook  cle  overheid.   1 let  aancleel  van  cir
' )  Dr Jolige. H,·, t·(·011(,misc·h leven iii Neclerlaticl 1893 - 1914. in: Bocigi,Iali. (e.a.). Ge.whiedenis
ran  het mi,derne Xederiand.  14,litieke. ect,ilt,mirche en st,riale ontu,ikkelingen. 1,5 - 261.
)Lap..26+ -27().

17+



dieiistverle,iing iii de econcwiie steeg. Ilet volume van Ilet transit ,verkeer
bij,oorbeeld  iiani  ttissen  1920  eii  1929  iiwt   16  proce,it  per jaar  toe. 3

Het  jaar   1929  was  een  hoogtepunt  iii  de  Neclerlaiicise  econoniw.  m:iar
teveils liet begiti vaii ee,1 zware ecoiiotiiischc c·risis. Pas toeii de regerilig
eincl  septelliber  1936  de  -goudeii  stalidaarcl'  losliet  eii  de Filde,i  devalu-
rerde. traci eeti kortstoiidig herstel op. Na het einde van de hausse iii
-knerika  iii  mei   19:37  was  er  iii  Nederlancl  opilietiw  eeti  tri ugial.  Pas  m
1939 traci  lierstel  iii  door  de  herbewapeni,ig  van  West- .,irop:, e,i  de lia„i -
sterwc,ecle :iall cle v<*,ravolid 5'ail (le Tweecle Wereldoorlog.+

De agrarisclie sector profiteerde net als (le tiijverlieid el, de (liensteii-
sector va,1 liet colijzinc·titurlierstel Iia 1895. Er deden zich roncl de eeuw-
wisselitig frii,clai,ient,·14· veraticleringe,1 iii cir landl}ouw voor. De helaitg-
rijkste zijii het citiidelijk ac·literblijven vaii de akkerbouw bij de veeteelt,
interne verscliuivingen in de akkerbo,iw eti de opgatig vati de tuinbal,W.
Het agrarisch bedrijf ontwikkelde zic·Ii m de ricliting van ee,i gespeciali-
seerd veredelingsbecirijf. Biiiiieti de akkerl,0,18 kwam de i,adruk steecls
iizeer te liggen op halidelsgrwassen, v<,ornatilelijk voor industriele verwer-
ki,ig liestet,id. als aardappelen. suikerbieten eii vias. In cle veehouderij
cleecl zicli een forse groei vati cle rundvee- en varkensstapel voor. De tuili-
1,oliw profiteerile vaii de toege,1011]en binnerilail(lse constimptie eli export

van groeiite.° Eei, aiidere belatigrijke ontwikkelitig was cle opricliti,ig v:iii
cooperatieve aa,ikoop- en verwerkingsveretiigiiigeti.6

Tijdens de Eerste Wereldoorlog inoest de overlieicl cle voeciselprc,(litktie
veilig stelle,i eii vaarcligde „,aatregelen uit op liet gebied van produktie
eil pri,lzen. E.r kwaiii (.en distrilititiesysteetii voor kiinstniest, zaaizaad tii
reevoer. De exi,c,rt werd aan baiide,i gelegd. Na de oorlog was er ee,i
kortstondige haiisse.

Als gevolg van de Eerste Wereldoorlog was de agrarischir prodiiktie
F,uiteii Europa sterk toegeiiomen. Daardoor ontstond er na de oorlog eeti
c,versihot  op de werelclmarkt.  lii  192()/21  1,egoi, een  c·risis. clie de graa,i-
1,rijzet, lialveerde ei, alle atidere prijzen iiieesleepte. Door iiite,isiveritig,
kostprijsverlaging ei, opbre,igstverhoging kon de laiidbc,ziw zich geleidelijk
herstellen.8

') (.riffiths. 11· gri,ti' clepressic. 1929 - 19'icl. m  Jaii Zaticlrit. (.riffiths. /frcinomischegi·schied,wi.9
i'(In   Xederlcuid  in   de   201  eputr.  109   -   1  2'2

1)  1.a.p.. 129 -  162.
'
)   DI· Joilge. Het ecolioinisch le\·er, iii Nederland 1895 -  191+. iii:  Boogiiian. Ce.a.). a."·.. 2+8 -

2+9

  t       n 1<·11.  M„(ler,jiseritig ,·11  toeneitiendi·  1,1.teke,16  van  (le  overheid:  180()  -   195().  iii :

Noordegraaf  (red.). Agrarische  geschiedmis  ticin  Xeclerkitid.  116  -  120.
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Tijdens de crisis van de jaren dertig nani de overlieid een aatital maat-
regelen  om de positie  vaii  de  landbouw  te  beschermen.   In  1933  kwatii
de  regering  inet  de  landbouwcrisiswet.  Het  nierendeel  der  landbouwpro-
dukten kwam onder crisissteun. waardoor de boeren als het ware een
inkomenssubsidie ontvingen. Iii ruil hiervoor moesten ze een deel Van |lun

onderneniersvrijheid inleveren: de regering kreeg vergaande bevoegdhe-
de,i over produktie, verwerking en verkoop van de agrarische produkten.4
De regeringsmaatregelen waren redelijk succesvol.

Na de Tweede Wereldoorlog was herstel van de Nederlandse economie
Ilet eerste probleem. De regering stelde zich ten doel: de liandhavi,ig van

de concurrentiepositie door het inlialen van de teclitiisclie achterstand.
liet scheppen van werkgelegenlieid voor hit groeiende arbeidsaanbod en
liet verbeteren van de handelsbalans. Voor een volledig lierstel was een
geleide economie noodzakelijk met distributie van allerlei consuniptiegoe-
deren. een investeringscontrole en een stringente loon- en prijspolitiek.

hi  1949  liberaliseerde  de  overheid  zowel  de  handel  met  Duitsland  als
de bin ienlandse liandel. Ze s(·liafte de distributie van consuinptiegoede-
ren  - koffie uitgezonderd  -  af en versoepelde het prijsbeleid.

De  industriele  produktie  evenaarde  iii  1947 het vooroorlogse niveau  en
overtrof dat  in  1950 al niet bijna 40 procent. De landbouw herstelde zich

trage ondanks het feit dat 45 A 50 procent van de Nederla,idse export

uit agrarische produkten bestond. De internationale dienstverlening. niet
namif de biiinenvaart. lierstelde het langzaamst door de problemen inet
de  handel op Duitsland.  Ilet  weg-  en  luchtvaartverkeer  kwam  na  19+5
ecliter sterk op.

10

b. Noord-Brabant

De Brabantse laiidbouw kroop vanaf de eeiiwwisselitig uit liet dal vaii
de agrarische depressie. De prijzen vertootiden ee,i stijgende lijn. Er brak
eeti gunstige tijd aan. Het bouwplaii onderging enkele veranderingen.

Rogge bleef voorlopig het belangrijkste gewas, maar de liaverteelt groeide
stiel. Boekweit verdween van de Brabantse akkers. De teelt van wortel-
eii knolgewassen nani toe. die van stoppelgewassen ecliter verniinderde
nu er meer hooi werel bitinengehaaid en krachtvoer ruim voor handen
was. liet systeem vati stalvoedering niet potstal en sopketel ruinide het

8)  Joliker. Dr plaats van de landl)(,im· iii (·rti veranderetide ecotiomie.  1880 - 19,50. iti: Atidrik.
e,a.. Een epuu,  boeren  op  papier,  Campiria,  ('lil',  Silikertinie.9.
9)  Krips· De crisis. iandbo,iwpolitiek. iii: A7eio di(lactica. tir.15,21-22.
m,

J   Griffiths. Van Zatiden. Herstel  e,1  wederopbouw.  in:  T'an  Zanden, (iriffiths. a.u'.. 18+ - 20+.
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veld door ineer weidegang. Dit beteke,ide em grote arbeidsbesparing voor
de boer.

1.andbouworganisaties. couperatieve veretiigitigeii e,1 laiicil,ouwvoc,rlicli-
ting speeldeii een esseiitifle rol. De (·08peratieve zuivelverwerkiiig stiiiizi-
leercle 11iet alleen de rundveeliouderij. niaar ook de varketisliouderij. Het
vroegere gemei,g(le bedrijf ont wikkelde zic h onvertilitiderd verder naar
het vereclelingsbedrijf. De „iesterij van liclite varkens. bij uitstek geschikt
Foor de kleine boer, had eeii ongekencle groei vati het klei,ie latidbouw-
bedrijf tot gevolg. De stijgen(le export vaii varken lees leidde lot eeti
toownietid aantal exportslachterijeli.

De situatie veranderde tijdens de Eerste Wereldoorlog radicaal. \beding
vail de eigmi bevolking werd hoofdzaak en de  ,verlieid bepaaide de pro-
duktie. de afzet en de prijzen Cebrek aan ktinstmest en krachtvoer maak-
teti inkritnping van de rtindveestapel noodzakelijk. De varketis- eii pluini-
veestapel werden grotetideels afgeslacht. Lit de tortianie van de ingelegde
spaargelden bij de Boerenleenbatik blijkt. dat de boeren liet in cle jaren
1914   - 1918 financieel gezien niet sleclit  hadden."

Na 1918 zette de ontwikkelmg  van  v66r  1914  iii  vers,ield  tempo  door.

De veehouderij werd steeds belangrijker, de reestapel en liet areaal gras-
land groeiden fors. Vatiaf de jaren twintig vond een enornie uitbreiding
plaats van de pluimveestapel. De agrarische export vani,it Brabant steeg
niede door een sterk verbeterde infrastructuur. De boeren werkten steeds
marktgerichter. Ilet aantal laildarbeiders nam af. Door de hogere lonen
m de inclustrie stegen ook de lonen van de arbeiders in de landbouw
Alleen grote boeren konden  nog een vaste kneclit  betalen.  De  temgloop
van de arbeidskrachteti leidde tot rationalisatie van de bedrijfsvoering.12

De omstandigheden verslecliterdei, door het uitbreken vaii de economi-
sche crisis  in  1929. De jaren dertig vorniden voor de Brabaiitse  latidbouw
eeii moeilijke tijd. De prijzen van zuivel, vlees en eiereii kelderclen. Vooral
de kleine bedrijven hadden het zwaar te verdureti. onidat zij weinig profijt
trokken van de steunmaatregelen van de overheid.' '

Tijdens de Tweede Wereldoorlog veratiderde de positie van de laiidbouw
drastiscli. Na de overscliotten eii extreeni lage prijzen in de jaret, dertig.
brak nu ren periocle aai, van sclwarste en hoge prijzen. Evenals tijdens

")  (:ampe,1. Ph.(:.M. vati, r.a..Landbouu·en land/,outtyrediet /fOA-/945. liytigjacir gesrhie-
dmh  ran  de ('08pertitiere Centrate  Boerenteenkink  Eindhoreti. T   .
12 )   C'.rijns. Kriellaars. Ilet  geme„gde  lancil,ouu,bedriif op de zandgrtinden  in Xocird-Bral)ant  I f, 46
-  1930.319 - i83. Bie\emati. (;eschiedenis ran de tcmdixiuir in Xederkmci 1500 -  1950.31.3 -
:32:3

n)    Kriellaars,  De  Brabaiitse  I.iticlbouw  iii  de  peric,(le  1923  -  1930.  iii:  De  Quay,  Het .\7euu,e
Bra/*int. Il. :112. 32.3
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de Eerste Wereldoorlog kreeg de voedselvoorziening nu voorrang. De
strtictuur van de Brabantse zandbedrijven werd tijdelijk weer zoals in de
tiegentiende eeuw: akkerbouw op de eerste plants. Grasland werd onigezet
iii akkerland. In de latere oorlogsjaren werd de scheuring van grastand
weer goeddeels ongedaan gemaakt.'+ De overlieid vorderde graan. koeien.

paarden en hooi. De vergoedingen daarvoor waren weliswaar lager daii
de i,iarktprijzen op dat nic,ment. maar hoger dan iii de crisistijd. Door
gebrek aaii ingevoerd veevoer moest de veestapel. met linnie de varkens-
('11 pluiniveestapel, worden ingekrompen. Dit was vooral nadelig voor de
kleine boer met relatief veel varkens en kippen en weinig rundvee. Pas
na de Tweede Wereldoorlog kwani het herstel langzaani op gang.11 Hoe-
weI er sprake was van eeii zekere desitivestering werden in de Brabantse

l6
laiidbotiw forse winsten gemaakt.

l'ijdens de Tweede Wereldoorlog richtte de overheidspolitiek zicli net als
1 ijdens de Eerste Wereldoorlog  op de instandhouding  vati  de  voedselvoor-

zietiing. Sonimige teelten wer(len verboden. andere gestiniuleerd.
Het industrialisatieproces geraakte   na   1890   in   ee,i   stroomversnellitig

ali gevolg van de gunstige conjunctuur, de verbeterde infrastructiiur eii
de overgang naar fabriekmatige produktie met zijn mechanisatie en ar-
heidsdelitig. Ook de veranderde meiitaliteit binnen leidende kringeii in
Brabant bevorderde de dynamiseriiig van het bedrijfsleve,1. Met tianie het
aatital niiddelgrote bedrijven groeide.17 Talrijke nietiwe onderncmmgen
werden gesticht. Nieiiwe i idustrietakkeii als de chemische mdustrie en de
voedings- en genotniiddelenindustrie kwanieii op. De metaalnijverheid
olitgroeide zijn ambachtelijke karakter en ontwikkelde zich tot een eclite
i,idustrie. 18

Als belai,grijkste bedrijfstakken in de eerste dec·etii,ia van de twintigste
ee,iw goldeti de textieinijverlieid. de metatilitidtistrie. de sclioent,idustrw
eit de voedi,igs- e,i genotinicidelenind,istrie." De falirieksnijverlieid ver-
spreidde zich, vooral in Midden- eii Oost Brabant. ook over het platte-
latid.20

iii de eerste jaren van de Eerste Wereldoorlog ging cle expansie van het
Brabantse bedrijfs leven als gevolg van de vraag uit de oorlogvoerende
1+

) Kriellaars. De Bral,atitse landbotiw iii dr periode  1925 -  1950. iii:  De Qtia>·. e.a. (red). lift

\7euu,e Brabwit. II. 327 - 33+ (:BS. 1.at dbouwtrili,ig 19+3.
13

)  t.ci.p.. 3+:1. 3+8. Bielptitan. a.u·.. 324 - 326.
1 ( )

1 C :ampeti. Ph.(, .M . 5·aii. e a.a u· . . 35.1 - 53+
1-)   \'an  deri Eerenbet·mt. ()ntwikkelitigslijnen  en  scharnierptinten.  113  -  126.
Itt.

1  a.u'..  130.
1,).

1 a.ir.. 1:J+.
2(' ) a.it·..1 18
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landen door. Na verloop van tijd leidde liet gebrek aari grondstoffeti echter
tot stagiiatie. Na de oorlog trad een kortstoiidig herstel op. maar de eco-
no,Tiisclie crisis iii liet begin van (le jaren twintig leidde tot ernstige pro-

blemen. De Brabantse nijverlieid vroeg de regering mn bes ·lieriIiing vati
de Nederlatidse tiiarkt tege,1 de goedkope iili'orr mt het buitetilanci. V<,oral
de  sigaren-  en  scliofnenindust rie  hadden het zwaar te verdureii. Ondanks
enkele  niaatregelen  van de overheid  (hijv.  het  schoetiwetje vaii jitli  1923)
bleef de situatie iii een aatital hedrijfstakken ongunstig. De textieliiidustrie
katiipte inet exportprobleriieiI. Alet de sigaretiitidustrie King het daaren-
tegen goed. Ook Pliilips niaakte in de jaren twintig een storitiaclitige

21opgang docir.
De crisis vati de jareil clertig clrukle zwa:ir op liet Brabaiitse bedrijfs-

leven.  maar  na  de devaliiatie  vai,  de gulden  ii, 1936 leeMe  het  langzaam
op.22 Ilet nioeizanie herstel liep vast door het uitbreke,i vati de Tweede

Wereldoorlog.  Pas  iia  19+5  kori  dc'  Braba,itse  ecoiiomie  zich  herstelle,i.
Iii   1950  was   14.5  procent   vati  (le  Nederlanclse  indtistrie  in   Bral,ant

gevestigd. De nwtaal- eii bouwnijverlieid waren snel gegroeid. De werk-
gelegeriheici  in Braliant breidde  zic·h  tussen  1930  en  1950  meer  uit  dan
i,1 Nederland. 2:1

De industriifle economisclie structitur in Brabant veraiiderde tussen
1930  eii  1950.  Het  aandeel  van  de  metaalindustrie.  de  bouwnijverheid
en de confectieitidustrie groeide ten opziclite vati de voedings- e,1 geiiot-
tiiiddeletiindustrie, die relatief terrein moest prijsgeven.  In  1950  was  70
proceiit vaii de Brabantse industrifle beroepsbevolking werkzaani iii de
bedrijfstakken tiietaal, voeditigs- en getiotmiddelen. textiel en leer e,I
sclioenen. Voor Nederla,id gold de alliankelijklieid van deze vier bedriifs-

2+takketi sleclits voor 52  procent.

§ 2. De economische structuur in Boztel in de eerste helft van de twintigste
eeii u,

in de eerste helft van de twititigste reiiw daalde de agrarische heroeps-
bevolking   in   Nederland  van 26.9 procent   in   1899   tot   19,6   prc,cent   in
19+7. Absoluut was er echter nog steeds een forse groei. Deze sloeg pas
na  1947 oiri  in een aanmerkelijke daling.  |,1  tegenste|litig tot de landelijke

-1 )  \'ati Velthove,1. Staden .lfeiert)' ra/, 9-/lertogenbosrh. 11. :123 - :1:12.
9·)

-- )    a. u'..  323   -  332.
23 )   looiwi. Noord-Brabaitts ii,thistriele o,itwikki'lii,giii cle hilidige tijd. in: De Q,tay.//e/ .\7euu·e

Bm/,ant. 11.237 - 2.'ic).
-4 )  /.a·P· · 2+1 - 2-15.

179



trend kreeg de absolute daling van de agrarische beroepsbevolking iii
Boxtel al tussen  1900  en  1930 haar beslag Zowel absolutit  ali procentueel
was de nmnnelijke  beroepsbevolking  iii  de  landbouw  in  1930  (694)  klei-
ner dati  iii  1899.25  Fiet was voor boerenzonen eli -arbeiders vooral  tussen
1900 en liet uitbreken van de Eerste Wereldoorlog vrij gemakkelijk om
over te stappen naar de industrie. Iii de jaren dertig was er geen afvloeiing
iii(,gelijk iiaar aiidere sectoren. zodat arbeidskracliten, die eigenlijk niet
nodig waren. op de bedrijven bleven. Ondanks een absolilte stijgitig tusseti
1930  en  1950 ging de relatieve daling door. De laiidbotiw  werd de  kleinste
sector  (tabel  +5)

Tahel  ·0:  De  perdeling  van  de  mannetijke  I,eroepsber<,lking  van  Bc,xtel  in   1%99  en
19+7 absolltut en in procenten-6

1899 19+7

Beroepssec·tor absolilut                %                absolitilt               %

landbouw. visserij. jaclit 768 36.6 7+8 20.5

nijverheM 777 37.0 1913 .52.+

ecoitoinisrhe diensten +97 23,7 520 102

maatschappelijke diensten 59 2.8 4()8 11.2

beropp o,ibekend                   0                       0                    61                      1.7

totaal 2101 1 (}0.1 3650 10(),0

De secundaire sector expandeerde   fors:   in 1947 werkte nieer  daii   de
helft van de mannelijke beroepsbevolking iii de i,idustrie. Hoewel liet
aaiital bedrijveti in Boxtel zicli sterk ititbreidde, werkte een flinke groep
Boxtelse arbeiders buiten de geirieeiite.

De ec·oxioniisc·he dienstensector  riam  tusset,  1899  eti  1947  absoluut  nari-
welijks toe. maar daalde proc·entueel aanzie,ilijk doi,r het vertrek van veel
spoorwegiiwiiseii iii de jaren dertig. De inaats(happelijke dieristverleiiiiig
breidde daareiitegen uit. Ook iii de tertiaire sector werkte,i Boxtelaars
elders.

13 )   Naus. lic}irtel.  Een socifile orientatie. 131.
22, j    (:BS.  1  itki,nt.ste,i  der  lierciepstellirig.  17  -   12  -  1899:  C.BS.  1 -itkonisten  l,Un  de   1-olks-  m
Bernepstelling. 31  - 9 - 1947.
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§ 3.  De  nijverheid

a. Otitwikkeliiig van de iiidustrible werkgelegenlieicl

hi   1899  bestond  de  hert,(psbevolkitig  iii   de srcuiidaire sector  uit   777
mamwri  et,  170  vrouweii.  liet  aantal arl,eidsplaatsei bedroeg volgens liet
genieetiteverslag van dat jaar 70-1. R,ii,i, 240 persoiieii werkteii dits el-
ders, vooral in kleditigj reinigi,ig. le(·rverwerki,ig e,i de bouwnijverheid.
.\llee,1 de tertielnijverheid trok arbeiders vall buitell aail.

Tahe\  16:    De  totcile  inditstriple  berciepsbemlki,ig  in  lic,stel  per  bedrijj klasse  in   1399,
.).

1930   en    1950   absolutit   en   in   pr<,ce,iteri

Bedrijfsklasse 1899 19:1() 1930

al,s.             %          abs,              %          abs.             %

aardewerk. glas           3       (),:1        15       (},7        17       0,6
grafische  nijverhrid 15 1.6                       +2                     2.1                        :36                     1.4

clie,1,ische nijverlieid      1        (),1        17       ().8        35       2.1
hout. k,irk, stro         :18       +,C)      1 +5 7 9 100            3.8.-

kleding. reiniging 1+6 15.+ 198 9.9 198 7.+

leer. nibl,er. wasclork 127 13.-1 112 5.6 228 8.6

papiernijverheid              -            -            +          0.2            +         0.2
mitsbedrijveii                +         0.1           9         0,4
textielnijverlieid 267 28.2 280 1:1,9 +C)3          15,1

voedings-  en  ge,iotntid. 129 13.6 455 22,7 +16 15.6

metaainijveriwid            3() 3.2 21() 10.3 376 14.1

wagenmakerij               2         0.2           -            -
werktilig itistruni.-nillker 6 0.6

bouwnijverlieid 179 18,9 521 25.9 828 31.1

overiget,

totaal 947 99.9 2008 99.9 2661 100

De beroepsbevolking breidde zich liet krachtigst uit in de bouw- en de
nietaaliiijverheid. Een groot deel vaii de arbeiders in de bouwriij verlieid
werkte buiten de gemeente. De hout- en stroverwerking exi de voedings-
en  genotiniddeleiiindustrie  groeiden   tot   1930   absohiut   en   procentueel.

2 )    I 7/koms/en der Bereepste//ing :11   -1 2 -  1899, (;AB. Serretariaalsarchirf 1933  -  1979, itiv.nr.
8 bijlage nip,iwjaarstoespraak van de bitrgen,rester  1951  ei,  19,52.
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maar vielen iii de jareti daarna terug. De textiel,iijverlieicl groei(le t,issen

1899  ('111950  absoliiut.  niaar  claalcle procentueel. vooral tussen  1900  en
1930.

De ot,twikkeliiig van liet aantal arbeicisplaatsen in de nijverlieid geeft
cloor dc' toegerioilimi penclel nwer zicht 01) (le iiidustrialiseritig dati (le
heroepsbevolking

Tal,f.\  47 :  7'otcial  aantal  arbeicisplcicitse,i  in  de  i,id,istrie  in  11,1.rtel  per  I,edrijfsklasse
8 1599 en 1930 m 195028

Recl rijfski: sse .Ai,ital arbridsl,laatsen

1899 1930 1930

abs.               %           abs.               %           abs.               %

aardewerk.  glas                           -                       0                       -                  0.0                    38                  1.8

grafische nijverheid       9       1.:1       35       :1.0       +6       2.2
(·liemisc·lw I,ijverlieicl + 06             6          ().5           8:1          20

hout. ktirk. stro                -1()             :1. i              67             5.7              9.1             + 3--

kl(·ditig. rei,iigmg       51 7.2 14+ 12.2 1 +3 6.8

le,·r. rtil,lier. wasdoek       68            9.7              29             2.5              37             1.8

pal,ier,iij,erheicl              -             -            1          (1.1             -          0.()
mitsbedrijve,1                 +         0.6           13          1.:1           11          (I.3
textielnijw rlic·id 313 ++.5 977 2,1, + 442 21.0

voeclitigs- e,i ge,ioti,ii,1. 108 15.3 385 32.5 63) 31.9

witget),imkerij               :1         0,1
metaaltiijverlieid            2:1          :3.:1          62 5.2 177 8.+

bmiwmjverlieid             78 11.1 161 13.6 359 17.1

0\'erigen                         :3          ().4

totital 704 100.1 1182 1()) 21(10 1 (*)

Lit tahel 47 is  de  (mtwikkeling op lange terinijii  af  te  leze,i:  erii  dm-
delijke  versclittiving  van  de  textielnijverlieid  naar  cle  voeclitigs-  e,1  genot-

1,iiddeleiiii,diistrie.  St<mil  de  textielindustrie  in  1900  nog  ver  bove,iaan
met   ruitii  ++   proce,it  van  liet  aantal  arl,eidsplaatsrii.   m   1930  hacl  de

28
) Jiwir 1899: (..\B. C.ri,irriitrverslag Boxtel 1899. Slaat cler Fal)rirkrii. Sta.,1 vati voor,laaii,str

Fi,baclitet, (,tit dr latitste staat niet opgetioitien drie kitilhtsrhilders). voor 1930 et, 1950:
h'oricial-eronon,Li·c·/1 underzoek Ho.rte/. 63. Hoewel de grgevens iii cle state„ vati fal,rieketi eti
alitlia(·lite,1 iii de Xemi'eiltmers|ageli itiet *olleclig betrciow·liaar zijit. is 111't veratitwmrd (11'ze le
gelirilikeit z·oor vergelijkii,ge,1 ol, versc·liillei,de tijcistippeti.
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voedings- en genolmiddeletii,idi,strie die kw,ppositie overgenoinen. De tex-
Iielindustrie verloor tijdetis het ititerbelltini belic,orlijk terreiti. Na de
Tweede Wereldoorlog groeide liet aai,tal werkneniers nog wei, maar pro-
ce,itueel   gitig  de  aclite,uitgang  door.   De   vordi,igs-  eii  getiotniiddeleniti-
clustrie  verwierf eeii sterke positie  tussen  1900  en  1930.  De  snelste  groei
vonci  plaals  tusseli   1900  e,1   1914.  Na   19.'JO  cleed  zich  ee,i  lic·lite  proc·e,i-

tue|e ter,iggatig voor. De tiwtaal- Fil cle 1,oilwilijverlleid groeicle,1 |let sile|st
en wisten die groritrildeils ,'ast ,(· 11011(]eii. Sal,imi streefdell Zij de tex-
lie|iii<|ustrie tegell |1('t tiliclde,i vaii (1(' eritw voorbij. Expansie ook m cle
cheiii,sc·lie  nijverlwid.  vc,oral  iia  1943.  De l,edrij fstak kledi,ig e,1  r<'i11igitig
PY,eicle  tot   1930.  niaar  claarn:I  zette (ie terugva|  iii.  De  leerbewei kitig
(|ooierijeii el, s 'h()enliiakers) verlo )r veel terrein.

1)e striweiide nijveriwid werd iii de  ,e,ioile 1900 - 1950, oiidanks de
tertigval van de textielindustrie. ,ersterkt door de sigare,i- en cir vlers-
verwerkeiide industrie. Enkele wasserijen, oorspionkelijk werke,id voor de
lokale markt. groeiden eveneens ilit tot sttiwe,ide bedrijven. 1)at gold ook
roor enkele onderneti,ii,grii i,i cle hotit- cii stroverwerking

b. De niec·hanisatie breekt door

In 1900 werkten elf 1,edrijven nwt in totaal dertien stoo,Iii,m(·lii,ies (ge-

zatnenlijke capaciteit:   280  pk.   g<·niiddeld  25.5   pk  per  bedrijf).   III  deze

beclrijven werkten 273 arbeiders: 38 procent van het aantal arbeidsi,la at-
se,i. Het aantal pk's per arbeider bedroeg iets infer dan #Ai. De grootste
capaciteit hadden  de  twee  stooiwitnachities  iii  de  elektriciteitscetitrale:   130
pk. Afgezien van dit bedrijf beschikten tieii beclrijveii. niet 269 arbeiders.
over  een  iiiachmevermogeti  van  150  pk.   Dit  wil  zeggeii  vijftie,i pk ge-

i,iiddeld per bedrijf eii 0.56 pk per arl,eider.
in  1914 waren .34 bedrijven geiiiechaniseerd,  een verdrievoudigitig  teii

opziclite van  1900. iii deze l,eclrijve,i werkteri in totaal 556 arbeidskrac·11-
te,i: 57.7 procent van liet aa,ital arbeidsplaatsen. een stijging van bijna
20  procent  ten  opziclite  vaii  1900.  Elf  onder,ierizingeii  hadden  iii  lotaal
dertien stoominachines in bedrijf. samen goed voor 420 pk. gellliddrId
38,:3 pk per fal}riek. Zonder de elektric·iteitscentrale (133 pk) hadden de
overige tien ondernemingen. samen 20+ arbeidskrachten, 28,7 pk geniid-
deld per bedrij f e,1 1.17 pk ge„iiddeld per arheidskracht:  ren fc,rse stijging
ten  opzichte  van  1900.  Ilet  aaiital  l,eclrijven  niet  een  of  nieer  elektronio-
toreti groeide  van   tiul  iii   1900  tot   27  iIi   1914.   Zij   haddeii  sanien  25
niotoreii iii gebrilik niet een totaal vermogeti vati 72 pk. Twee hedrijven
tiiaakleii ook tiog gebruik van eeli zuiggasniotor. Het verniogeti vati deze
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moloren is onbekend. Het niachinepark van alle 34 gemechaniseerde be-
drijven  had ceii totale capaciteit  van   +92 pk geniiddeld   14.5  pk  per

bedrij f en  0,88 per arbeider. Zonder de elektriciteitscentrale  10.9  pk  per
bedrijf en 0.65 per arbeidskracht.

Iii  1929  stoiiden 28 onderneiiiinger, als gemechaiiiseerd te boek. iii deze
uncler,iemitigen werkten in totaal 768 persorieii. Er waren nog zestien
stoomniacliines in bedrijf 1,1 negen fabrieken. Veertien bedrijven werkten
met elektromotoren en acht niet petroletim- of gasmotoren. Sonimige fa-
brieken gebritiklen stoomniachines eii elektromotoren naast elkaar. De
staat van fabriekeii en ambachten geeft een totaal vermogen van  1312.5
pk. Van vijf bedrijven staan de niacliincs wei vermeld. maar niet het
verniogen. Het vermogen van deze bedrijveti nioet. als we iiitgaan van
het  vermogeii  in  1927  en   1928.  rond   cle  180  pk gelegen liebben. zodat
de totale capaciteit  rond  de  1 +90  pk  lag,  ongeveer  53  pk  gemiddeld  per

bedrijf en  1.9+  pk  per  werknemer.  Zoiider de elektrisclie rentrale  (525
pk) was het gemiddelde vermogen per bedrijf ongeveer 35 pk en per
werknenier  1,25 pk. Hoewel de cijfers niet volledig  hetrouwbaar  zijn,  is
het  d,iidelijk.  dat het aantal gemeclianiseerde  bedrijven  tussen  1914  eti

1929 afiiam. maar dat het verniogen per bedrijf en per arbeidskracht
steeg.

c. Fabrieks- ei, ambachtstiijverheid

De gegevens uit de geiriee,iteverslagen over de ontwikkeling van de
werkgelegeiiheid en de Ineclianisatie totien iii de fahrieksnijverheid ee,i
expansieve  ontwikkeliiig  tussen  1900  en  191+  en  consolidatie,  concentra-
tie en hier en daar iiikrimping iii de periode daarna. De omvang van het
amt,achtelijke bedrijf  nam  tussen  1900  en   1914  fors  af.  zowel  iii  aatital

bedrijven als werklie(len. Enkele a inl,ac·litelijke bedrijven ontwikkelden
zich tot fabricken. andere verdweiien. Eeti enkele fabriek viel tertig tot
een ambachtelijk bedrijfje.

Na 191+ stabiliseerde de ambachtsnijverlieid.  Deze valt slechts te volgen
tot   1922/ 1923. Daarna  is de Staat  van de voornaamste Anibachten  iii
de gemeenteverslagen natiwelijks ingevuld.
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Ta\,el 48: Acintal cunl,achtelijke bedrijve,t e,1 clactrin werk=c,me arlwiders i„ Bortel
r<,lgens cle gemeenteverslcigen in 1900, 1914 eri Ic)22 9

A= ati,ital bedrijve,1 190() 191+ 1922

B= aa,ital arbriclers     A        B        A        B        A        B

l,ierbrouwerije,1             2           3           1           :1           2           :1
kuiperijen                     2            :3            1             1             1             1
kolierslagerije,1              +           3           3           8           3           6
leerlooierijen                  3           16
 181,1ast/pelle,1/lin,ietiwer.  11             63              :1            :14              2            +2
motit,1101ei,s                        2                1

sc·liorsmolen,i                         2                 2

sc·lioe,imakerijen                  1 4               +5                11                32                11                :;2
wasserijen                     6           16            1            2

smederije,1                             %               17                 +               10                  '1                12
taI):lkskerverijen             3           +           3           6           '1           7
wagenniakeryen              3            :1            1            2            1             1
mcielmakerijei,              2           :3           1            1            1            1
kleerinakerije,1                             7                    12                      8                    16                      8                    16

vieeschhotiwerijei,                 9               11                  8               2()                 8               21
m#selaar                            1             41               8             38                8              36

til,iinerlieden                   7           23
bakkerije,i                  21          36          19         21          16          25
huisschilders                       7              1+               8              16                8              14

klompe,niakenjen              13               28                10               26                10               28

sigareninakerije,1             3          32            2           13            2           13
dnikkerijen                    1            7            -
ktinsts(·hildersateliers          1                :1

pliotografen                  1            1
bijenwasblekerij             1            1
spekslagenjen              10          10          11          11          11          1:1

horlogemakerije,1            -            -           :1           0           :1           +
totaal 152 +26 106 268 101 275

Een ititzondering op de algeniene tendens van tertiggang vorinden de
koperslagers. kleermakers. tabakskervers eii de slagers. In de sigarenin-

29) (1-\B. (.emeetitever1laget, Bc,xtel 1900.191+.1922.
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dustrie en de wasserijen verschoof de ambachtsnijverlieid naar fabrieks-
nijverlieid. lii ambaclitelijke wasserijen en weverijen en onder metselaars
vond de neergang vooral plaats tussen  1900 exi  1905. Onder bakkers juist
tussen   1905  en   1914.311

Iii 1900 telde Boxtel 16+ bedrijven inet 721  arbeidskrachten, geniiddeld
+,+ per bedrijf,   in   1914: 143 bedrijven  en  981   werknemirs.  gemiddeld
6.9 per bedrijf.   In 1930 waren  er 188 bedrijven  en   1184  werknemers.
een gemiddelde bedrijfsbezetti,ig van 6.3. Relateren we de industriifle ar-
beidsplaatseii  aan het aantal inwoners. daii waren  er  in  1900  106  ar-
beidsplaarsen per 1000 inwoners. in 191+ 112 en in 1930 108. Deze
getalle,1 wijzen  op ren stroomversiielling  iii  de  peric,cle  1900  -   191+  en
re,1 vertraging tijdens het interbelluin.

Tahel  49:  Acintcil  en  omvimg  van  bedrijven  per  bedrijfsklcisse  in  de  nijverheid  in   Bc,xtel
mlgens   de   bedrijfstelling  van    1930."

Bedrijfsklasse liantal aantal personen claarin werkzaam

1-5 6-10 11-50 51-200 lotaal

grafisc'he i,ijverlieid      +        1        1        2                :15
rhemisrlie nijverheid     .5        5         -                   -         6
hotit. kitrk. stro         1(1       1+         1         1                  67

kleding. reiniging       28       22         1         5         -      1+4
leer.  rtil,her.  wasdoek         16                15                  1                   -                                   29

metaainijverliei,1            2'1          22            1             -                        62
liapier,iijverheid              1             1             -                          -            1
i,tits|,edrijve,1                2           -            -           2            -          27
tertieinijverlieid              5            -            2            1            2         277

voe(lii,gs- ei) ge,tot,iiid.  4-+       :1+        6        1         '1      ;175
1,0 ti w n ij verl ie ic 1 ++       36        6        2        -      161

to taal 188 150       19       10        5     118+

De oinvang van de Boxtelse bedrijveti bleef op enkele uitzo,ideringen
na gering, bijna 80 procent  van  cle  oiidernemingen  telde  in  1930  minder
dan zes werknemers. 10 procent zes A tien. ruini 7 procent elf A vijftig.
Sle<·hts niincler dan 3 procent bood werk aan meer dan vijftig personen.
De grootste bedrijven vinden we in cle textieinijverheid en de voedings-

:3(1

) (;AB. (;ettieente,·erslagen  Boxtel  1900.190.5.191+.
31 )   F.TDi.  Iridustrille  vestigingsfactore,1. label  \1.
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ei, genoti,iiddele,iinclustrie. Beclrijven met 1Iieer da,1 tweelioiiderd werk-
Iieiners  waren  er  tiwl.

'russeil  19;10  ril  1950  \onci  scliaalvergroting plants.  \'an  de  170  orider-
lieillitigell iii 1950 telcle 79.4 proceiit milider dan tien arbeidskracliten.
18,2 proc'e,it ttisseii de tien en de hotiderd en 2.+ procint iiieer daii
lionder<1. Het get,iidclelde aantal arheidsplaatseti per beclrijf was ruini
twaal f.  eeti forse stijging siiids  193022

De  omvaiig  van  de  pe,idel  liep  na  1900  vercler op.  Volgens de beroeps-
telling  vaii  19:10  was  +4.3  proce,it  vaii  de  beroepsbevolkirig  (1835  per-
solleli) werkzaam  iI, de i,idustrie   volge,is de hedrijfstellitig werkten  118+
persoxien iii Boxtelse bedrijveti. Oiigeveer 650 indristriearbeiders werkten
d,is buite,1 de gi·meelite. Eeii groot deel hwrvati was werkmaill iii de
bouwnijverheid.

In   de   periode   1930   -   1939  liep  de  werkgelegenlieid   iii  (le  grafisclie
industrie, n,itsbeclrijven eli de kleclitig/ reitiigi,ig terug. inaar in andere

:8bedrijfsklassen nani die iii geriiige inate toe.

Nu volgt een schets van de ontwikkeling in verse:hilleiide bedrijfstakkeri
ttissen  1900  eii  1929.  Bronnen betreffende afzonderlijke bedrijven  in  de

periode  1930  -   1945/ '50 ontbreken  nagenoeg.  Na de schets wordt  liet
inclustrieel kliniaat behandeld.

d.  De textieinijverheid

In  tege,Istelling tot de periode  1900  - 1914 waren de jaren twiiitig voor
de Brabaiitse textielnijverlieid origutistig. AIs de belangrijkste oorzakeii
daarvan golden gebrek aan koopkraclit in Nederland en toenemencle con-
currentie  uit  Duitsland,  Belgif efi Frankrijk.  In  1924 sloot Duitsland  zijn
grenzen, waardoor de export stagneerde. Duitse bedrijven bracliten hun
produkten tegen zeer lage prijzen op de Nederla,idse inarkt. Ook andere
landen voerdeti in toenemende niate eeii protectionistisch beleid. 1925
vormde voor de bandweverijen een dieptepunt. Lintienweverijen bleken
slechts door uiterst lage aanbiedingen in staat voldoende orders binneii
te slepen om het bedrijf te continueren. ken aaiital fabriekeri moest iii
1926 tot ontslag of werktijdverkorting overgaan.   In  1927  trad eeii liclit
lierstel in. Progressieve ondernemers probeerden door innovaties te over-
leven. De situatie bleef ecliter zorgelijk. vooral voor de linnen- en baiid-
weverijen. Vanaf  1930  werd de toestand opnieuw penibel. Er waren  nau-

welijks orders en de prijzen daalden sneller dan de grondstoffenprijzen.
'1 )    Soriaal-minomisrh onderzoek  Boztel.  65  -  69
33

)   ETIN. Industriete vestigingsfa<loren. 20 - 21.
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Buitenlandse prodrikten wercleti op de Nederlandse markt tegen dunip-
prijzen verkocht. Vooral band- en daniastweverijeti kregen te maken niet
de annuleritig van binnenlandse contrac·ten. Door het nagenoeg wegvallen
van de export nam de concurrentie op cir bintienlandse niarkt sterk toe.
Op die iiiarkt iiam de vraag naar goeclkope prodi,kten toe ten koste van
de kwaliteitsprodi,kten. Daardoor daaide,i de winsten nog verder. Door
overproduktie moesten veel bedrijven weer overgaan tot arbeidstijdver-
korting en ontslag van perso,ieel.

In  1935 King de Nederlandse regering over tot  contingetiteritig.  Dit  leid-
de  toi  enige oplueliting  bij  dr bedrijve,1. Vanaf 1936 zette een lichte  ver-

beteri,ig in. Na de devaliiatie van cle gtilden kwani de export weer op
gatig.  1939  e,1 19+0 waren  voor  de  textielnijverheid zelfs gunstige jareii.
De mobilisatie deed de vraag sterk toenemen door de atigst voor abtior-
inale prijsstijgingen. De bedrijveii konden weer personeel aantrekkeii en
de werktijd werd verleiigd. Na de bezetting vaii Nederland liep de be-
clrijvigheid terug als gevolg van de stagnerende aanvoer van grondstoffell
en de distributieniaairegelen. Na de bevrijding was er een grote inliaal-
vraag  naar  textielprodukten.   De  omzetten  groeiclei,  en  begin  1950  was
de inliaalvraag bevredigd. Stijge,ide  grondstoffenprijzen  e,i  afiieniende
koopkracht kondigden echter nieuwe probletiwn aaii. :1+

Iii 1900 wareii de I,elatigrijkste textielfabriekeii iii Boxtel die van Vati
der Heijde,i tiiet 67, van Vati Oerle mw iii totail 111. van De Leeuw
niet 20 en van Vati der Eerclen lilet 51 arbriders. Naast deze fabriekeii
werkten nog elf ambaclitelijke weverijeii inet sle(·lits enkele kiieclits. Iii
de werkplaatsen van deze weverijtjes werd het fijnere daniast en tafellin-
nen geweven. Voor het weven van grof litinengoed cleed inen nog sp(,ra-
discli pen beroep op huiswevers.33 De oudste hatidweverij. de oude Ko-
ninklijke Weverij  P.(:.  vaii de Ve,i.  bleef tot  1930 iii bedrijf en vervaardigde
uitsluitend lintien e,1 dai,iast. :36

hi  1905  verdweeii  Van  der  Heijden eii startten de nietiwkomers  Ravels
en liertzberger. Ravels begoii met 22 werkiieiners eii een elektromotor
van  vijftien  pk. Ilet bedrij f verdweei,  al  iii  1908.

De tweede nieuwkonier. de N.V Textielfabrieken .\.B. liertzberger. had
meer succes.  De  N.V  was een voortzetting van  een textielhaiidel,  in  1880
door liijmati Hertzl}erger in Eitidlioveii opgericht. Deze handelsonderiie-
ming  werd  in  1905  verplantst  naar  Boxtel.  otildat  de  i,itbreidingsmoge-
lijklieden in Eindhoven te gering wareii. Tegelijk volgde oziizetting van

*)   Imlagen  K.r.K.  's-Hertogentiosch   19'22 -  1930
1-,)  E,·erwiin. Besr.hrijvilig van hatidel en nijverheid iii Xederland. 3.3.3.
*')   Van  den Aker. Ro.rte/,  AijA  nou  'ns.  133.
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liet bedrijf iii een N.V. niet de broers Iliji,i:iii eii .Fic,If Hertzherger als
aandeellic,riders. De N.\'. Textielfal,rieketi :\.B. Hertzberger begot, in 1905
iii een iiieuw gebot,wd fabrieks„a,ici i,iet de produktie van tijk. Er werk-
te,i iii het l,egit, 32 1,Ieiiseti. 1 let bedrijf besc·liikte over eeti elektroinotor
vaii vijftieii pk. Na enige jaren legile 1 lertzberger zicli toe op de procluktie
vati damast satiji,en tijk. ee,i fal,rikaat waarvati het hedrijf (·e,i tijd la,ig
liet nioti ,polie m Nederlai,(1 hezat. Ollder i,ivioed vati lievige coti 'urre, tie
v:in,iit  Belgib scliakelile liertzbc·rger over op de fabricage vati gordijnstof-
fe,1. zi,n,iesclierindoek. te,itlititic·11 eti zeildoek.  let aantal werkiieniers liep
111 latere jaren terug:  iii 191+ werkiei, er 21  arl,eiciers eii in de (·risisjareii
1920 - 1 922 nog niaar vijftieti. Vatiaf 192:3 ging het veel beter: het t,er-
sotierlsbestatid grc,eide tot 4,7. Bovendien werd cle oticle elektiomotor vcr-
vailgeii door ren niotor van 36 pk.;3  Ann cir weverij wareti een ververij
e" een appreteerderij verboiideii. die niet allee,i voor het eigen bedrijf
werkten. niaar ook voor aiidere fabrieketi.;'8 In  1929 had het bedrijf 50
niensen in dienst. Tijclens de Tweede Wereldoorlog lag het bedrijf tijdelijk
gcheel stil. Na 19+5 hervatte het de produktie siiel. "1

De dainastfabriek vai, M. de Leeuw & Zooti fabric·eerde iiaast het ge-

wotie huislioudlinneti vooral fiji, datilast. zowel voor de binnenlaiidse
Itiarkt  ali  voor de export.+c'  Iii 1900 werkte liet bedrijf  inet  twititig  werk-
neniers.  Iii  1918 iiioest het tijdelijk sluiten wegens gebrek aari brandstof. +1

Daarna is De Leeuw nog enkele jare i op kleme schaal verdergegaan. Iii
+2192+ werd zij i i weverij overgenoiiien door de gebroeders Van Oerle.

De Damast- e„ Liiinenweverij WJ. van Hoogerwoitw & Zii. groeide
van een ambaclitelijk bedrijf uit tot mac'|iinale weverij. In 1906 nam de
weverij de eerste elektromotor in gel,ruik. Er werkteii toen veertien per-
soneii. Dat aantal liep tijdens de crisis van  1920  - 1922 terlig tot zeven.
in 1923 werkten  er  al  weer 21 arbeiders,  in  1929  36.4' De handweverij
met de prod,iktie van liet allerfijnste clamast en bedlinnen, bleef naast
de machinale weverij in werking.41

Weverij  W  van der Eerden  had  in  1900  51   werkticimers  in  dienst.  Het

bedrijf had de beschikkitig over een stoomiiiac hiiie. Tien jaar later werk-
ten er  nog 27  mensen.  Iii  1920  werd de aan het bedrijf verbonden wasserij

:1)   (;.\B. Ceineei,te,-erslage„  Boxtel  19()3  - 1929. Brabants ('entrum. 28 -  10 -  197,5.
18)  Cemeentegids Bortel. 1925.69.
:3(1

) Brabant.s ('entrum. 28 - 10 - 1935.
4 )    (;emeeillegids  #Mul.  \923.69
+1 )  CAB. (le,neenteverslag Boxtel 1918

4' )  \-:ti, drti Aker. a.w.. 117
4)  (;AB. (;emwmeverslagen Boxtel 1906.192() -  1929.
++,

) (;emeentegids Bozlel. 19'32. 3-1  - .'58.
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opgelieven. Er werkten  toen  nog 24 arbeiders. ()instreeks 1925 bestond

het bedrijf uit een machinale weverij, een blekerij/ appreteerderij en ren
ha,idweverij. Alen beschikte over nioderne machines en fabriceerde zwaar
katoendoek. dekdoek. wage,1- en autokappendoek. perseiini,igdoek en
niarkirzendoek. +5

1)e crisis aan het begin van de jareti twintig weerspiegelde zicli in de
tertigloop  van  het  aantal  werktieniers  in  de  weverijeii.  Vanaf 1923 steeg
dat  weer.  Over  de  sitimtie  in de Boxtelse textielbedrijveil  tusse,1  1900  en
1930 is verder door bronnengebrek nauwelijks iets bekend. De grootste
textielfabriek   iii de genieente. weverij Van Oerle. vorlilt   echter  eeil  ilit -
zotidering.  Het archief vaii deze undernemi,ig is v,·riiirtigil. iiiaar uit  1968
clateert ee„ oticlerzoek naar de ontwikkelitigeii in dit hedriji i,1 cle periode

1895 -  1930. De  }aragraaf over Vati Oerle is grote,ideels op clit onderzoek
gebaseerd.

+6

121,1 (lerle's wererije,1.
I let  grootste  textielbedrij f  iii de eerste deceniiia  vaii de twintigste eetiw

was  Van  Oerle's  liniien-   en  damastweverij   (opgericht  iii   1850).   In   1902

overleed de stichter vati het bedrijl Joliannes vati Oerle. Vier jaar eerder
haddeii zijii drie zoiien Frans. Adriaan en Pieter de leiding al overgeno-
111eil. 1)irekt na het aaiitredeii vaii de nieuwe geiwratie vei·schoof het
acc·eiit vati de litinenweverij naar de lianciprc,ditktie. Dit blijkt duidelijk
itit   cle   pers(,ii<·elsbezettitig:   iii   1898  werkteii   iii  de   lintieiiweverij  51   ar-
1,eiders en iii de baikclweverij 3+. Eeii jaar later hedroegeii die aantalle,i
respectievelijk 31 en 77.+7 De baiiciweverij pioditceerde vooral jaloezie-
bancl.

hi  1903  werel liet bedrij f (),ligezet  ill  twee' #'1111(,ots(·happell  oilder  Fit -

Iiia: de Firina 1. vaii Oerle & 7.ii. (liii,ieii) eii de Fii*nia Cel,roeders Va,i
Oerle (l,and). De Fir,ims ware,1 0,11 c<,iniiwrcifle recleneii op papier ge-
splitst. maar haddeti dezelfcle leiding. De Firliia J. van Oerle & Zii. le-
Ferde ami particuliere,1. gewend aaii de o,ide imarii. De klanten van de
11.ir"ia Cebroeders Vait Oerle l,evoricleti zic·li iii de hai,del ptl de iiidiistrie
eii heclitten mindcir aan de otidp naaill.

Tilssen   1900  en   1920   groride het bedrij f aanzienlijk  en niaakte forse
iritisteii. Er werd geitivesteerd iii Ilietiwe illac·|lilies en structuree| gere-

+5.
J a.u·.. 67  -  68.  Perseiming dork  is  reii grofilradig s,·ater<liclit  g,·lil,pregnrerd  linneli zi·ildork.

dat oiider itieer vocir tentrii w·prd grbriiikt
· 11" j  De Boer. I lei  gecircigran cle o,idernemer in Xederlcind. "lriti ()erle's I,innen- en  Daniastlret,ertj

/49.5 -  /93.5.
+7)   (;AB. (;rmerritrverslageli Boxtel  1898 en  1899.
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serveer(1  voor 11iet,zi·r  i,ivesteriligen.  11('t  i,iachinepark  leve,cle  in  1902  40
pk  (stoom)  rn  iii  1920  20()  pk  (Stoom  ei,  elektriciteit).  Ilet aaiital arhei-
clers  licp  terug  va,1  127  in  1902  tot  107  iii  1920.  Dit  cliticit  op een forse
stijgitig vall de arbei(ly,rocltiktiviteit m cle eerste twee (|ecemiia va,i de
twintigste eellw.

Iii 1016 wercle,i lieide Firi,ja*s otidergebracht iii tie tiietiwe N.V. \Ta,1
Oerits l.i,incii-. I),91,ast-  eii  Ilandweverij.  Naast fiskale , oordeleii  speelile
voc,ral cip belic,rft,· ot,i liet fai,iiliekaraktet v:1,1 liet I,edrijf tc· waarl,orge,i.
llet  l,egi,ikapitaal  bc·drocg  f,500.0()()   waarvaii  gel,laatst  f321.00()  Net
was volic·clig wteri, gefitiaiwwrd i,iet de drie bri,ers als etiige aaticleellic,Ii-
CierA.

De winst- eii retitabiliteitsc·ijfeis iii tabc·1.50 weersi,iegeleli (lc· gang vaii
zake,i  bij  di'  11:eu,ve  N.   De   ,eriocle  1916  -  1920 was  gittistig.  itiaar  Iia
1920  liet,ei,  d(·  Wilistell  eii  de  re,ital,iliteit  geleidelijk ter,ig.  Iii  192:1/192+
ei, 1928/1929 trad ee,1 kortstoridig herstel 01,. De jaren 1930 - 1932
,(,imcieii eeti diel,tepittit. Flet aatital werktie,iiers groeide aa n ·ankelijk
nog  tcit  165  iii  1926, claartia zakte  liet  terug  tot  115  iii  1940.

Ta\,e\ 30: Netto irinst er, de geschcitte rent(il,iliteit i,1 proce,zten ran de 1.1: 1(m ()erle's
1.inne,i-. 1)cimast- en 11(inchi,ererij Ic)16 - 193:1+8

Jatir winst reiitahiliteit Jaar Willst retitaI)i liteit

1916-1917 850()() 21 1925-1926 160()0          :1

1917-1918 16-1000 :11 1926-1927 2+0()0          5

1918-1919 810(10 16 1927-1928 170()0                +

1919-1920 121000    21 1928-1929 3:10()0          7

1920-1921 900()0 17 1929-19'30 -"300()         -1

1921-1922 47000 1() 19:30-1931 -9000    -2

1922-1923 .32/)00 -7 1931 -1932 -160()()         -3

1923-192+ 490()() 11 19:12-193:1 160()()           4

1924-1925 38000           8

\Ta,1 Oerle (leed ook tijdens cle Eerste Wereldoorlog goede zaketi. on-
danks probletiieii met cle aanvoer vali grolicistofferi (vlas. katoen eii steeii-
kool) eii liet wepallen vati l,uitenlaiidsc markteii. De iietto wiiist was iii
+8 )   De  Boer. (1.U'..9-  1().   T)r  ri·litabilitrit  (verlioliclitig eigril ver,i toge,1  -  Iietto  witiw)  is  i,wi
ititzotiderilig vati 1917 niet exact vast te htellfil. 0,1,dat DI· Boer gerit inzage kreeg in cir bal:iliseii
In 19171)*·drcic·g ch· remabilitrit 20.8 procelit. De relitabilitrit is door Di Bc,er geschat op basis rail
h,·1 grlijklilijveiid geplaatht kiq,ittial ,·ail f.'121.()(1(). De peri·ititages iii di· label zijn afgrroticl op
geliele getalle,1.
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de jaren  1917  -  1918 de grootste  in de periode  tot de Tweede Wereld-

oorlog. Men vond nieuwe afzetniogelijklieden iii eigen land (hotels. zie-
kenhuize,i. scheepvaartnmatseliappijeii) en gebruikte binnenlands vias.
Steenkool uit Duitsland en Belgie werd vervangen door Limburgse. De
export naar Engeland bleef op peil en die naar 7.witserland nam zelfs
toe. Van Oerle was in stant oni zijn arbeiders iii deze jareii aan het werk
te houden. De bandweverij schakelde omstreeks 1920 over op etiketten
voor de confectie- en banden voor de inachitie-ii idustrie.

De  ecotioinisclie   crisis  van   1920   leidde  tot  een forse terugval  van  de
winst. Het aantal werknemers zakte  van   113  in  1919  naar  107  iii  1920.
In  1921   en 1922 claaide  het  aantal  werknemers niet verder. hi 1923/1924
trad eeti duidelijk herstel op. De witist steeg weer en het aantal werkne-
niers groeide van 107 in 1922 tiaar 1+7 iii 1923. Ook de machiiie-ca-
paciteit steeg enigszins: van 200 pk iii 1922 en 240 pk in 1923.+9

De jareii  1924  -  1928  vorniden  opnieuw  een  terugval.  iii  de jareii  twin-
tig midervond Van Oerle steeds nieer coticurrentie. Het bedrijf was in het
begiti vaii de eeuw, zeker iii vergelijking met weverijen in de oingeving.
111odern te noemeli. Het werkte al vroeg met stoomkracht eti elektriciteit
eii  beschikte  rond  1900  al  over een  flinke  buitenlandse  markt.  Bovendien
lagen de boil«,ste i extreein bag. in de jaren twintig raakte Vaii Oerle
die voorsprotig kwijt en nioest hij opboksen tegeri andere bedrijven. De
c·onc·urrentie uit het I}uitenland Ilaiti ook toe. Vati Oerle rerliagde zijn
prijzen 0111 op de l,iniienlandse niarkt niet teveel terrein te verliezen. Te-
gelijkertijd stegen cle I,roduktickosteii aanmerkelijk door hogere lootikos-
ten. Een extra nadelige factor was liet toeilenielide protectic,iiisnie iii liet
buitenland. Duitslaiid. de belangrijkste exportniarkt van \Tati Oerle. ver-
lioogde zijn invoerrecliteii aatizienlijk. De export iiaar Ziii(1-Afrika. Ne-
derlands-indie. (:anada en India ilam echter juist in deze jaren toe.

liet overlijderi van twee directeitren van het bedrijf Adriaan (1921) en
Frans van Oerle (1928). geboren miderneniers. betekende een grvoelig
verlies voor het bedrijf. Meii  wist de moeilijklieden door creatief mana-
gement adequaat het liooM te l,ieden. want het bedrijf bleef winst niakeii.
Iii 1928/1929 was er zelfs sprake van een duidelijk herstel. Maar iii 1930
sloeg de crisis hard toe. De N.V maakte voor liet eerst smds zijii opricliting
in 1916 verlies. Er vieleti ecliter in tegenstel|ing  tot  in  veel  atidere  tex-
tielbedrijven geen gedwongen  ontslagen.  Iii  193:3 trad herstel iii. bevor-
derd door de aantrekke,icle t,itvoer naar Duitsland. vanouds Vaii Ori-lfs
grootste  exportniarkt.

+(; )   (;AB. (;eineelitrverslagen  Boxtel  1922 en  1923.
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T,isseti  1920  e,1  1926  nam  het  aai,tal werki,ei,iers sterk toe iliet  eeli
lichte ititbreiding  vati  de  i,lacltitierapac·iteit.  De  retital)iliteit  nani  ec·liter
af.   T,isseti   1926  en   het   tliti,rekeli   vali   de  1-weede  Wereldooric,g  is  het
bedrijf niet ititgebreid. fu,ida,Iie,itele ini,ovaties v<,nde,1 1,irt plaats en er
werd niet verder ge„ierliatiisperd. Na de exi,ai,sie in cle eerste twee (le-
c·e,inia  vaii  de  eeitw  was  nicii  trisse,1  1920  ei,   19-+0  vc,oral  grric·lit  c,1,
c'oilsolidering

De gebroe<le,·s liaitirii ii,itiatief. cluifd,·n risic·o-s aaii. vc,er(leii ver,iwii-
wingen di,or e,1 traden mcwilijkliedeii c'reatie|' tegeiiloet. Dit geldt vooral
Foor  de jareii  1900  -  1920.  7.e zochten  en  Toncleti  nieuwe grotidstof-  Fii
afzetmarkte,i.  het  hedrijf King vroeg  over op het  gelwi,ik  vati c·lektrinteit.
cle produktie werd geme(·lianiseerd et, aai,gepast aa,1 de rmag:ch· Le-
drijfsvorni aaii de onistaiidiglieclcii. De bedrijfsvoering was m vele op-
zicliten moderti. Op het gebied vaii de bedrijfsfitianciering I,leef \h,i Oerle
(·chter traditioneel: hij hield vast aan i,itenie finaticieririg. Dit is begrij-
i)elijk  bij de hoge winsten  van  vS<ir  1920.  Alaar  bij  de  terilglopencle  re,i-
tabiliteit tia 1920 haci Vai Oerle nic.t exterii kapitaal, juist iii die tijd
nieer beschikbaar, de voorsprong op de coiicurreiitie niisschie,i kuiiiien
behoiiden.  Na   1920  tradeii  cir  ondertieiilers  meer  op  als  lielieerders  daii
als vernieuwers. liet #laii vaii de vernietiwilig en het streveli naar expansie
verdwenen. Bestaatide traditiotiele eletiienten (gee,i vreemd kapitaal, gee,i
vreemden  in  de bedrijfsleiding)  bleveri.  Net  feit  dat het be(lrijf een eclite
'Familie N.V' was lieeft hier zeker m<.e gespeeld. De angst voor exter,w
fiiianciering heeft de oiitwikkelitig van het bedrijf ongetwijfeld gerenid.
Ilet  maatscliappelijk  noch   het geplaatst kapitaal werd t,isseii   191 (,  e,1
1953 uitgebreid. Dat duidt op een trage financifle expatisie.

Pas   in 1953 deed de onderneming voor liet eerst een bernep op de
kapitaalmarkt!  Na de Tweede Wereldoorlog begon als gevolg van een grote
mhaalvraag een tiieuwe periode vai, expaiisie.  Iii  1950 votiden  tweehon-
derd menseti werk in het bedrijf.

e. Wasserijen

Met de textielbranclie is de wasserij verwant. E.iikele weverijin hadden
ee,1 eigen wasserij rn strijkerij. waaronder Van Oeile (De Smalle
Strooni').  iii   1900  was  er  #n  zelfstandige  stoom,rasserij.  tiainelijk  die
,a,1 PH. Velse,1. Bij dit bedrijf werkten in dat jaar zestien niensen.

:tlDaarnaast waren er zes liandwasserijen Inet m totaal 36 werkneniers.

*')   CAB. (;enic·,i,trverslag Boxtel  1900.
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Iii  1901  wer(1   De Donmiel' van (:rols & Co.  opgericlit. 6#n  der moilernste
wasserijen van Nederlatid.   Er  werkten   iii   1901   acht   werknemers.   Crols

had liet Nederlandse inonopolie ol, de bleelaiiethode 'Ozonluclit'. Net
bedrijf, met nioderne machines iii de wasserij en strijkerij. werd iii het
begm vaii de jaren twititig mtgebrekl niet emi stooniververij e,1 een
c·hemisclie  wasserij.   Omstreeks   1925 wercl wasgoed aangevoerd  vaiiuit
taclitig    verschillende    plaatsen.    Iii    1929    werkleii    er    35    persoiteii.M
Daannee was Crols verreweg de grootste wasserij iii Boxtel.

Enkele reeds bestaaiide handwasserijeii ilioderniseerden eli gingeli over

op   stoomkrac·ht   of  elektriciteit.   In   191+   werklen   belialve Van Oerle  eti

(irols ook J.L. van de Weideii en C.A. van Haere,1-Spierings inet stooin-
kracht. De gebr. Van Haeren-(:hijssen (De Slmsweicle') werkte,i met ecii

clektroiIiotor. Er was nog 66,1 handwasserij met twee werknemers. iii tc,-

taal 1}odeii (leze bedrijveii aan 79 persoiieii werk. een stijgii,g vaii vijftieii
sin Is 1900.52 Dat aantal liep op tot 95 iII 1918. Inaar iii de jaren dawna

33
was er tieergarig.  Pas  in   1929  werd  het  aaiital  van  1918  overtroffeii.
in  1926  werd  de stooiiiwasserij 'Blanca, J.B. Vekemans-Van  Lieslic,tit   op-

gericlit. een bedrijf met een uiterst moderne inrichting. Het w:is ocik de
 ·nige wasserij. die ineteen na de aanleg vail de waterleiding vaii leiding-
water gebruik niaakte.

5+

h, 19:10 werkten  bij de zeven wasserijeii  in totaal  109  iiwnser).9  1 let
wasgoed was voornanielijk uit de regio afkomstig. slechts eeti kleill deel
kwaiIi va,1 hiiiteii de provincie.0 Iii de jareii dertig liep de oillvalig van
de bedrijfstak terug.3 De menseti gitigen door de geritigere ka,opkrac·lit
steeds meer thuis wassen. zodal de (,IllZet daalde. Bovendieti was de con-
c,irrentie fri.°8 Oiidanks de problenieti begoti een vaii de gebroeders Van
()erle in  1938 een clieinisclie wasserij en stooniververij iii de oucie weverij

39

Deii  Drie/.  die  omstreeks  192+  was  overge,iomet,  vai,  M.   cle  1.ecuw.
Na de Tweecie Wereldoorlog zette de ontwikkeling vati cle jarrii dertig

cloor.   Het   aanbod   van   particuliere   was   bleef   afnenieii:    eeii   zorgelijke
trend. oinclat praktisch cle geliele oinzet itit de particiiliere sector kwam. 6()

-,1 j   (;emeentegid, Boxtel. 192,5.70, (,\B. (,4·!,ieenteverslag Boxtel 1920.
''2)   (;AB. C.eli,eeliteverslag Boxtel 191-1

'-  )   C.\B. (*meetiteverslagen  Bortel  1900  -  1929.

-H )  (;emeentegids Bt,ztel. 1193'1. 38.

» j  V.TLE. Inchistriele vestigingsfartoren. 18.
36)   a.it'..21.
' ) ci.w..21.
18) Iprs/agen Kv.A-, 's-//prtoge,thosch  1932 - 19:icl.
3.

1 Van deit Aker. Bo.rte/. A*k nou  ns. 117
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f.  liout -  en  stroverwerking

De hotitverwerkeiide iiid,istrie bestond iii Boxtel sinds lang. Enkele be-
drijveii. al iii de ilege,itieticle eeuw opgeric ht. groeiden 1111 verder. De be-
langrijkste waren:  J.11. Velse,1. Van Borckel  & T'ati i logerwo,1 en M.A.  vaii
(ler  Eerdeii.  Het laatstgeiioenide bedrij f  had  iii  1920  zelfs  een  vestiging
iii Duitsla,id.°' Deze hedrijveti produceercleti vooriiamelijk telefc,oiil,alei,
en  spoorl,ielze,1.62  hi  1899  was de eerste st(,Oiliholitzagerij  opg('ric|11:  m

631901 kwatIi er een tweede bij.
Velseti en \'ati Boei·kel  k Vati  I looger·woti  liaddeii zic·11 gespecialiseerd

iii de beliatideliiig vall hout tegen verrotting door impregnatie i,iet eeii
opic,ssing vati kopervitriool of kwikzilver-subliniaat ('kyanisereri- genoet,icl
imar  de  ititvinder  Kyaii).  Vati  Boec·kel  &  Van  Hoogerwou  koc·liteii  iii   het
1}egiti van de jaren twintig een nieuw. nog I,ioderiier niethode oin holit-
bederf tegen te gaan. Het beclrijf hael patetit op dit systeem en moclit
het als enige iii Nederland toepasse, 1.64 Helaas voor deze onderiiemingen
werclen de bc,veiigroildse telegraaf- 111 telefoorilijnen vervangen cloot· on-

dergiondse. Bovendien werd er een nieuw conserveritigsproc6ci6 uitgevoii-
den. waarop aiceren patent hadden. Door deze ontwikkelingen iiioesteti

o5beide bedrijven in de jareil dertig huil acliviteiten staken.
Het belang van de Boxtelse horitverwerkende nijverheid veri,iitiderde

gestaag. Behalve de twee bovengetioeinde bedrijven verdweiwn de meeste
anciere lioutwerven ook iiog v66r het niidden vaii de er,tw.

Naast deze bedrijveti bleef een kleine houtverwerkende industrie voort-
bestaan. De vooriiaamste produkten waren balken en nwubels.66 Het to-
tale   aantal  werknemers   iii de houtsector bleef beperkt: oiigeveer   10   in
1900.24 iii 1914 en 43 in 1923.

Ee,1 aparte categorie houtbewerkers vorinen de klompenmakers. In
1900 waren er nog vijftieti kionipetimakerijeii met iii totaal 28 klompen-
inakers.  iii   191+  was liet aantal bedrij fjes teruggelopen tot tieii  met  m
totaal 26 kloinpetimakers. Die situatie bleef tot  1922  ongewijzigd.<'7 Daar-
tia is het klonipenmakersvak iii Boxtel geleidelijk verdweneti.

'*')    '1111  (1('r  Stee,1..lnneke mn  der Steeit  en  /i/anra:  een....  1+.
"' )  (;AB. (;einer„teverslag Boxtel 1920. Staat der fabrieken.
"- j  Merex. 1.K. loord-Bral*int's  Xijverheid  in  Beeld. 16.
(,1 )  CAB. (,enier,itevi'rslagi,i Boxtel 1899.1901.
<A  1    (;emeentegids  Bo.rtel.  19'13,.  (f  .
(.3

1  F.1TX. Industri#le mtigingsfactoren. 2.4.
66) a.u...20
6- 1  (;AB. (;rine,·,iteverslagen Boxtrl 1900 - 1922.
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Nieu,; m Boxtel waren de strolmizenfabrieken. Deze fabrieken proclu -

ceerde,1 voornariielijk strolitilzen als sier- en bescliermverpakking van fles-
sen eii stromkitteii. zowel voor cir binnetilandse niarkt als voor de export.

68

Iii  1907  startte  cie  fal,riek van Vati Rijckevorsel  &  (:o.  (strohiilzenfabriek
*(:oticordia*)  i,iet 35 arbeiders. Het bedrijf.  in  1881   in  Vilglit  opgericlit.

groeide silel  Ilit  ell  had  in  1914 140 arbeiders  ill  dienst.  111  1920  werktril

er  91   pirsoi,en  eii  in   1929  nog  56.
In  1912  begon A.D. Notten reii tweede strolitilzei,fabriek.  Notten  ves-

tigcle  zich  iii  19(}0 iii Boxtel en werkte aanvankelijk  als  meesterkiiecht  bij
\'a,1 Rijckevorsel. Hij hegon met zestien arbeiders. Dat |iep op tot twiiitig
in   191-1 en aclittien   in  1920.  Vijf jaar later  werd   liet   hedrijf  voor  liet
laalst iii de geliieenteverslageti geiioenid.69 Jaren later dook het echter

weer op in de bronnen.
De Eerste Wereldoorlog veroorzaakte weiiiig problei,ieti iii deze bedrijfs-

tak. Er kon tiorinaal worclen doorgewerkt. otidatiks de hmder bij de ver-
schepiiig va,1 de produktrii iiaar liet buitenland.-c' De stro-verwerkende
miliistrie had wei ve('1 nadeel van de crisis in de jaren dertig. De prijzen
zakten zodanig, dat de produktiekosten niet eens werden gedekt. Vanaf
1936 ging liet wat beter, maar nien bleef hinder ondervinden Van de

exportbelei,itiieriiige11. Na de devaluatie van de gulden Irefcle de export
weer op.71  (Joticordia  schakelde vatiaf 1935 over op vervaiigi,igsinateriaal

voc,r de bo,iwi,ijverlicid. de zogenaamde Nefa-bouwplaten. Net bedrijf
werd onigecloopt iii Nefa N\ Deze oniscliakeling leidde iii latere jaren

iot  KiNT  bl<,c.,.  ,
De  totale I,edrij fstak groeide tussen  1930  en  1939 inet dertig arbeifls-

plaatseii tot 97 Hof'veel daarvaii voor rekenitig van de stro-nijverheid
kwameii is iiket l,eke,id.7.1

g. V<,ecl„igs- en gen<,1111id(leletimditstrie

111  de  periode  1900  -  1950  verwierver, twee bedrij fstakken  uit  de  voe-
dings- eli gei,otmiddelenindustrie een vooraanstaande plaats: de sigaren-

en de vleesverwerkencle inclustrie.

68) E.TIN. a.u·.. 20: W m cle,1 \1 (·r. a.u'.. :18.
"0 )  (;.\B. (;elileeliteverslagi·11 Boxtrl 19()7 - 1929: \'ati (le,1 Aker. a. u·.,  38.

' )  (;AB. (,emreitteverslag Bc,xtrl  191+
1

) Ii'rs/agen K.t·.A: 's-Hertogeit/,osch  1931.1936 - 194()
i) ETIN. ci.u·.. 20. \ m dei' Aker. a.u·...18.
1 ) E.Tlir. a. u·..  20.
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Onistreeks  18201}egoi, iiwii  in Necterlatid „iet de sigaretifal,ric·age.  Deze
bedrijfstak kende  tot  1880 eeii etiortiw groei. SigareIimakers werkten  verl-
al thi,is. zowel voor eigrii rekcwmg als m looiidienst. in cle jaren tachtig
stagtieerde de I,inlieiilandst· al'zet 011(le, itivioed vati de algei,ie,w depres-
sir  Door fle grc,ei van cle export was er va,1 ('eli (·,isis iii de sigaietinij-
v(·rlieid gerii sprak('. Na 1895 1,rak eeti perioc!(· vaii gn,ei :i: ii. clie dii,irde
tc,t  191+.  Tijdetis  dt·  E.eiste  Werelclooric,g  steget,  dc, tabaksprijze,i sterk
eli werci cle aa,ivoer steecis 11,orilijker. Doc,r gebrek aaii tal,ak clraaideii
dc· fabrieket, nogal eetis o,icier cir tiiaxitiiale capac·iteit. Tc·gelijk stc.ge,i de

pryzeti vaii sigairii ecliter zoda,iig. dat voor lierl wat bc'drijve,i cle (,or-
h,gsjareti  winstgevend  zijn  geweest.  De  exp(,rt  was  tijcletis  de  (,orlog  gic,(,t.
Na de oorlog kwan, aan de oi,ivaiigrijke ex )ort reii ei,icic·. 011,(]at cle
sigaretiindustrie zic·11 iii dr aiidei e laiiden en niet rialiie Diiitsla,id liet -

stelde.  Door  I,rote<·tiummisc·lie  iiiaatregelen  werd  de  Nederlaiidse  sigare,1 -
Indistrie teruggeworpeti op de biiitie,ilandse tiiarkt. Een andere .adelige
factor was de invoeritig vati de tabaksaccijns  iii  1922. De regeriig kwatii
de sigarenfal,rikantei, tege,iioet door ve, hoging vaii de ilivorn·eclite,1 (,p
SiMareii. Daardoor werd vooral dc' invocir rail goedkope Duitse sigareii
afgeremd. Iii de loop van de jaren twintig 1}reidde cle sigare,iconsumptie
iii Nederland zich nog uit. De fabrieken iii het z.uiden vaii liet land wiste,1
hiervan te profitereii. Daar ontstoncl zelfs rei pc·rsoneelstekort. \'anaf
1931 sloeg de depressie ook 1,1 de sigarenilidustrie tor.7+

De jare,i  1922  - 192+ waren heel  onguiistig  voor  de  sigare,iiiid,istrie
m Brahant door liet uitblijve,i van exportorders e,i de mvoer vati goed-
ki,pe sigaren wit Duitsland. Het biniienlaiidse gebruik daalde door de ver-
minderde koopkraclit, terwijl de invoering vaii de tal)aksafc ijils dc positie
van de sigarenitiditstrie verder verzwakte. hi veel bedrijveri vielen ontsla-
ge,1. O,itslagen arbeiders ginge,i hun vak nu thuis uitoefetien. Dit l,ete-
kende voor de fabrieken een grote strop door de lagere 1 ,nen van de
tliuiswerkers.

\'aiiaf 1925 waren de grote bedrij ·en iii staat litin afzet  op te voermi
met behulp van diire reclai,ie(·amptiglies. De prijzeii van de sigaren ciaal-
den ecliter iiog steecls onder invlowl vati de coticurrentie van liet bunen-
land, waar de lonen lager waren. De export bleef ac·liter bij die van vddr
1914.  De moeilijklieden hielden aaii t(}t  1929.  liet aa,ital orders nani  toe
eii de werklooslieid iii de sector verclwer,i.  hi  's- 1 lertogeiiboscli ontstond
zelfs ee,i gebrek aan arbeiders. De bedrijfswinsteii bleven laag door de
zware lasten.  De  verbetering  lileek  van  k ,rte  duur.  watit  iii  1930  trioeste,i

4)  Slin·terniati. C)ndempmen iii sipren. 17 - 23.
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opnieuw mensen worden ontslagen. Een aantal fabricken kon niet meer
op volle capaciteit draaien. Het jaar daarna tia,n het aantal orders weer
toe en verdween de werkloosheid. Alaar de financifle omzet liep hard
acliteruit. Het publiek vroeg vooral om goedkope sigaren. De tabak was
weliswaar goedkoper, maar op de loonkosten kon niet wordeti bezuitiigd,
onidat de werkgevers gebonden waren aaii de cao. Loonkosten vormdell
nu eenmaal liet grootste deel van de produktiekosten. kiachinale sigaren-*
fabricage werd afgewezen. Die zou immers de werklooslieid bevordereii
en de binnenlandse markt met goedkope sigaren overspoelen. De Kamer
van Koophandel iii s-Hertogenbosch steunde de beperking van de me-
chanisatic. De toestand bleef zeer zorgelijk. de werkloosheid onder siga-
renmakers nam toe en vooral de kleine bedrijven hieldeti nauwelijks liet
hoofd boven water. Zij kondeti de concurrentie nlet de grote bedrijven,

die tocli mechaniseerden, niet aan. De gemiddelde sigarenprijs. in 1928
nog  6.93  cent. was gedaald  tot  4.11  cent  in 1937. Alleen door produktie-
eii oinzetvergroting konden bedrijven zich staande houden.

Pas  in  1939  werd de situatie beter.  Door de mobilisatie  nam de vraag
naar sigaren sterk toe. Veel grossiers en winkeliers legden een voorraad
aaii. Ondanks stijgeiide prijzeii nani het sigarenverbruik belangrijk toe.
Daardoor konden zelfs de kleiiie en middelgrote bedrijven, die de crisis
hadde,i overleefd, bevredigetide res,iltaten borken. De invoer van buiten-
landse sigaren nam af e,i de export nam toe. De opgaande lijn zette zicli

iii   1940   door.   De  onizetten   groeide,i.   niet   iii  de laatste plaats   door  de
leveranties aan het Duitse leger. De vraag orider het piibliek nam nog
weeds toe door vrees voor schaarste en kwaliteitsvermindering. In de oor-
logsjaren hadden bedrijven te kampen met gebrek aan giondstoffell. Meti
nloest zicli behelpeti met mixiderwaardige Europese tabak en surrogaten.
Na de bevrijding kwam de procluktie van kwaliteitssigareii weer op gang.
De vraag overtrof het aanbod royaal. Qitotering eii distributie waren
noodzakelijk.  Toen de overheid de tabakshandel  iii  1949  vrij  liet.  stegin
de sigarenprijzen buitensporig.   in 1950 volgde een grote terugs|ag. 1 iet

nanie door de hoge accijnzen.73
Vanaf  omstreeks 1900 verrezen   iii   Boxtel in korte tijd verscliillende

sigarenfabriekjes: de firma Van Susante (Senca, later Elisabetli Bas). de
firma Van de Meerendonk (Zwaanca), de N.V. Havana-sigarenfabriek v/h
firma Wed. H. van Ceinert & Zoon, firina De Visser eii firnia Cebrs.
Mandos (Wanda).76 Het opzetten  van zo'n fabriekje vereiste weinig  ver-

mogen.   Ze  legden zich meestal  toe  op bet goedkope produkt.  In  1930

 ' )   l'erslagen K.r.K.  's-Ilertogenbosch  192'1 - 1930.
1 )   (;emeentegids  Boxtel.  192£ 70.

198



warrn er negeii niet sanieii 98 werknemers. het nieretideel erg kwetsbaar

door geri,ig bc·drijfskapitaal. Ze l,escliikien iiiet over finaticible reserve o,ii
tegetivallers  op   te   vange,1.   'fusseii   1930  ei,   1939  verdwetieii   zeveti   vati
de Iiege,1 fabriekjes. .\Ileeii \Tai, Stiscatite en Vaii dei, Meereildo,ik bleveti

7-71}estaan.   Zij   teldeii   in   1939 iii totaal 293 werkiiertiers.      Verreweg  de
i,ieeste werktrn bij Van Sus:ilite.78

H(•t  herstel iia  1945 gi,ig tiiaar  latigzaain cloor Iwt fitiariciele beleid vati
de regeritig. v„oral door cle acc·ij,izen (,1, sigaren. Bove,iclie,1 was Iticlisclie
tabak in die jareti mwilijk te krijgen. weI mi,ider geschikte Anierikaai,se
tabak.-"  Iii   1947  werkteti  i,1 de Boxtelse sigareniiid,istrie   188  tiieiiseii.
a:inzietilijk  miiider  dan  m  1939.  E.iiicl  1950  bood  le bedrijfstak  al  weer
weik aan 317 personeii.8'

lan Slisante

Hitbertus  Josephus  vati  Si,sante  begon  iii  1899  niet de fabricage  Val,
sigareti.  Hij  had  het vak geleerd in Bergeijk en  ()isterwijk.  1 lij  koos voor
deze bedrijfstak. omdat er wei,jig startkapitaal nodig was. Hij leende gelil
van zijn moe(ler, die een kruidenierswinkel in Boxtel dreef en begon met
zes arbeiders.81 De zaken gingeii z6 goed, dat uitbreiding iioodgakelijk
was. Door gebrek  aaii persoiieel begon Van  Susante  in  1903 een fabriekje
in  Lee,ide  in  rond  clip  tijd  ook  iii  Woe,isel.  Iii  1909  werd  iIi  Boxtel  een
grote fabric'k geboiiwd.82 in 1905 werkten 49 arbeiders voor Van  Susante
et, iii 191+: 112. Dit bleef gelijk tot 1918. Toen zette een daling iii: 8+
arbeiders  iii   1920.66  iII   1929.8;'  \Tan  Susante  produceerde  iii  hoof#izaak
voor de binnenlatidse markt. 8+

In de Eerste Wereldoorlog deed Van Susante goe(le zaketi. inaar tijdens
het interbellum maakte het bedrijf een moeilijke tijd door. De oinzet daal-
de van f206.000  in  1925 tot fl 55.000  in  1927.85  Desoiidanks  koc ht  Van
Susante  in  1928  een  meerderlieidsbelang  in de noodlijdende  N.V.  La  Paz
ill  's-Hertogenbosch. De omzet  van 1928 steeg daardoor tot f190.000.
Daarna daalde de oriizet opnieuw. Oniciat Van Sitsa,ite La Paz Iiiet wiIist-
gevend kon maketi, tiani liet Boxtelse hedrijf de produktie over. La Paz
-

) F.TIN. a.u'.. 23.
8 j   Brcibants  ('entrum.  11   -  7  -  1969.

v)  Braliants ('entrum. 1-\-1419.
8")  (;AB. Secretariaaisarchief 19:13 - 1979. inv.,ir. 8. Jaaroverzicht 1951.
81 )  SI„>ternian. ()ndernemen iii sigaren. :33 rti 2:13.
82

) Brabants  C entrum.   1 1   -  7  -   1969.
83 )  (;AB. (.emeeliteverslaget, Box,el  19(15.1910.1914.  1924) en  1929.
8+

)  Sluyterinan. a.u·..19:J.
45)   a.u'..193.
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bleef nog bestaaii als verkoopapparaat. Mede datikzij   de  overnanie  van
La  Paz  kon   an  Susante  zijn omzet  in de jaren dertig uitbreiden:  iii  1933
bedroeg de onizet f210.000.86 F.en opmerkelijk resultaat, de econoiiiie
verkeerde imiziers  iii  een  diep  dal  en de bedrij fstak  had al sinds  1920  te

maken niet stagnatie.87 Ondanks die uitbreiding bloeide liet bedrijf niet.
De totalr winst bedroeg i,1 de jaren  1925  - 193+ gemiddeld slechts f6.400
per jaar, de 71etto winst: f400.88 Er bestaan geen financiale gegevens  over

de jaren  na 1934. zodat  we de ontwikkeling niet kuntien  volgeti.
Van Susante profiteerde natuurlijk ook van de enorme stijging van de

vraag naar sigaren na de mobilisatie iii 1939. Vlak v66r de oorlog werkleIi
in t<,taal tegen de drielionderd arbeiders (-sters) bij het bedrijf. Tijdens
de Tweede Wereldoorlog inoest het bedrijf tijdelijk worden stilgelegd.89
Na  cle  oorlog  was het herstel aanvankelijk moeizaani.  maar  tegen  1950
begoil eeti ilieuwe bloeiperiode.

(jndernemersclicip,/   organisatie:

Aanvankelijk stond liet bedrijf onder leiding van H. Jos van Susante.
Die haalde al iii 1904 zijn broer Jan iii het bedrijf om de administratie
te voeren.91 Hij werd medefirniant.91 De drie zoons van H. Jos: Jac..
Guus en Cliarles. leerden   het   vak  iii het bedrijf.  Jan   natii   iii   1928  met
66,1 van de zoiien van 11. Jos de leiditig van La Paz op zicli. Toeii La
Paz tiiet retidal,el gemaakt koii worden en het Boxtelse bedrijf in 1938

..  92de produktie overnam. trok Jan zich tertig uit de leiding van het bedr'Jf
Tot   1928  gel}eurde   het   werk  in  de   fabriek  met   de  hand.   In   dat  jaar

kocht \raii Susante zijn cerste wikkelniacliine. De mechanisatie bleef be-
perkt. omdat Van Susante werkgelegenheid belangrijker vond. Celdgebrek
lieeft hier waarscliijnlijk ook een rol gespeeld.9 ' Daardoor nam wei het
aandeel van de loonkosten iii cle produktiekosten jaarlijks toe.9+ Die Iia,Il
ook toe oindat Van Stisante zich iii de crisistijd nieer dan tevoren nioest

toeleggen  op de produktie van goedkope sigaren.   In 1925 bedroeg  de
loonquote  3+  proc·ent  vati  de  onizet,  in   1933 40 procent.   Dit   is  iii  ver-

gelijking met aiidere bedrijven hoog."' Van Susante gaf weinig geld uit

86
) a.w.. 3(} eii  193.

8-
) (l.U'.. 160.

88) a.u·..270.
8. )    Bralxints  ('entrum.  11   - -1   -  1969
w) Slityteriiiall. a.u·. 35.
01

) a.u'.. 2:13.
r
K-)

) a.u'.. 57 - 58.
w)  a.u'..72.120.
'4) a.u·.. 7+
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aaii reclaine. De hoge kwaliteit van de sigare,i was volgetis he,ii op zic·li
al reclanw getioeg.w

De bedrij fsresultate,1  wareti  tusseti  1925  en  193+ mager door hogc' pro-
cluktiekosten. De tiwc lianisatiebeperking heeft op termijil contraproditktief
gewerkt. Door de weinig ni  deriie boeklioi,(litig was het i,iziclit iii de
bedrijfsontwikkelitig iiwt optinmal eti King de bedrijfsleiding iwituitief te
werk.47 Zoiloende werd het o,iderste niet uit cle kan gelitiald. H. Jos vaii
Stisante was gee,1 otidertienier ii, liart en tiieren. Flij had politieke am-
bities en wilde liet liefst ergetis  burgetiieester  worde,1.  1 lij  speelde  met
liet idee otii (le zaak te verkoprii. i,iaar terwille van zijn zooris zag ho
hiervati af.'18

Leidiiig e,I eiger,doin wareii ii,et ges<·lieide,i. l'an Susatite leende gelci
van zijn  nioeder.  hi  1910 was  hij haar f23.000 sclmlclig. Het bedrij f werd
voornanielijk intern gefinancierd. E.en beperkte lic,eveelheid vreemel rei -
nmgen werd aangetrokken van familieleden eii bekendeti. Voor financie-
ritig op lange terinijn deed het bedrijf geel, beroep op banki,istellitigeti.
Voor de betaliiig van grote partijen tabak, die bij itischrijving wai·e,1 aaii-

(A)gekoclit eii cotitant betaald, deed Van Husante dat wei. De firma Vati
'1(M)Susante  werd  in 1934 onigezet  iii  ee,i N.V. Lit boekhouclk,indige over-

wegingen  werd  de  N.V  in 1942 veranderd  in een conit,iai,ditaire  ven-
IlootSChap.

11)1

De vieesverwerkende industrie
De tweede belangrijke bedrijfstak iii de voedings- 0,1 genotmiddeleniii-

dustrie  was de vleesverwerkende industrie.   Iii 1916 vestigde  ljtibergeii
& Levano een exportslacliterij. vooral gericht op export van bacon naar
Engeland, langs de spoorlijn Boxtel - Eindhoven nabij liet stationsempla-

109c·enient. Het bedrijf maakte gebrilik van stooinkracht eii elektriciteit
Iii 1917 werkten  er 76 personen.  De  kraclit  van  het  niachmepark was  in
dat jaar meer dan verdubbeld, van 80 pk in 1917 naar 170 pk in 1918.
(),n zij 1 I,iarktpositie te versterken nan, de N.V. Zwanenberg's Slachte-
rijeti en Fabrieken  uit  Oss  ijnbergen  &  1.evano  in  1920 voor f300.000

95 ) a.w..164 - 165.
9,) ,)   a.u'..  197 -  198.
9-

) a.w.. 264 - 267.
'*) a.u·.. 35 en 267.
99 ) a.w.,23+ -233.
1(10

) CI.w„ 3-7
'<")  a.u... 37
82 ) C.AB. Ceineenteverslagen Boxtel 1916 - 1920. Staat vaii fabrieken. Hitidenvetverguimingen
1916.
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over. Een jaar later werd het bedrijf oingezet in een N.V. onder de naam
ITr,jnbergens Fabrieken, Exportslacliterij en VIeeschwarenfabriek'. De
aandelen kwamen voor liet overgrote deel iii handen van Zwanenberg.

De oorspronkelijke eigenaar. Joseph Wjnbergen. had slechts eeii gering
helatig iii de iiimiwe N.V.i":i Tot 1922 bleef liet aantal arbriders rond (le
35  schommelen.   \'anaf   1923   trad  ren forse groei   iii.   hi   1923   en   1924

bood het bedrijf al  werk  aan 50 meiiseii,  in  1925  aan  111.  eeii jaar  later
zelfs  aai, 14: . Daarna  liep de 1,ersoneelssterkte  tertig tot  117  iii  1929.1'+

Ter wille vaii kc,stenbesparing werd het bedrijf in de jaren dertig overge-
plaaist ii:iar Oss. Eeil decl van het personeel vertrok eveneelis liaar Oss. 11).

De E.r ,ort-centrale vati de N.('.B.
:ic.ht Coifi eratieve Verkoopverenigingeii - Boxmeer. (iuijk. Eindlioveii.

lilburg, Weert, Horst-Seveiium. Vetirav eii lielden - riclitten de N.F
Exportcentrale van den N.(:.B.' op. Ze kwanieii voor het eerst bij elkaar

op   1   juli   1926.   Evetials  bij   coilperatieve  zuivelfal,rieketi   wilde  nun  ook
mi oiiafliankelijk zijn van de particuliere sector. Als vestigingsplaats voor
de slacliterij koos men Boxtel vanwege de centrale ligging voor de
Brabantse verkoopverenigingen en de beschikbaarheid van terreineii laiigs

de spoorweg. Aanvankelijk proheerde men de slachterij vali Wij,ibergeii's
F.ibrieken te kopen. De e/gc naar. Zwanenberg uit Oss. voelde daar niets

ic,or. 111() Pogingen orn met Zwanenberg samen le werken misli,kieti.

Daarc,p  koclit  nien  van  H.J. vaii Susante  eeti  terreiii  van  ruim  1   ha  langs

de si,oorlijii naast W,jnl,ergens  Fabrieketi.  Begiii  1927  begoii  Iiieii  iiiet
cle bouw van de N.V. Exportc·entrale. die op 29 april 1929 officieel
opende.  De onderneming startte  met  42  werkneiiiers.lci"  Iii  19.31  werkteii
er 60 metise,1.1"8 De re,itabiliteit was iii de jaren dertig geritig door de
lage vieesprijieii. De diire gtilden werkte liadelig voor de export. die to('11
al sterk te lijdeii had van de protectioilistisclle nimiregele,1 van vooral
Fra,ikrijk mi Duitsland. Na cle afkoildiging vati de 'crisis-varkenswet iii
augustus  19:i2  kon  (le  Exportcetitiale  niet  meer op volle kracht  werkeii
(1001 c.mi geriiige aativoer van varke,is. Die aanvoerlieperking had tot doel
de prijs dir de boer voor zijii varkens kreeg, te verbeteren of in ieder

"' )  1.anpi,huyzen. Icin conflirrentie nacir eenheid.  \sperten imi de geschiedertis rim  l kirtog's en

Zii,(inerilierg's  Fabrieken en de  l rtilerer  i lee.sgroep Nederland te  ()ss. 31  - 33.
1fH

) C.\B. (,emeentevirslagen Boxtel 1916 - 1929.
1115

)  V.T'IN. Indit. trifle restiging.sfactoren. 14.

11*. )  T . \Aliw,n\,i,yzeiJ....1, 1,1 den rerlijken handel.   Ee,1 £4,14)eraliere peeliandel en t,lersrerlt·erking:
EXCE.liE  Boztel  in  hist,irisch  perspertief.'16  - 29
Itll'.

  a.u'..:;5. +7.
1(18 )  (;ids i·Mr Ro.rtel. 19:J'l. 3-b.
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geva| te stabilisereii. 1' '  De  iiiaatiegeleii  vati  de  regeririg.   tiwt   liet   doel
groei van cle akkerbc,i,w }rc,(hiktie van (·or,sutiiptiegc,eclere,i e„ i,iknmpitig
 ·an   cle   veestal,el.   ret,idei,   de   liandel   in   vee.1 Ic'   Tot    1938   liep   cle
hoeveellieid geslachte vark(iis terlig:  iii  1931  werde,1  tiog 8-1068 varkelis
geslaclit.   iii    1 9,38   liog Iiiaar 21812. higrijpende    re  rganisering   was
i,oodzakelijk. Alrii gi,ig zic h 1(,eleggen op de prodtic·tip va,1 5 leeswareii. 111

Bili,ieri  de  verri,igi,ig  lierl ·ve,icl  Boxic·1  kwain  de  inoc'ilijke  1,(,sitic   vaii
de Export<·p,itrale ook ter sprake. Zij  ,ndersteu,ide de I'(,orstelleti va,1
waariwmrici (lirecteur \arts (,tii liet be(irijf iiit te l,reicleri illet een grc,le
worhtitiak('rij. Deze z<,it volge,is.\arts a:iti zoii 200 arl,riders werk kiiti,ieti
biecleti. Pr<,bletiwii wareii ec·litei· 1,('t ge,iiis aaii wisselstrc}(mi. cle te 11(,ge
ke,irloiieti eti (Ic· water, oorzic·iii,ig.. Herleveii#1 Boxtel lieeft alles m liet
werk gestelci om clez(· moeilijklwil ·11 ,)1} te Icisseri. [.eveniig va,1 wissc·l-
stioc,in was volge,is F(:. Drifc,ur. clirec·teur va,1 de Boxtelse Elektricitrits-
c eittrale. niogelijk. zij het teii koste van aa,izienlijke itivesteritige,1. waartoe
nieii evenwel bereid was. l'as na cir li,rede Werelcloorlog kreeg reti en

112ancler zijti beslag. 1 lerleve,1(1 Boxtel verwierf vall  Cle  Clirectelir  vall  Cle

sleeskeuriiigsdienst nwdewerking tet, aaiizieii va,i cle ke,irlotieii en de ge-
mee,ite Boxtel 1(,ste de proble,iie,i roi,(1 de watervc,(irzieni,ig op Vatiaf113

1939 werd de situatie beter door de gropie,icle exi,ort van bacon. De
opgaande lijii wercl echter al,rupt afgchroke,1 cloor liet itill,reketi vati cle

11+
Tweede Wereldoorlog

Diversen

Bwten de sigareii- e,1 de vleesverwerketide ind,istrie warmi er m de
sector voeditigs- eli gellotmiddeleti 110g a,idere Ilielwe bedrijveiI. Eell vaiI
deze nietiwkomers was de N.I' Electrisclie Koffiebranderij Hollatidia. Dit

bedrij f werd opgericlit  in  1908  cloor  Arnold,is He,icirikus Scliilte, koffie-
brander te Bre(la. Het begitikapit:ial  bedroeg f,50.000  eti  (·r  wercle,i  100
aandelen uitgegeveii.11,  Scliilte begoii  Kijet  drie  werktietners."6  1 let  bedrijf
werkte vaiiaf liet begiii met verlies. Schilte was Jiwt handen Mi voeten

100
) 1.alig,rilhtii·ze,1. (l.u'.. 06.

Ito    ..)  W mlemmi,s. (;es{·hiedenis randen Xcxirdlircil,(irilschen ('hristelijke,i  Ihiere,11*ind  I f96- 1946.
:139-:14), Jotiker. Dr i,lants \:111 de la,idboim· iii p(·ii veraitilereticle i'cotiot,iir. 188() - 195(). iii:
\litirik. e.a.. E.en eetiti· Iwieren op pcipier. 14)
111 ) 1.211;1'Illm>zeli. a.u'.. 85 - 88.
112 )   Melis. I,et·enslticip t,(1,1  de  Ijoztelse  Elertrische  ( 'entrale. 82.
113 )  (;AB. ihrleve,1,1 Bortel Algeirit'ti, 19:38 - 19+3. tiot,ile„ 26 -9- 10:38
11+

) 1.atige,ilitiyzen. u.u·.. 85 - 88.
"0 j   Wrijs.  I.1.  Electri che  Kc,IJiebrcinderij  l lt,Ilandici  14,xtel. '16.
lib

h (;AB.  (;ritterlite,·rrslag  Boxtel  Icl()9.
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gebondeti aan enkele koffiehandelaren. die aandeelliouder van het bedrijf
waren. De eerste winst werd gemaakt na het uitbreken van de Eerste

Wereldoorlog. Cenoemde koffiehandelaren moesten in liet buitenland in
die iist, zodat Scliilte vrijer   was   iii   zijn   inkoopbeleid.117   In   1916   kwain
Willein van de Rijdt. agent in koffie en thee. als medevennoot in de zaak.
Sanien niet Scliilte jr. voerde hij de directie met Schilte sr. als gedelegeerd
commissaris.118  De resultaten bleven sleclit  en het bedrij f sloot  in  1921
tiiet een verlies van ruim f36.000. In 1922 trok de familie Scliilte zich

terug uit de zaak en werd Van de Rijdt de enige directeur van de 4Firnia

W v.d. Rijdt v/li N.V. Electrische Koffiebranderij en Theeliandel Hol-
landia. Ook Van de Rijdt wist liet bedrijf niet winstgevend te maken. In
1923 werd liet bedrijf stilgelegd.119 EAi van de werknetiiers. Michiel van
der Heijdeii. nam een koffiebrander van Van de Rijdt over en begon daar-
niee  iii   1925  een  eigen   zaak:   "Michiel  van  der  Heijdeti  Electrische  Kof-
fiebranderij Hollandia'. Dit bedrijf bleef in stand tot het overlijden van
Vaii  der  Heijdeii  in  19+6.121, De koffiebranderij giIig  over iIi handen  van
de gebroeders (:reniers, die een levensmiddelengroothandel in Eindlioven
dreven. Zij behoorden tot de klantenkring van Van der Heijden. De nieu-
we iiaam werd 'E Cremers. Koffiebranderij Hollandia'.121

Een tweede nieuwkomer was Honingzenierij 'Het Zuiden', in  1932 door
de bijenhotidersbonden van de N.C.B. en de Limburgse Land- en Tuin-
botiwbond iii Boxtel gesticht. Een jaar eerder hadden  zij  de  zemerij  'St.-
Ambrosius' te Meijel overgenomen. De capaciteit vaii de Liniburgse ze-
nierij  was echter direkt te klein en Meijel te ongunstig  gelegen.  Men
besloot tot nieuwliouw. Plants van vestiging werd Boxtel vanwege zijn

centrale  ligging.  De zenierij kreeg de naam  'Het  Zuiden'.  In  193+ leverclen
veertig afdelingeti   ruitii   1 1.000  kg  ruwe  honing  aan het bedrij f.122  De

situatie vaii het bedrijf was iii de jaren dertig moeilijk vanwege de grote
concurrentie vaii buitenlaiidse honing. Het mscliakelen van grote nielk-

inriclitingen eii colporteren iii verschillende grote plaatsen in Noord-Bra-
bant bracliten geen oplossing. Na de Tweede Wereldoorlog herstelde de

hoiiinghandel zicli. Het aantal leveranciers groeide. Een nieuw verkoop-
apparaat vergrootte de afzettliarkt fors. 12:1

ar)    Meijs. a.ir..  41.
118'

3 (1.il·. . 46.
119.

3 a.u'.. 57 en 60.
120  a.u·.. 65.69 e,1 72.

121 )  (1. W., 71.
122 )  Winterinatis. a.w.. 3,50.
113  )   1.iden  tu'intig jaar  j loning=emerij  "jlet  Ziliden"  Boztel. z.p.. 7..j..  Bral*ints  ('entrum, 29  -  11
- 1957: ETIN. industrie'le restigingsfactoren. 23.
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Traditiotieel aa,ir,·ezig iii de bedrijfstak voecliiigs- eti getiotiiii,ldelen wa-
ren  bierbrouwerijeii  rii  i,iolens.   Iii   1900  ware„  drie  I,ierl}r „iwerijeii  in
b(·drijf: de 0too,iibro,iwerij vaii Hlibertits vaii 1.eeuwen eii cir brouzrcrijeii
van 1)e 1.eijer eti Van der Eerdrii. Er werkteii iii totaal twii arbeiders. Iii
1912 iiam de brouwerij van de ncili,we k.. cle Leijer eeii elektri,ti,otor
iii  bedrijf.  iii  1917  overleed  Van  Leei,we,112+  e,i  werci  de  broi,werij  geslo-
teii. Daartiier niarginaliseercle het bierbrotiweti ill Boxtrl. hi 1950 was
alleeti de brouwerij vati De L(·ijer nog iii I,ecirijf

De drie graai,- e,1 twee mo,itmcileiis werktrii iii  1900 11iet iii totaal ac·lit
arl)eiders. De stooiiigraani,ioleti  aa,1  De 1)omiiiel  giiig  viak  11:1  1900  weer

over (,p waterkracht, er,i teruggrijpei) op ern traditioriele krac·litbion. 0,7-
geveer tegelijkertijcl wercl re,1 nietiwe stoonigraaiitziolcii grbo,iwil. Deze
i,iole,i.  i,11,edrij f tot viak voor de l'wi·ecle Wereldooric,g. schakelde i„  1921
over op eeti gasniotor. ren  graaiiniaalderij,  in  1907  in  het  gehuc·lit

125 ,-

Cei,icmde gevestigd, niaakte vrijwel direkt gebruik van ee,1 7.uiggasniotor.
li, de jareii twintig werd er nog een graanmolen niet z.uiggasi,iotor ge-
1}ouwd  iiabij  het  pakliuis  van  de  Boere,ibond. 126

Tot iii de. jaren dertig gel}ruikte deze bedri fstak traditionele energie-
bronnen naast tiioderne. In de jaren dertig werden de Iiog werkende
wind- eii watermolens buiteik bedrijf gesteld. De wate,·moleti aaii de
Doli,inel,  bij  een  storm  iii  193+ zwaar beschadigd. werkte  vana f dat  nio-
ment  met inechanisclie kracht  eii  was  iii  1950  nog iii werking, evenals

127de graanniaaiderijen Iiabij de Boerenboiid en iIi Getiioiide.
Bakkerijen en slagerijen waren vanouds rijk vertegenwoordigd in Boxtel.

hi 1900 telde de ge,neente   twintig  l,akkerijen.   acht   slagc·rijeii  eii  tien
spekslagerijen. Zij bodeii  werk  aaii  respectievelijk  34.  10  eii   10  werkne-
niers.   In  191 + werkten   iii negentiei, bakkerijen. aclit   slagerijeii  en  elf
spekslagerijen  respectievelijk  24.  20  en  11   niensen.128  Iii  1930  waren  er
:JO brood- en banketbakkerijen en 21 slagerijeti. In de bakkerijen werkten
86 personen eli in de slagerijell +6.129

12+

)  1),tij,·e:iclak. Roonic. ryk ofregentesk. 326.
123)    Van  de„ Aker. Rostel. Ailk nou  'ns.  66.  (; \B.  (,ellieenteverslag  Boxtrl  19()1:  Lijst  ,·tin

hit,(11·rwelverpinning,·11.1877 - 1927.
126 ) (;AB. Crii,eer,teverslagen Boxtel 1900 - 1929.
12

) Wari det, .Uer. a.u'.. 72.
128 )   (.·\B,  Cemeenteverslageti  Boxtel  1900  -  1 015.
120

)  CBS. Stritistiek rati Xederland. Bedriifstelling 3 j deremlier 1930. A\. Rl. '139.
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h. Andersoortige  bedrijviglieid

Alidere metiwe onderneniingen waren een gloeilampenfabriek. een in-
strimientenfabriek, enkele drukkerijen, een chcrmische fabriek voor de ver-
vaardiging van was- en appreteerniiddeleti, ren zeepfabriekje eii een
sclioenfabriek. 13(,

Iii  1900  was de enige drukkerij, de firnia  Willem van Eupen,  niet  ge-
131mechaniseerd. Er werkten zeven personeelsleden. In 1914 waren   er

twee drukkerijen met in totaal 21 werknemers en twee elektoniotoreii met
ec,n  gezamenlijk  vermogen  van  vij f pk.  In 1929 hadden drie geniechaiii-
seerde drukkerijen  samen  35  iiiensen  iii (lienst  eii een totaal  van  32  pk
lilotorverinogen.132 De jareti dertig waren ook voor de grafische sector
i,ioeilijk. Er was ern groot gebrek aan orders en er vielen nogal wat
otitslagen.12'  De vier grafische bedrijveii  in  1979 telden slechts 23  werk-
iiei,iers. Ze werklen voor plaatselijke en regionale opdrachtgevers. 13+

In 1902 begon J.R Tielen Iiaast zijn reeds rana f  1887  bestaande  kan-
toorboekliandeltje een kleme drukkerij inet een handpersje en 6#n loket
letterinateriaal.  De  zaak  liep  goed  en  in  1909  werd een snelpers aatige-
schaft en emge tijd later eeii elektroiiiotor. De firina Tielen verliuisde
verscl,illetide  kereii  naar  ee,i  groter  panel.  Iii 1925 betrok men  het  paiid
waanii voorlieeti de firnia Vaii Eitj,eii was gevestigd. fielen bescliikte over
de modertiste mac·hities en kon elkY· order aaii. De groei werd oiiderl,roken
door de Tweede Wereldoorlog. tiiaar daartia werd cle draad weer opFe-
pakt.115

(;loeilamper®liriek Alard
De firma Alard startte in januari 1910 niet zoii 35 werknemers met

veel succes de produktie van de .\lardlamp.';16 Het bedrijf kreeg het zo
druk, dat arbeiders uit Eindhoven "aar Boxtel kwanien. Toen de Mew-
rijsche  (:ourant  in  septeinber  1910  weigerde  een  personeelsadvertentie  te
plaatsen. liet .\lard zelfs pan,fletteii iii Emilhoven verspreiden om perso-
neel te werven. l:i7

1:1()

)  (;AB, 1.ijst van hinderwetvergunninge,1  1877-1927: \'ati (lei, Aker. a.u'.. 162.
131

) (;AB. Cemeenteverslagen Boxtel 1900 - 1929.

132)  (148. Cemeenteverslagen Boxtel 1 900 -  1929.
133

)   1 erstagen  K.v.K. 's-liertogenbowh 193119:15 en 1941
134 )  (1-18. Cerneenteverslagen Boxtel 1900.1914.1929: ETIN. /,idustriete vestigingsfactoren.20.
1*3

)   Twlen.  50 jacir  drukkerij jirma J.P.  Ttelen  Boztel .
136 )  De Lamp. 27 -1 1- 1909. CAB. Centeeitteverslag Boxtel  1910
137 )  De Lamp. 21 -7- 1910, 2() -9- 1910.
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Alard maakte ook Ilink wat reclame inet goed verzorgde folders en slo-
gaiis als: "Cij alleii die iii het (101,ker dwaalt. Neenit Alard's lanip, die
nimmer fault" 138 De kwaliteit vaii de Alards metaaldraadlamp was in-
derdaad zeer goed. Hij on(lei·sclieidde zicli vaii andere merken door gering
stroomverbritik. BOVelidien werd ook na laiig brandeti de binzienkant van
de  glasballoil tiiet zwart. Alard  produceerde  verseliillende  type  laini)en
voor uiteenlopend gebruik waaronder 'buldoglainpeti' voor fabriekeii.
auto-. batterij- en nlijtilanipeli voor zwakstrcioni, 'falitasielampeti' voor
Viaanise en oud-Hollandse krotien. 'Euphoslanipen' voor liet la,igdurig
werken bij kuiistlicht, bijvoorbeeld m ziekenhuizen.1 "' De Alarillanip werd
overal  iii  het  land  gebruikt.1+4   De anibitietize Alard verzocht de genieente
in juli  1911   hem  een stuk grond van ongeveer  drie  ha ter beschikking  te
stellen voor de bouw vaii een nicuwe fat,riek. waar zon 900 arbeiders
te werk kmiden worden gesteld. Er was sprake van een bedrijfskapitaal
van  twee  miljoen  gulden.'+1   Het  bleef  ecliter  bij  plannen.

Op  16 juli 1911 brandde de lailipenfabriek  volledig uit. Korte tijd later
werd de produktie iii een ander pand hervat met in november al weer
40  personeelsleden:+2  De sluiting begin 1912 kwain  niet geheel onver-
wacht. Een aantal arbeiders had iii de niaanden daarvoor elders werk
gezocht en gevonden. De overigei, kregen ontslag. Er is sprake van ge-
weest, dat een meiiwe mantsc·happij het bedrijf zo,i voortzetten.113 Dat
gebetirde niet en een veelbelovende industrie verdween uit Boxtel. De
reden van deze bedrijfsbefindiging is niet hekend. Waarschijnlijk is de
brand een te grote tegenslag geweest, die liet bedrijf niet irieer eclit te
boven  kwam. De mventans was veel te laag verzekerd.14+ Mogelijk liebbe,i
ook toetiemende concurrentie en overproduktie in de gloeilampenindustrie
iii heel Europa  een rol gespeeld.   In  hetzelfde jaar  gingen  glorilamperifa-
brieken in Tilburg en Nijmegen diehl. 1+3

lili) De Lamp. 21 -+-1911.
1:W

) De Lamp. 21-+-1911. 19-5-1911
1 +o)   De Lamp.  :30  -  6  -  1911.
1+1 )  CAB. Nottilel, grmerliteraail Boxtel. 19 -7- 1911.
142) De Lamp, 10-11 -1911.
1+.3) De/.amp, 22 -3- 1912.
1++ )    Proviriciale  Noordbratiants(·he en  's-1 jertogenlussdie  ( 'ourant.  13  -3-  1911.
1+3

1  Heerditig. (;esrhiedenis ran de N.l'.  Philips' (,toeilampertf ibrieken.11:  Een onderneming l'(m
vele markten thuis.'372.
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i. Industrieel kliniaat

Net  als  in de negentiende  eeuw  is  een  deel  va i cle bedrijven,  na  1900
in Boxtel begonnen. in de gcmeente gevestigd. omdat de opricliter er
woonde en er al ee,i bedrijfje of eeti bedrijfsniinite had en de situatie ter
plaatse goed kende. Blijven zitten waar men zat was nieestal het voor-
Cleligst. zeker op korte termijn. Zo is in Boxtel de sigarenindustrie begon-
neil. Toch is dit niet louter toeval, zeker niet als men de verdere ontwik-
keling iii het oog houdt. De vestigingsvoonvaarden nioeten gunstig
geweest zijn. want anders had zo'n bedrijf geen levensvatbaarheid.116

Welke vestigingsfactoren maakten Boxtel aantrekkelijker dan omliggende
plant seii 7 Volgeiis de klassieke lokatietheorie van Alfrec/ Weber streeft een
oiideriwmer naar een vestigingsplaats waar "otider liet bieden van de
groutst nlagelijke service aan cir consutiient de produktie zo doelinatig
tiiogelijk kati geschieden-.1+7 De nadruk ligt op de beperkitig van de prc,-
cluktiekosteii, te lierleiden tot transport- eti arbeidskosten. Dit zijn de twee
hepalen(le vestigingsfactoren.148 Winseinius  noemt ze actief werkende ves-
tigingstendenzeii. Deze bepaleti in hoofdzaak de standplaats.1+9 Nog aii-
dere factoren spelen eeti rol bij bedrijfsvestiging: aanwezigheid industrie-
terrem. gel}oden faciliteiten. aanweziglieid van geschikte bedrijfspaiiden.
Deze   factoren   -   Winse,nitis   Iioenit   ze:    passie f werkende tetidenze„13('   -

zijil weliswaar vaii otidergeschikt belang voor het produktieproces. maar
zy kunne,i bij gelijkwaardiglieid van verschillende vestigiiigsplaatsen cle
cloorslag geven. Zelfs kunneii niet-ecoiiomische omstandiglieden. los vaii
liet  bedrijf.  iii  die  situatie  een  rol  spelen:  de  wooiisituatie  voor de onder-
iiemer en de werknemer en de Oilderwijsmogelijkheden. 151

We analy seren de positie van Boxtel op grotid van de twee actief wer-
keride vestigingstelidenze,1: tratisport eii arbeid. Als centra van afzet e"/of
van verkrijgi,ig van grondstoffen waren bela,igrijk: de Noorclzeeliavens
Amsterdam. Rotterdam, Vlissiiigeii en Antwerpeii, de Brabaiitse steden

:s-liertogenbosch. Tilburg, Eindhoveti. Brecla en  Helniond.  de steenkool-
gebieclen iii Zuid- 1.iniburg. rond Luik en iii liet Ruhrgebied, steden als
Arnliein. Den Ilaag. Nijinegen. Ltrecht eii Brussel. Deze plaatsen waren

146 1  Wil,st"i"Im. 1 estigingste,ider,ze,1  van de Nederland.se nijrprheid (}1) gr,inci i,an de bernepstelling
rcin /930.1.1
143.

1 a.w..12.
148,

J a.u,. 12 - 1:5. Wiliselilills sl,reekt lici<·r over vervoersincrite clan over vervoerskosteli. oii,dat
11irt irdere fac·tcir iii grid is i,it 1,· drukki·11
14.

) ct. ti·.. 12.

'-a')    a.u·..12.
1.31,

) (1.1:'..1.
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vanuit Boxtel goed bereikbaar via land- Mi voc,ral spoorwegen. Sleclits

weinig plaatsen i,i Nederland van clezelfile oiriva,ig konclen bogen op z,ilke

goede vt·rbindingen. Iii de jarrn dertig verkeerde Boxtel voor het perso-
iirtivervoer zelfs in ee,i gutistiger positie daii 7ilburg en Breda. onidat
liet aai, liet geelektrificeercle „iiddei,ziet lag.

De bereikbaarlieid van Boxtel via landwegm was niinder gll,lstig. Er
was een goede verbiticling illet 's-Hertogetil}osel, e,i Ei,idlioveii via de
rijksweg. nwar de wegen naar Tillitirg. Sc·liijiidel en Sitit-Oedenrode be-
hoef<len een groiidige verbeteniig Boxtel bescliikt 11iet over ee,1 waterweg.
maar de losplaatseii iii 's-llertogetibosch en Best liggeil 12 km vaii Bc,xtel
af. Het transport vaii ee,1 belangrijk deel vaii de grondstoffen voor di'
Boxtelse industrie vond & die tijd  }laats over water liaar 's-Hertogen-

132bosch. Vandaar voiid het transport naar Boxtel per as plaats. Boxtel
was door zijn centrale ligging geschikt voor vestigitig van indtistrie#,1. die
 iiet alliankelijk waren van de nal,ijheid van een waterweg.

Boxtel beschikte ook over voldoende goedkope arbeidskrachten, niet al-
leen inanilen, niaar ook vrouwe,1 en jetigdigen. De lonen lage,1 in Boxlel
altijd al laag. hi het begin van de eeuw verdienden wevers iii Boxtel liet
nlinst:  fb,-  A  f7.-  per  week.  Bij  Van  Oerle  hedroeg  het  dagloon  iii  1905
tiiaar 681 guldeti. De geniiddelde weeklotien in de Brabantse textielindus-
trie lagen iii die jareti rond de f8,- voor niannen en rotid de fl.- voor

15,vrouweii.    Van de 756 persoiien. i11 1900 aatigeslagen voor de hoofde-
lijke omslag, verdiende 15.7 procent jaarlijks maar  f3004 38.5 procent
had een geschat inkomen van f350 A f500. De rest (45.8 procent) hacl
een jaarinkoinen van iiieer dan f500.15+ Dus rui i de helft van de aan-
geslagenen had eeri jaarinkonien van f500 of niinder. Meiisen niet minder
dan f300 betaalden gre,i belastitig en komen in het register niet voor

De lonen bleveii iii de dec·ennia daarna laag. Het geiziiddeld weekloon
bedroeg omstreeks 1940 f20.70. beduideiid lager   dan in 's-Hertogen-
boscli (f22.66). Eindhoveii (f22,98) en Tilbitrg  (f22,70).19  hi  1950  be-
droeg het gemiddelde inkomen iii Boxtel f868 per inwoner, hoger dan in
Schijndel (f815). Vegliel (f831)en  Eden  (f670).  Inaar  aannierkelijk  lager
dan  iii  Best  (f951).  's-Hertogenbosch  (f 1 .080),  Tilburg  (fl .138)  eii
Eindhoven (fl.190). liet gemiddelde inkoinen iii Noord-Brabant bedroeg

toen f995 per inwozier en iii Nederlai,d fl.197.1 56 Boxtel hez:it door lage

1-2)   F.TIN.  Indi,strifle  restigingsfarti,ren. 8  -  11 -1-3
1 2

)   De Boer. 1 let  gedrag ran de ondernemer  in Xederland.  "lan ()erle's j.i;irien-  en  t)anicistil'(,rerif
1493- /935,23.21.

1.-'4)   CAB. Koltier van di·,i H,Mifdelijke„ Omslag der (ienirente Boxtel Dienstjaar  1900
1.-6 )   E.TIN. a.w.. 36 e,i label 20.
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arbeidskosten een aantrekkelijkheid voor vestiging van vooral arbeidsin-
tensieve bedrijven.

Boxtel was dus aantrekkelijk door de relatief lage transport- en arbeids-
kosten.   Iii  onze analyse onderscheiden  we twee hoofdgroepen:

a. bedrijven, primair georienteerd op agrarische produkten (de zuivel-
fabriek. exportslachterijen, de honingzemerij, de stro- en houtverwerken-
de   industrie). Deze orientatie   heeft   te   niaken   met een produktieproces
van aan bederf onderhevige of voluniineuze produkten (melk, slachtvee,
stro. liout). die verduurzaamd en/of minder volumineus of lichter wor-
den.157 Waar het gaat om de afname van het volume of het gewiclit, gaat
het iii feite Oni de factor transportkosten

Boxtel was onigeven door een agrarisch gebied. met grondstoffen als
melk. hout. stro en slachtvarkens. Voor genoemde bedrijven was het voor-
delig om deze grondstoffen zo diclit mogelijk bij de bron le verwerken.
Na verwerking namen deze iii volume en/of gewicht af en waren dus
beter en goedkoper te vervoeren.

b. bedrijven, iii de eerste plaats georienteerd op de aanwezigheid van
voldoende goedkope arbeidskrachten (weverijen, wasinrichtingen. strohul-
zen- en sigarenfabrieken). De litinennijverheid was oorspronkelijk verbon-
deii niet de aanwezigheid van vias. Deze vestigingsfactor had al lang geen
gelding  meer. 158  Hier  was  de helangrijkste vestigingstendens de aanwe-
zigheid van goedkope arbeidskrachten. Bij de wasinriclitingen speelde de
aatiwezigheid van lielder mi za ·lit water in de eerste lielft van de eeuw
nog 111ee als Iieventendeils. 159

De rol van de overlieid Mzake bedrijfsvestigitig is 8 de loop der tijd
toegenomen, onder andere door de groeiende regelgeving. De plaatselijke
overheid kan door een industrie-vrietidelijk beleid de aantrekkelijklieid
van ee,1 getiieente vergroteii in de sfeer van de passief werkende tenden-
zell.

Net  gemeentebestuur van Boxtel was onistreeks 1910 belioorlijk -ndu-
stry-minded' Dat bleek bij de discussie rond het verzoek van Alard om
gemeentegrond voor de bouw vaii een iiietiwe metaaldraadlampenfabriek.
Burgemeester Cijsen, een groot voorstander van industrialisatie, meende
dat behoud van het bedrijf voor Boxtel van groot belang was en liij stelde

136 j  Kwantes. Ontii,ikketing in cle omrang pn spreiding van u,inkels  in Boztel. Bii\age 6.
1/

) Winse:nius, 5>stigingstendenze,1.1. +4 - +1.

158)    ETIN. Em sociaa/-pronomische verkenning. 22  -  2:J.
159

)  Winsemius. Ii,stigingstendenzen. 11.83.

210



voor de grond zo goedkoop i,iogelijk af te staan. Ook wetliouder Van de
Sande wilde Alard in liet belang van de industrie en liet belang van Boxtel
alle faciliteiteii geven. Hij uitte in dit kader felle kritiek op de besttiurders.
die in liet verlederi de konist vati de werkplaats van de spoorwegen naar
Bortel - het middelpunt vati het zuidernet - zotiden hebben tegengewerkt.
Raadslid J. van Oerle,  zelf fabrikant,  was ook voorstander van  het  behoud
van de lanipenfabriek. Raadslid W vaii Krieketi, reii landbouwer, zag
echter  in  liet  behoud  geen geineentebelang en geen voordeel:  "... De lileis-
jes gaan op jeugdigen leeftijd tiaar de fabriek en leereii Iiiets van het
huishoudeti. Van Krieken wilde zelfs de industrie weret, als een gevaar
voor de zedelijkheid. "  er is toch gerioeg werk te krijgen". A#laar siga-
renfabrikant A.W vati der Horst iioenide het 66,7 der grootste ge,I,ee,ite-
belangen. dat de fabriek iii Boxtel bleef. De madsleden Van Liesliout (ei-
genaar leerlooierij). Ribbe (fabrikant), Vati der Eerden (koopmati), Van
Elk (eigenaar leerlooierij) en A. van de Sande (landbotiwer) waren ook
voorstander. Het voorstel om de grond aan Alard ter bescliikking te stellen
werd uiteindelijk met algemene stenimeii aangenomen.

160

Die positieve houding ten opzichte van de industrie verdween tijdens
het interbellum geheel. Het streven van het genleentebestliur was er toen
juist op gericlit nieuwe onderiieiniiigeii consequent te wereii. Nieziwe be-
drijveii zouden all,reuk doen aan reeds gevestigde. De plaatselijke onder-
liemers, van wie er enkele in de gemeenteraad zaten, waren het 11ier niee
eens.161 Vooral arbeidsintensieve bedrijveti wilden 11iet het risico lol)*31, van
stijgende lotien door vestiging van nieuwe en andersoortige bedrijven. in
dit  klimaat  is het begrijpelijk,  dat  het  al  in  1936 in  het  bestenimingsplati
opgenomen industrieterrem  niet is gerealiseerd  en  dat  in  1940 nog steeds
techniscli onderwijs ontbrak, terwijl clear zo'ii grote behoefte aan was. 162

Die negatieve houding ondervond ii, de tweede helft van de jaren dertig
de kousenfabriek Jansen de Wit uit Schijndel, die een spiiinerij in Boxtel
wilde vestigen. Deze had belangstelling voor de vrijgekomen bedrijfsge-
bouwen van de Exportslachterij Wijnbergen's Fabrieken. Dat voornemen
ketste af door de afweziglieid van wisselstroom 6n door het stroeve contact
inet de gemeente. Jansen de Wit heeft de spinnerij toen iii Celdrop ge-
vestigd. Daarniee verloor Boxtel een goede kans op uitbreiding van de
werkgelegenheid.  In 1939 toonde het Schijndelse bedrij f via  de  vereniging
Herlevend Boxtel opnieuw belangstelling voor Boxtel. De contacten ver-
liepen iIi ee,i betere sfeer en bovetidien kon nlen 1111 wel beschikkeii over

1611)   CAB.  Notulen gemeenteraad Boxtel.  19  -  11   -  1911.
161

)  ETIN. Nota inzake de trenselijkheid van industriegebotiwen in de gemeente Boztel. 19.
102)  ERN. bidustrifte restigingsfactoren. 33.
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wisselstrooni.18.1 Toch werden de plannen ook nu niet gerealiseerd De
Bostelse Courant sclireef   in   april   1938:   -...   onbegrijpelijk.   dat   het   zo
ellendig gaat, oindat Boxtel wat betreft ligging zoveel Foordelen biedt
boven andere plaatsen".16+

Iii 1938 richtte de vereniging Herlevend Boxtel een 'Comniissie tot  be-

vordering van handel- en industrievestiging' op. Voorzitter EM.J. Jansen
- Berben typeerde de inerte sfeer op industrieel gebied op rake wijze:

-Wij allen. die van Boxtel hotiden, zouden zo gaarne ook werkelijk
Boxtel vooruit willen duwen. hetgeen door verschillende iniddelen
zou kunnen gebeuren, maar waartoe het ill de eerste plaats noodig
is. dat de industrie opleeft en dat nieerder(· ind,istriefii hier wordeii
gevestigd.   1...1   hidien  wij   ons met vereende krachten daarvoor   iii-
spantien is het absoluut tilet uitgesloten. dat ten deze iets te berde
zal kuntien worden gebracht. Daarvoor  is ook optimisnie noodig.  Dus
niet met de gedachte rondlopen. zoals zo liclit wordt gestiggereerd
eii   geniompeld:   'Het   zal   toch   wei   weer   op   niets   uitdraaieit.   Nec'ii
mijile heeren. er ia ten deze werkelijk iets te bereiken. [...] Daaroin:

de handen aan de ploeg en doet allen  uw best. 9165

Deze conimissie heeft verscheidetie pogingen iii het werk gesteld oni be-
drijven naar Boxtel te hale,1, zelfs vanuit het buite,ilatid. Tevergerfs. Dat
heeft  izien  iii  1938  gedaan  met  een  fabriek  waar  nicY,tine werd gefabri-
ceerd i,iet als argtiment de centrale liggitig iii een gel)ied van sigarnim-
dustrie. Pogingen on bedrijven in de knopen- en de kutistwolbranclie iii
Boxtel te krijgei, liepen op niets uit. Herlevend Bortel probeerde ook een
kaarsenfabriek m de ge,neente te vestigen. De was zoii tnen kunnen be-
trekkeii van de honingzeinerij en het vet vaii cle N.V Destructor. heide
N.(1.B. bedrijve,i. Ook clit idee werd niet gerealisperd va,iwege de roii-
currentie vati de Schijndelse kaarsenfabriekeii e,i omdat cle N.V. Destruc-
tor te weillig bruikbare grondstoffen ko,1 levereti. 1(16

Herlevend Boxtel was actief en traclitte het lusteloze illd,istriele klililaat
te   doorbreken   met   enthousiasine   e,1   ii,zet.   Door   het   uitbreken   van   tie
1-weede Wereldoorlog lieeft de vereiiiging haar doelstellitig niet kutille,1
realiseren. Het getileentel estuur stoiid vooralsnog terzijde.

19)   (;AB. Herlevend  Boxtel .\Ig,·inret,  19:38 -  19+3. notille,1  1 9-1-  19:39.
1(r*)   Bortelsrhe  ('ourant. nr. 16 (ai,ril  19:18) in:  (;AB. Herle,·(·iici  13*,Mel algriliieti  1933  -  1943.

nmp oprirlititig.
1(6 )  (;AB, Herlevend Boxtel Algi·ilit'el,  1938 -  19+3. Raliport del· n,inmissies tot bevordrritig vati
grolidexi)loitatie (rottimissir ,7) m IM brwor(leritig vati haiidel- en itid,istrievestigitig (rointi,issit
+) besproken op de vergaderilig Val, 23 -7- 19:39.1-2.
166

) (JAB. Herlevend Boxtel \Igi·i,imi 1938 - 1943. nottileti 1-1 2- 1938.2-1- 19:19
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4 1. De landbouw

a. 1111ei litig

De eerste deceti,Iia vaii de twiiitigste eeuw waren v<,or cle Boxtelse lalid-
1,(,iiw vati groot belatig. Iii deze jareti zette de ITIoderniseritig, al lieel
vc,c,rziclitig 566r 1880 liegoitiwii, door. Ftilidanwi,trle mnovaties ware'i
(le toepassiiig van kii,istiilest, fabriek,Iiatig(· boterprod,iktie. cli. coupera-
tieve satiwi,werkitig e,i liet laiicil,ouwoiiderwijs. De Noordl,rabatits<·
(-:liristelijke Boeretiboiid speelde eeti ('ruciale rol ill Cle eillail#·ipatie vall
(le klei,ie boer. clie (loor de activiteiten vaii de boticl econoiii,sche zelf-
statidiglieid. sociale waarderitig, politieke invloed e,i  cialtureel zellbewltSt -
zijii verkreeg.im De al bestaa,ide afdeling Boxtel vaii de Alaatsc·happij vai,
1.andbouw. nooit aajigeslager,  bij  de  boeren. verdweeii geleidelijk  naar  de
aclitergrond. Vaii  1896 tot  1917 bestoi,den  licide orgar,isaties tiaast elkaar
zonder tekeneti v:iii onderimge spa,imiigeti. hitegendeel. tusse,1 1903 ei,
1917 was cle secretaris vaii cle Alaaischappij tevens sec·retaris vati de Boe-
reiiboiid.

De  situatie  werd  voor  de  hoeren iii Boxtel  na 1900 steeds gtinstiKer.
Ma

Dc· geestelijk adviseur Vall de Boxtelse Afdelitig vati de N.C.B. sprak iii
ZY„ nietiwjaarstoespraak   iii  januari   1903:   "Vati   het  jaar   1895  is   het   de

boer voor den wind gegaan. Blijkbaar schenkt God de boereti zegen naar
ziel  en  lic·liaam-.169  De jare,i  t,issen  1900 eii  1914 vor,iideti  voor de Box-
1('lse boeren een periode van 'bestelidige' bloei. De secretaris van de Boe-
renbond  schreef  iii   1910  iii  reii  poftische  biti:

-Het  karretje van  onze aMeliiig  liep ook weer in  1910 op een  zatid-
weg. Kaliii eti rustig vervolgde het zijn Ic,op zonder zware schokkeii
of ontsporingen. steeds verder op den weg vati voorititgang eti
bloei.-1 m

Ondanks  cle extrecm droge zonier  iii  1911   en  de hoge prijzen van kunst-
niest en veevoer was clat jaar voor cle hoereti financieel gtinstig. De duurte
werd ge.comperiseerd door de hoge prijzeii, clie zij voor hun produkten
kregen.171 1912 was ee,i extrecm nat jaar. Daardoor mislitkten enkele
teelten. De grasopbreiigst was ecliter zeer goed. De melkveehouderij. voor

1 h.*

i Jotiker. I.atidhotiwvt·reitigi,igsle,·eit eii roiil,eraties. iii: Atidrik. f'.a.. EMi umr boeren op
pipier.  1 4.
168)  CAB. \'erslagell over de landlic,im 1899-19()2.
1(,0

)  Arrl,it'f N.(:.B. AMelitig Boxt,·1. Ni,tuleii  1 2 -1-  19(1:1
1-0)  Arcl,ic·f N.(:.B. AMeli,ig Bort,4. Jaan·erslag 1910.
171 )  Archief N.(:.B. Afilpling Boxtel. Jaarverhlag 1911.
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de meesten de belangrijkste bron van inkomsten, was zeer lonend door
173de hoge zuivelprijzen.132 Ook 1913 was een goed jaar.

Aan de gunstige  ontwikkeling  kwam  in  1914  een  eind. De Eerste  We-

reldoorlog brak uit en. hoewel buiten onze landsgrenzen, bezorgde deze
de boerenstand vrij veel overlast. vooral in de laatste twee jaren. De Ne-
derlandse landbouw was sinds de crisis. eind negentiende eeuw. steeds
alliankelijker geworden  van  het  buitenland  voor de aanvoer van kiinst-
mest en veevoer en voor de afzet van zijn produkten. Zelfs voor de voed-
selvoorziening was ons land voor een belangrijk deel aangewezen op bui-
tenlands graan. Door de oorlog kwam de intemationale handel ecliter
vrijwel stil te liggen. De regering wilde de voedselproduktie veilig stellen

door uitbreiding van de graanverbouw en legde de boeren allerlei ver-
plichtingen op, zoals de verplichte levering van rogge en vlees (distribu-
tiewet  1916  171). Deze maatregelen veroorzaakten  op de zandgronden  veel
irritatie onder de boeren, niet alleen vanwege de bureaucratische romp-
slonip Erger was, dat de produktie van veevoer door de maatregelen in
de knel kwam. Bovendien vonden de boeren de vergoedingen te laag. De
regeringsniaatregelen hadden niet het gewenste gevolg. De boeren op de
kleigronden stapten als gevolg van de lage niaxiniumprijzen voor granen
over op winstgevender produkten als vias en mosterdzaad. Daardoc,r daal-
de de graanproduktie iii ons land eerder dan  dat zij toenain.13

De confiscatie van  de hele graanoogst  in  1917  (de  import  was  stil  k<,i,7111

te liggen door de onbeperkte duikbotenoorlog) leidde in het hele land tot
protesten. De afdeling Boxtel vaii de Boerenbond stuurde een afvaardiging
iiaar  de   protestdemonstratie  in  lilburg  op  6   september   1917    Ze  zond
ook een telegram naar de regeringscommissaris iii 's-Hertogenboscli,
waarin zij protesteerde tegen de gedwongen levera,ities. Verschillencle
Boxtelse boeren weigerden om rogge te leveren. Net bestuur oiitried de
leden rogge iii te zaaien. 711 de stellige verwaclitiiig dat (loor de
zogenaanide  staking  van  de  boeren de regering  wei   toe  zal  geven.-  Dit
advies werd. nadat de regering de boeren enigszins tegemoet was
gekomen, ingetrokken.176 Protesten tegen de gedwollgen leveratitie van
vee m april 1918 sorteerdeii geeti effect. Dreiging niet confiscatie tegen

-7-'

een  lagere vergoeding maakte  dat de boeren onder protest  rieewerkten.1

1 2) Archirf N.(;.B. \Meling Boxtel. Jaarverslag 1912.

11 ) Arc·hief N.C:.B. .\fdeling Boxtel. Jaan·erslag 1913
1 ·*)  Krips. Modemisering van de lancilmi,w. i„: Kleit, didactica nr.17,. 19
173) t.a.p..19
1.6 )  Archief N.(:.B. Afdelitig Boxtel. Not„let, atigustus en seplettiber 1917.
1

--

)  Archief N.(:.B. Afdeling Boxtel. Nottileti 28 - + - 1918

214



De oorlogssituatie had bovendien als iiadelig gevolg. dat de mobilisatie
nogal wat werkkraclite,1 aa,i de boerderij onttrok. Somnlige bedrijven
kwaii,en claardoor iii grote proble,iien. Daarom stuurde burgemeester Cij-
seii  iti  febrtiari  191,5  (·eti  v('rzoek  aaii de Minister  van  Oorlog  oili  genio-
biliseercle landbotiwers Om cle week verlof te geve,1. De inkwartieritig vati
soldaten (·11 cle stallii,g van 111111 paarclen tegen een veel te ger,nge ver-
goeditig zorgdeti eve,iee,is voor verl (Icrlast. Cijsen pleitte bij de autori-
teite,i voc,r " ..1·.eii irclelijke verlie,gi,ig cler i,ikwartiergelde,1 voor lit,zareii
eii van d(' verBwchig vox liet stalleti huii,ier paardeii.- 1-8 Onder ee,1
redelijke clagvergoediiig verstond cle litirgeirierster 90 cent voor een 0,1-
clerofficier  et,  70  Cerit  voor  ee,1  soldaat. "'

1914 was oii(!anks cle o,i,staii(ligiwilen voor de Boxtelse boerrii er,1
goed jaar. Er was volcioende aativoer Vati veevoeder en ki,iistinest. De
prijzeii vaii dez(' pri,dtikti·ii wareii weliswaar sterk gestegeii. 111aar liliti

18(1mkomsten  evelieeris. Hoewel seevoer  en  kunstmest   in 1915 schaarser
en duurder werclen. was ook dat jaar per saldo iiiet orivoordelig-. Dit

181 rkan ,iiet gezegd  worcleii  voor  1916.   Dat  was  eeii   slecht jaar. roen de
regering Iriaxinitimprijzen voor la,idbouwprod,ikten vast stelde, konden
(le inkonisten (le gestegeii ilitgavell door duurder veevoer eti kitilstinest
11iet  ineer  conipenseren.182  in   1917  werd  (le  toestatid  voor  eeri  aantal
Boxtelse boeren volgens liet jaar. erslag vati de Boerenboiid nijpend.18.1
Ilet  jaar   1918  was wat beter c,indat   de  door de regering vastgestelde

1Iiaximlit 1 prijzeti iets stegen Net als elders ill Brabant steeg echter18+

ook iii Boxtel iii de ourlogsjaren de inleg vati spaargeld bij de plaatselijke
Boereiileenbank fors, zodat de omstaiidigheden voor de nierste boeren

185Iliet ongunstig waren.      1 lier speelde een zekere  mate van (lesinvesteritig
een rol.

Na de oorlog kwani cir aanvoer vaii grondstoffen weer op gang eii
volgde sriel  herstel.186 De oogst  was  iii 1919 weliswaar niet eclit  goed.
inaar de prijze,i waren hoog. De veehouderij ondervond wei nadeel van
de duurte van veevoer 111 van mo,id- en klauwzeer. De hoge zuivelprijzeii

178) :\r{liief N.(:.B..·\frleling Boxtrl, Nottili,1 4-2- 1917.
179)  (;AB. Register vm, Corresponcle,itie 1911 -1919. bric'frir. 118 (blz.125). 29 -9-1916.
18()

)  .\rchief N.(:.B..\Meling Boxtrl. Jaarverslag 1914.
181 )  Archief N.(;.B. AMeling Boxtel. Jaarverslagen 1915.1916.
182 )  Arc·hief N.(:.B. AMelilig Boxtel, Jaarverslag 1916
18.' 

) Archief N.(;.B. Af(leling Boxtel, Jaarverslag 1917.
181

)  Arc·hier N.(:.B. AMelitig Boxtrl. Jaanerslag 1918
183)  Archief N.C.B. Afdeli,ig Boxtel. Jaarverslagni 1912 - 1920.
186 ) Jonker. De plaats van (Ir latidboliw iii pen verandereticle economic. 1880 - 1950. iii: Aitdrik.
e.a.. Een eeuir  boeren op papier.9.
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compeliseerdeii deze liadelen echter gelieel.187 Het jaarinkomen van de

Boxtelse boeren  werci  in  1919  geschat  op  fl.000 8 fl .300.188  Dit  was  iii
vergelijki,ig niet de arbeidcrs gc,ed. Textielarbriders iii Boxtel . ercliendeti
iii  1919  ecii  weekloon  van  rotid  de  tien  grilden. 18()

De  oogst   van   1920  was  giltistig  en   de   prijzeti   waren   bevredigend.""'
Over  1921  is geen jaarverslag van de Boxtelse Boerenboi,(i bewaard. maar
iii de vergaderingeii van dat jaar wordt iierge,is gesproken over de crisis

van   1921.   De  jaren  t,issen  1922  1,1 1929 waren  voor  de  Boxtelse  laiid-
1)ouw gulistig: de oogsteii waren goed tot zeer goed en de prijz.en vati de
landbouwprodukten  hoog.'41  ken  ititzondering  vornide  de  aardappelprijs
m  1922.  Aardappelen  brac·hten  door  de overvic,edige oogst zo weimg op.
dat de voorzitter van de Boereitbond voorstelde oni aardappele,i le schei,-
keli aan cle ariIien iii Oostelirijk.192

Iii de jaren dertig sloeg de depressie hard toe. De prijzen vaii graaii.
tiardappels.   varkeliS   en  rieren   daalden   iii 1970/1931 desastreus. Vooral
kleitie boeren wareii de dupe van de sleclite situatie iii de varketis- ell
plumiveeliouderij. De vooruitzichieti waren soniber.19.1 De jare,1 daarna
verergercle de situatie alleen inaar. De export werd erimstig belenimerd
door buitenlands protectionisnie en de dure gulden. De boere,1 kregen liet
advies oni zoveel mogelijk te bezitinigen op de uitgaveti. de veestapel iii
le krilripeii. grasiand te scheureti. liieer graaii en atidere gesteunde' gi·-
wasseii  te verbou,veil. 19+

Crote bc,ere,i konclen de prc,blenien aaiivatikelijk opvange,i door over
le sellakelen op extensieve teelteil eii werkvolk te ontslaaii. Kleine lioerrii
kondrii Ii,iti kosten alleen iiiaar brperkei, door te hespareti op de Iiitgai ii
voor kiinstitiest. zaaigoed eii htili eigen levetisc,tiderlioilil. Zij kwaliieli 74)
m ee,1 neerwaartse sl,iraal tere(·lit.1" De jare,1 daai im I,leveii de prijzeil
cia|e,1 en eeti aanta| Boxtelse 1,(,ereti geraakte in proble,i,en met het he-
la|eii vati hilreli eli pac|iten. Daar<,111 waren cle tiweste boeren 1,lij 1111·1

de  ste,inniaatregele,i  van  de  overlieid  e,1  verschillende  itistellingeii. "4'  Ill

187
) Archief N.(:.B..\Meling Boxtrl. Jaarverslag 1919

188 )  (AB. Notulen grrieenteraad Boxtel. 26 -8- 1919.
181'

1  De Boer . 1 ipt gedrag mn de ondernemer in Xederland. 14
1(M)

) Archief N.(..B. Afclelii,g Boxirl. Jaarverslag 1920
 "i )  Arc'Imf N.(:.B. AMelitig Boxtel. Jaarverslage,1 1922 - 1(129. Er zijn grril jaarverslagrii 0,-rr
1920 cw  1921.
1. 2 )  Ari·hief N.(..B. Vilelitig Boxtel. Not,ilen 1 0 -9- 1922
1.3

) Arc·hief N.(:.B. Aftleli,ig. Boxtel. Jaarverslag 193(): Bielritiati. a.it·.. :i21) - 32:1.
1'1)  Arc·hief N.(:.B. Afdelii,g Boxtel. Not,ilen 25 -3- 19:35: toespraak vati de direrteur van de
l,aticibc,wwsi·licwil iii Boxtel. M. vati (1(,11 Broek
195 ) Joliker. Dr plaats val, cle laticlbouw in pen veranclerri,cle c.coi,mitic. 188() - 1930 iii: \,idrik.
e.a..  Een eeuu'  boeren  op  papier.  10.
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1932 1,00(1 (le proviti ·ie cle boerei, cle ti,ogelijkheid oii, r,·titeloos te letie,1
e,1 „c}k cir (Lew,tral,· B(wrt·til,·eiilia,ik stelcle ee,i groc,t liedrag soc,r zij,i
le(le,i ter lieschikki,ig..\,ider<' af(Ic'li,ige,i vai, de N.(T.B. (1,»ege,i eve,iee,is
ilaar ,·eri,ic,ge,1 hij. liM Natioiiaal (:risiscoii,it# alcieli,ig Boxtel verlee,icle

107iii  19:3:1  aaii  clertig  ledrn  vai,  di·  Boert·nk,c,i,d  extra steu,1. Iii  19:1:1  eti
193+ 1710,·st re,1 aaiital klei,ir borrfii (ii lai,(larl,eiders Iiaar de w(·rkver-
M·haffi,ig

108

Het liestii,ir vati (le lioxtels(· Boereill)(,11,1 stc),1,1 1,2,sitief 11'getiover cle
steuii,Iiaatregelen va,1 de c,verlie,(1 111  \ erdecligcic'  clezi'  tegi'Iiovi'r de lede,1.
\Bel klei,ie hoereii ko,ide,i allee,i cla,ikzij de irgeri,ightiiaairegele,1 (!(· (·risis
ovel·Ic.vell.

Dr regeringstiia:itregeleii kc,ticlen cle <„ivrede c,iicier cle tiocieii c'c·litri
iiiet  wegtienieii.  Dit  leicide  bij  d,·  raacisverkieziiigeti  \: Ii  19:17  tot  limar

• 199liefst 188 (protest-)sleninni cp de Actie Bouwman 44,lions Bc,Iiwniati
Z.et 01) te kome,1 \(,or de kleitie 1,(wre,1. Zijii liewegitig De kleiiie Borr
let,Iide tegen (le N.S.B. et, Z.wai 1 Frotit aaii. Hij ftilii,ineer(le herh:ialdelijk
tegeii de N.(:.B. e,11,esc·litildigcle bestutirsleclrii vaii plaatselijke afdelitigeii
regeltiiatig  van  zelll,evoordeliiig.  I let  I,est,1,ir  vati  de  Bc,xtelse  Boerei,boiicl
waarsclmwde zij,1 leden tegeii de activiteiteil val, Boiiwiiian.2111)

Pas vanal' 1937 nianifesteer(len zicli de eerste tekeiie,1 vati eco110,11ische
verbetering. Door cle stijgiiig van de veeprijzen was dat jaar vooral voor
de grotere bedrijveti rendabeler. Klei,ie boeren kondeii 11irt profitereti vati
deze oinslag.  1 liin situatie bleef precair.201  iii  19,38 ging lic·t wederoii, iets
1,eter en nu trad er ook een liclite verbetering op voor cir kleiiie l,c,errii.
De tockomst zag er minder solillier itit. 72)cn de 'l'weecle Wereldoorlog
uitbrak, nioesten als gevolg van de niol}ilisatie ii<,gal wat boeren eii bot·-
renzonen huis eil erf verlaten oni te strijdeii voor 'koningiti en vaderland'.
Dit leicide tot een gebrek aa,i arbeidskrachten op de boerderijeti. De eliao-
tisclie toestand bij cle distrilititie vaii veevoederboii„en bleek een ander
probleem. Over de oogst  van   1940  inochten de Boxtelse boeren  niet2(12

klage,1, Ii,aar ze vreesdeti de toekotiist.20.1 Er zijn nauwelijks gegevens
over de situatie iii de Boxtelse la,idbouw in de periode 1940 - 1943.
Afgaande op (le sterke toenaiiie van liet ingelegde spaargeld bij de lokale

"*')  Archief N.(..B. Afcleling Boxtel. Jaarvi·rslag 19:1()
1"  )  Ari·hirf N.(:.B..1 fdelitig Boxtel. Jaarverslag 19:3:3.
198

)  Ari·hief N.(:.B. Afdplii,g Boxtel. Jaan·erslageti 19:1:1.  193+.
I.

)  Seiters. Heelden uit de bezeiting*jciren. 8;.
2IX)

)  Ar(·hief N.(..B. \Melitig Boxiel. Ncit,ilm 16 - 12 - 19:16.
2111

) Archirf N.(:.B. \Mrlitig Boxtrl. Jitan,·rslag 19:17.
2(}2 )  Ardwf N.(:.B. \Melmg Bow·l.Jaan·er 1410:19.
2113

)  .\r,·hief N.(..B. Afdelitig Boxtel. Jaarver,lag 194().
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Boerenleenbank lieeft het merended van de boeren in financieel opzicht
weinig te lijden gehad.20+ Een deel van de winsten kwarn evenals in de
periode  1914   - 1918 voort  uit de onniogelijklieid  oni le investeren. 2()3

Na  de Tweede Wereldoorlog volgde geleidelijk herstel.   In 1945 waren

de prijzen voor veevoer en kunstniest hoog en die voor landbouwproduk-
teii laag Vooral kleine bedrijven hadden liet financieel erg moeilijk. De
00gst Was iii 19+5 mede door de roofbouw tijdens de bezetting uiterst

2(16slecht. De boeren klaagden over overlieidsmaatregeleil. die het vrije
onderneinerschap beperkten: de distributie van veevoer tegen veel te hoge
prijzen   en de verplichte levering   van  graa,1  en   vee.2<)7  1,1   1946  was  de

Hogst aanmerkelijk beter. zodat eeti deel vervoederd koii worclen. Kunst-
west was nog steeds duiir en moeilijk te krijgen. De vergoedligen vaii de
regering voor graaii en varkens waren volgens de boereii te laag, de prij-
zen  vall  melk  en eleren bevredigend.  111 1950 bereikte de procluktie  liet

2()8
voor-oorlogse peil.

b. Crondgebruik

De opper\'lakte cultuurgrond nam tot de jaren dertig toe. De forse groei
tussen  1920 e,1  1930  kwam  voornamelijk  voor rekeniiig van (,iitgiliiimgeti
iii 1923. Toeii  werd  +12  lia  woeste grond omgezet  in  cultwirgrond.  'fiissen
192+ en 1930 kwainen claar iii totaal nog 75 ha bij.2(" iii de verhouditig
tussen  akkerland en grasland  trad  tia  1920  een  lichte  verse·hitivi ig  op  te,1
gimste  van  grasland.  Over de jaren  na  1930  zijii  er  geen  gegevens  nwer

tiit   de   gemeenteverslagen.   Vatiaf   193+ zijn cijfers besi·liikbaar   van   de
1.aitilbouwtellingeii van het CBS. Flier doet zich een problee,ii voor. Ilet
CBS telde, iii tegenstelling tot de gemeenteverslagen. uitsluitend de Cill-
tuurgrond iii gel,ruik van agrarisclie bedrijven. zodat het beeld verteketid
is. Deze andere manier van tellen Berklaart voor ren de.el de grote sprcitig
tussen  1930  eli  1934 wat betreft de opperviakte  cultuurgrond  en  de  ver-
houding tussen bouw- en grasland (tabel 51) Daarnaast krompen de
boeren in de jaren dertig hun areaal akkerland in en ging er ctiltutirgrond

204
)  Archief N.(..B. Afileling Boxtrl. Jaarverslagen 1930 - 1935.19+6 - 1950.

2()5
)  (:ampen, Ph.(:.M. van. r.a.. Land/,ouu, en /andbouu'(,rediet  /595 - 1944. filfigjaargeschie-

denis van de Cotiperatieve  (:entrate  Boerenleenbank  Eindhoven, 352.

206)  Archief N.C B Afdeling Boxtel. Jaarverslag 19+5.
209 ) Archief N.C.B. AMeling Boxtrl. Notillen 3-6- 1943.16 -7- 1946. 4-1 0- 1946, Jaarverslag
19+7
21)8

) Jonker, De plaats van de landboll w in eet, veratidere„de e (·01,0 m ir, 1880 - 195(). in : Anclrik.
e.a.. Een  eeuu:  bcieren  op  papier.  11.
2/19

)   CAB, Verslagen over de landbouw 1899-1930
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verloren door de aatileg van het afwateringskanaal en de Omleidingsweg.
De eerder ingezette verschuivitig ten gunste van graslatid King door tot
1940. hi liet begin van de Tweede Wereldoorlog werd ecliter veel Wenalld
in akkerlatid oingezet iii het kader van overheidsniaatregele,i ten belioeve
van de voedselvoorziening. De oppervlakte akkerland iii 1941/'42 bedroeg
1806 lia (65.9 %) en het areaal weilaiid 935 lia (34.1%) 210 De latere
oorlogsjaren gaven  weer  reii  omkeritig  te  zien,  eeti  trend.  die  na  1945
sterk doorzette.

Talie\  51   Oritu,ikketing van  houw-  m  grasland  in  Bortel   1900  -   1950211

Jaar bouwland graslatid totaa| verliouding in %

Imuwland graslai,d

1900 1729 1129 2838 60.5 39,5

1920 18+5 11:10 2975 62,0 38,0

1930 21:13 1+59 3592 59.+ 40.6

193+ 1588 1+96 308+ 51.5 48,5

19+0 1+1+ 1+75 2889 48,9 51,1

19+5 1697 12+7 294+ 57.6 42.4

1950 1183 16+3 2826 41.9 58.1

c. Aantal en grootte der bedrijve,i

De  beroepstelling  van  1899  vermeldde 323 bedrij fslioofden  in  de  land-
bouw. Tellen we deze alleniaal mee, dan komen we bij een areaal van
ongeveer 2800 lia op een gemiddelde bedrijfsgrootte van ruim acht lia.
Onidat tiiet bekend is hoeveel van de totale oppervlakte landbouwgrond
de 323 bedrijven feitelijk in gebruik hadden. is dit geiniddelde maximaal.
Iii werkelijkheid moet het lager hebben gelegen. De opstellers van de
Verslagen van de Landbouw rekenden alleen boerderijen met eeii potstal
tot de volwaardige bedrijven. Dat waren er 265.212 Vijftig A zestig boeren
werden dus niet nieegeteld, hoewel eer, deel van hen vernioedelijk nieer
dan #Ai ha landbouwgrond in gebruik liad en rundvee hield. Ruim 80
procent   van de volwaardige bedrijven   in   1903 was kleiiier  dan   tien   Ila

210)    l'erstag  K.v.K.  's-1 krlogenl ,sch    1911   -  19-It'2.03.
211 )  (;AB. \'rrslag,·n over de landbouw 1900.1920.193(j: (:BS. 1-andbouwtellinge,I 193+.1940.
19+5. 195().
212

)   (;AB. Verslagen over de landbotiw  1899 -  190:1
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(tabel  52).  Verreweg  cle  Ineeste van deze hoeren hadden pen paard. Rond
1900 bezat 6#n boer vier paarclen en 24 twee of drie.21:1 Keuterboertjes
hacideti geen paard.

\'a\,el  52:  Aantal  en  grootte  pan  de  landlic,1111,1,ecirijren  met  potstcil  cibsoluut  en  in
procenten in Bo.rtel in 190:f *

()nivatig aantal                                         %

1  -   21 a                                             11                                                4.2

2 - 361                     25                      9.1
3 -  3 ha -16 17.+

5 - 10 lia 1:15 3().9

10-15 41                    42                      13.8
15 - 20 lia                     5                       1.9
2(h -:lillia                     1                       0.-1

Totaal 265 10().()

E.en rapport vaii het Landbouwkundig E.coiiomisch Instituut lianteert
het  criteriuin  van  cle  aanwezigheid  van  re,1  potstal  met  en  telt  iii  1910
3.50  boere,ibedrijveti  vati  641   ha  eli  groter  (tabel  53).   Het  LEI  sch:it  de
ge, iiddelde opperviakte vaii deze bedrilven op zes lia. Als dit jitist is. viel
ce,1 forse opperviakle cultuurgrond b,iiteii de ge,ioemcle 350 bedrijveii.
(;egevetis. die ons hierop wat tkieer zicht zoucle,i kiinnen geveti. ontbreke,i
ecliter. De  toenmne  van liet aantal boeretibedrilven  tusseii   1900  eii215

1910 voi,d vc,ori,amelijk plaats iii cle categ(,rie otider vijf lia. Coedkoop
rcevoer. cle 01,ei,ing van de boterfabriek en tai,ielijk gtinstige prijze,i van
dierlijke pri}ditkte,i inaakteii het hoiiden van ru,idvee niet ee,i sinalle voe-
clerk,asis mogelijk. De groep hedrijvei) tussen tie,1 e,1 twii,lig ha liep iets
terug. Ilet aantal bown tie,1 ha nam toe.

Na 1920 na,11 |iet aantal bedrijven groter dan 66,1 lia, na een geringe

claling  trissen   1910   en   1920.   weer  toe.   Dankzij   de   o,itginningen   iii   cle
jaren twititig nati, de geniiddelde bedrijfsgrootte volgens het LEI toe tot
ongeveer zevei,  ha  iii   19:10.216 Deze cijfers wijken  niet  ver  af  van  die  iii
de Meierij.21 Het aandeel van de bedrijveii tussen 66,1 eii tier, ha bleef

211)   (;AB. \'erslage,1  (iver cle  landbot,u·  1899  -   1900.
21+)   (;AB. lerslag civer cle lalidhoun  190.J.
213 j   \1-.1. Een *(,ricial-ec„,tomisclie  srliets  ran  het  ruilrerkarelingsgel,ied  Essrhe  Stroom, 60.

216)  1-El. a.u·.. 6(1
Utz j   (.rijns. Krit.\\aar.. 1 let  geme,igde laticilic,itu'liedrilf op de zandgronden  in .\-ciord-Br<11*int  1 446
- 19.'m. 321 - 322.
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tiissen  1900  en  1950  rond  de 80 proceiit scliotiiinelen.  Het  zwaartepunt
vers<·hoof iiaar boerderijeti Ii,et ee,i otiiratig van 4f A tieii lia. Bedrijveii
groter dmi twintig lia bleven  ,itzoiidedng.

Tabel 53:  I.a,idl,outi,l,edrijt,en t,cm 1 hectare en groter in Bortel 1910 - 1950 verdeeld
218

nit(ir grootteklasse

Jaar aantal bedrijvell proc·e,11 1,edrijvell iii de grootteklasse

1 -3 ha 5-10 ha 10-20 lia >20 ha

1910 350           +3           38           16            1

1921 347                        .51                         :12                        15                           2

1930 388           +3           35           19            3

19+7 +33           +2           39           17            2

1950 41+           36           +7           16            1

In de loop der jareii groeide het aantal landbouwbedrijven, terwijl de
mannelijke beroepsbevolkitig afnaiii. Er werd gerationaliseerd. Het ge-
middeld aantal mannelijke arbeidskrachten per lia c,iltuurgrond vermin-
derde van 0,27 iii 1899 tot 0,20 iii 1953.214 Uitgaande van het feit, dat

de  boerenbedrijven  iii  1899  niet  alle  cultuurgrond  in  gebruik  hadden.  was
het aantal inatinelijke arbeidskrachteii per lia iii dat jaar waarschijnlijk
lioger, zodat de claling nog sterker was.

d. Gewassen

De verbouw van rogge en boekweit liep na 1900 terug. De haverteelt
groeide sterk. De totale omvang  van  de  graanteelt  verniiiiderde  na  1930
fors. De opperviakte knol- en wortelgewassen veidubbelde bijiia iii het
eerste kwart van de eeuw. maar in de jaren dertig deed zich ook hier
een terugval voor. Die teeltbeperkingeii, met name van granen en aard-
appelen. hangen samen met ongunstige niarktprijzeii. De boeren beperk-
ten zich meer en meer tot produktie voor het eigeii bedrijf en kronipen
hun liouwland in.220 Net areaal groeiivoedergewas, niet naiile van klaver.
groeide in de jaren twilitig eli dertig fors

218) I-El. (1.W.. 60.
219 )  Arcl,irf (iewestelijk Arl,ricisbureau Rayoii Boxtel. TTerkgrlegri,11(,idsc,ve,·zicht iii dr grmeente
Boxtel 1933.
.'.1(1       .- - ) knellaars. t.a.p.. 31+ - 313.
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Tal,el 54: Oppervlakte granen, knol'- en wortelgeivassen en groenvoeder in Boztel 1900
- 1946221

1900 1905 1911 1916 1920 1925 1930 1938 19+6

totaa| gratierl 1303  1305  1296  132+ 1326 1+66 1320 1035 111+

knol/wortelgewassen 370 387 401 +02 500 719 677 188 288

groetivorder  28 20 20 20 - 110 118 201 180

De  opperviakte winterrogge daaide  van  821   ha  in   1900  naar  640   in
1930,  510  in  1938  en  475  in  1946. De teelt van boekweit liep terug  van
110 lia  iii  1900 tot 45 ha in 1921.  In  1938 werd geen boekweit verbouwd.
De opperviakte haver en evene, hoofilzakelijk bestemd als veevoer. groeide
van  369  ha  iii   1900  tot  668  lia  iii   1930, maar verminderde  tot  475  lia
iii 1938 en +91 ha in 1946. 222

De oppervlakte consumptieaardappelen werd uitgebreid van 346 lia iii
1900  naar  420  ha  iii  1925.  Na  1926  nam  die  af  tot  tweehonderd  ha  iii
1930.   in   dat jaar waren daarnaast   150 lia bestemd   voor de teelt   van
fabricksaardappelen,  in  1938 nog slechts tachtig  ha voor consumptie-  en
maar twee lia voor fabrieksaardappelen.223 Na de Tweede Wereldoorlog

bedroeg de oppervlakte consumptieaardappelen  14+  lia.
22+

..lot de jaren twintig zaaiden boeren gemiddeld ruini twintig ha rode
klaver. Daarnaast werd onistreeks  1925  35  A  50  ha mengklaver gezaaid.
Belialve klaver werd zomerspurrie verbouwd. Vanaf  1927  werd op kleine
scliaal seradella geteeld  (vijf  lia).  Na 1920 werden ook kunstweiden  aai,-
gelegd  oni het areaal grasland te vergrote,i:   80  lia  iii  1930.  59  in  1940
eii  160  in  1946.  Tot  1909 werden bijna  550 ha beteeld met  herfstspurrie.

Iii  de jaren  1910  -   1920  schommelde  de  on,vang  van  dit  gewas  tussen
de  twee- m driehonderd  ha.   Na 1920 otitbreken verdere gegevens  over
nagewassen.

223

Het verbruik van kunstmest was aanvankelijk gering. Van Zande,i ver-
nieldt een verbruik  van   1 5  A  40  kg  per  ha  in   de  weeste  zandgebiedeii.
in vergelijking met latere normen belachelijk weinig.226 In 1897 kocht de

221  )    (;AB. Verslagen  over  (le  latidboun'  1900  -  1930. ETIN, inchistrifle restigingsfufloren. 2,1.

(:BS, 1.andbouwtellitig 19+6
222) CAB. Verslagen over de landbot,w 1900 - 1930. ETIN, inclustrifle vestiging.40(toren. 26,
(:BS. l.anclbouwtellitig 1946. (:rijns. Kriellaars. a.w..86
211)  (1\B. Verslagen over de landbouw 191)0 - 193(): ETIN. /ndustrifle vestigingsfartoren. 26
22+ )  (BS. l.anclbmiwtelling 19+6
22.-,) CAB. Verslagen over de landbouw 1900 - 1930. Verslager, 1922 - 1930 in (',orrespon(len-
tie/Ingekomen stukken. map 22a.  (-:BS. 1.andbotin·tellitigen  1940,  19+6
226 )  \'a,i Za,1(len. De economische ontu·ikkeling t'(In de.i'ederlandse hindbouw. 258.
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Boxtelse Boerenbond iets ineer dan 4+ ton meststoffen, ruim vijftien kg
per ha. iii 1905 ruitii 180 ton (ruim 60 kg/ ha) en in 1910 ruim 320
toti  (rui,11110 kg/ha). iii 1914 was die hoeveellieid meer dan verdubbeld.
Tijcletis de Eerste Wereldoorlog daalde de aankoop van meststoffell sterk.
Daarim trad lierstel  op.  hi  1930  werd  ruim  650  ton  aangekocht.  In  1939
deed zicli Itit de angst voor scliaarste een forse stijging voor.227 Tijdezis

de  Twercle Wereldoorlog daalde de hoeveellieid sterk.  ln  1945  werd  111
228ton aangekocht, vier jaar later al werr l,ijna 700 toii.

e. Oogstophretigsteii

in  de  periode  1900  -  1938  stegeii cir opbrengsten  vaii  de  vooniaamste
gewasseii door de ruimere beschikbaarheid vaii stalmest, aangevuld niet
lainstmest. Ook speelde beter zaai- 011 pootgoed een rol. Bij rogge zieIi
we een vrij siielle stijging. De haveropbre,igsten, aan het eind van de
Iirgeiitiende  eeuw  fors  temggelopeii.  kwamen  iii   1915  weer  op  liet  Bra-
batitse niveau en stegen daar iii de jaren twintig behoorlijk bovenuit. 229

Over  de  opbrengsten  van  de  voedergewasseii  zijn  na  1900 weinig gege-
vens.

Ta\,el 35: Cemiddelde opbrengst per ha in hi in Boxtel 1901 - 1930 en 193 , . 

Cewas '01 -'05 '06-'10 11 -'15 '16-'20 '21 -'25 '26-'30 1938

winterrogge 19.0 26.5 31.0 17.2 25.6 29.8   4.7

liaver 2+,0 21,3 20.3 33.+ 40.7 48.2 3+.3

aardappelen 176.0 175,3 195.5 178,0 213.0 231.0        275,()

f. Veestapel

De Boxtelse landbouwbedrijven evolueerden net als elders op de Bra-
bantse zandgronden steeds meer tot veredelingsbedrijven. waarvan rund-
vee. varkeiis en pluinivee het hart vormden.231 De opening van de hand-
kraclitboterfabriek  in 1903 stiniuleerde niet alleen de melkveehouderij,
maar ook de varkenshouderij eii indirekt de pluiniveehouderij. De akker-
....
--  )  Arc·hief N.C.B. Afilelitig Boxtel.Jaarverslagei, 1897 - 19+0.
228 )   Arc·hief N.(..B. Afdeling Boxtel. Jaarverslagen  19+5,1949.
229

)  (:rijns. Kriellaars. a.u.. 281 - 282.
230)   CAB, Verslage,i  over de  landbouw  1901   -  1930:  voor  19,38 ETIN. /ndustritie vestifingsfar-
loren. 26.
231 )   4/rde<!eling (., vaiI Berkel 2:1 -6-  1993.  12 -7-  1993:  Crijns. Kriellaars, a.w.. 291  - 293:
Duiivendak. Rooms.  rijk  of regentesk.'31.
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bouw kwani in toeneniende mate in dienst te staan van de veehouderij

232
Tahe\ 56: 1#estapel in Boztel in 1900. 1930, 1940. 1945

1900 193() 19+0 19+5

stieren                                       16                      10                      17                      16

melkkoeirn 1198 1521 1756 1351

Jollgvee 665 81+ 1170 1211

trekossen                             2                    0                   0                   0
mestvee 125 231          87           2

totaal rundver 2006 2576 3030 2580

varkeris +65 2101 2316 1706

De rundveestapel groeide tussen  1900  en  1930  met  niim  28  procent.

de  nielkveestapel  niet  ruiin  21  procent.  Melk werd  rond  1900 niet alleen

gebruikt voor de boterbereiding. Inaar ook voor de verkoop aan particu-
lieren en de kalvermesterij.233 Die bloeide toen door de groeiende export

naar Belgie en Engeland. Goedkoop veevoer was iii ruime mate beschik-
baar en de prijzen voor slachivee waren goed.23+ De gezanienlijke aaiikoop
van veevoer natn in de eerste jaren van de twintigste eeuw toe van 53
toii  in   1897   naar  bijna  700  ton  iii  1915.  Iii de jaren daarna  werd  deze
hoeveellieid niet nieer gehaald.235  In de periode  tot 1940 steeg  het  aantal
stuks rundvee  tot  hoven  de  3000,  ren  toenanie  vaii  oiigeveer  1000  sttiks
si,ids het begiii van de eeur..2236 Tijdeiis de Tweede Wereldoorlog werd de
melkveestapel iiiet 23 procetit ingekrompen.

Net aa,ital nielkkoeieii per bedrijf bleef geri,ig. gemiddeld drie A vier.
De oprichters van de c·oliperatieve zuivelfabriek. relatief grote boereii.
hadde,i  in  1903  geniiddeld  vijf  melkkoeien.  Het  aantal  nielkkoeieii  van
de  boereii.  die  tussen  1915  en   1919 lid werden  van  'De  Hoop'.  schom-
111elde tussen de 66,1 en de negen. niet een gemiddeldevan 3.4.2.,7 De
leden vaii de fokverenigingeti hadden iii de jaren twintig gemiddeld vier

232
) C.\B.  \'erslig  over  de  laitclbotiw   19()():  (;AB.  Tellitig  betreffetide  clen  ver,tapel  19:1().

Ingekoitipit  stukken  193(1. nr. 22a,  (:BS. I,andl,ouwtellingen  19+0.19+5.
23:1

) CAB. Verslagen over de landi)otiw 1899 -  1902.
234 )  CAB. Verslage,1 over de landbo,iw 1899 - 1902
1:1-,

) Arc·hief N.(:.B. Afdelitig Boxtrl. Jaanerslaget, 1897 - 1950.
 136 )   F.T\N.  bidustrifle  vestigingsfactoren. '17.
237

)  R\NB. Ar(·liief \'oorgatigers I)%1\' (:aitipitia BV 1892 -  1979, 1, 'de:iregister 'De H(*,p- 1903
1924. iti; .„r 397.
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A  zes  koeicii.  h,  1951   was  het geinicideld aantal melkkoeien  van  (le  lede,i
van de Fok- eti (:ontroleveretiiging 'Oiis Belang' nog geeii 6.5.2.18

De 01,ening van de bc,terfabriek m  1903 stimuleerde de varkenshouderij
De mesterij van lic·lite varkei,s was uitermate geschikt voor kleitie boeren.
omdat het geitivesteer(le geld snel werd terugverdiend. Met cle o,iderinelk
en karnemelk, die ze vai, de fabriek terug otitvingeti. wat rogge. aard-
apprleti e,1 aaiigekocht voer koiideti ze (le biggeri in prij korte tijd tot bet
gewenste gewic·lit inesteli.2:1" De .arkelisstapel schoi,inielde in cle eerste
Jarmi lia  1900  tusseii  300  en  6.SO  stuks.  iii  1930  rond  2100  stuks.241  In
dat jaar werdeIL als onderafdeli,igeti van de Boxtelse Boerenbond. eeii
varkensfokverenigitig en c.en bee,·lic,riderij iTiet drie st:imboekbere,i opge-
richt.2+1 Doel was ititeraard verl,eteriiig vaii de kwaliteit van de varkeiis-
stat)el. De daling van de graanprijzen aan het eind van de jaren twintig
hetekende aativankelijk eeii aanirioedigilig voor de varkenshouderij. Het
aatital varkens breidde zich uit. Vanaf 1931 daaideii de varkensprijzeii
ec·hter zo. dat m deze bedrijfstak aloin werd ingekrompen. In tegenstellitig
lot het algemene beeld breidde (le varkensstapel iii Boxtel zieli in de jareii
clertig  uit  tot  ruini  2300  iIi  1939.2+2  In  194() niciesten varkens wordeti
opgeruimd door gebrek aaii veevoer. 2+:3

De betekenis van de pluiiiiveeliouderij liani toe. De pluiniveestapel telde
iii  1900  ruini  10.000  kippen.  Op  iiiitiatief  vaii  de  Boerenbond  werd  in
1909 8 Boxtel een afdeling opgericht van de Vereniging tot bevordering
der Pluimveeteelt en Konijnenfokkerij iii Nederland (V.P.N.). Deze verem-

244ging  kwam   iii 1919 onder   de   vlag  van de Boerenbotid. Door goede
prijzen voor eieren groeide de pluiniveehouclerij in het begiii van de jaren
twititig stormaclitig.2+5 In  1925 wer(le,i  i,ieer dati 620.000 eieren geleverd
aan de Roermondse eierniijii. Tien jaar later. oiidanks extreeni lage prijzen
eli een dalende export, bijna 1.300.000 stuks eii i,1  1939 ruiin 1.850.000.
De phihnveestapel telde toen ritini 30.000 stuks.246 Wegens gebrek aaii
veevoer nioest het aantal kippen na het uitbreken van de Tweede We-
reldc,orlog sterk worden ingekrompen. Het aantal gelevercle eiereii liep

2:18
) Arcl,irf N.(:.B. Aftleli,ig Boxtel. Jaarverslag 1951.

239
) Biele,nail. a.u'.. 31:i.

24)
)    (;AB.  Verslage,1  over  (le  la,idbouw  1900  -  1905.  Tellii,g  betreffet,de  deit  vrestapel  1930.

higekomen stitkken  1930. nr. 2211.
2+1

)  Ard,ief N.(:.B. Afcleling Boxtel. Jaan·ersiag 1930
242

) Bwlemail. a.w.. 32() - 323,  ETIN. Industriple i,estiging., trtoren. 27
24.3)  Archie f N.(:.B. .\fileling Bortel. Jaarverslag 19+0.
2+1

)  .lrchief N.(:.B..\Meling Boxtel. Notule,1  1+ -2-  19(}9.1:1 -1 2  - 19()9. 6 - :1 -  1919
243 )   (;AB. (irinfenteverslag Boxtel  1926.  Birlenian. a.w„ 32:3.
2+6

)    ETIN.  Industrifte  restigirigsfactoren.  27.
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terug tot onder de 100.000   in   1945.   Na de oorlog  trad  een vrij traag
lierstel  in:  in 1950 bedroeg de produktie  ruini  1,+ miljoen eieren. bedui-
dend minder dan in 1939.247

Het aantal paarden boven  drie jaar verminderde tussen   1900  en   1940
van 351 naar 279.248 Per lia akkerland bleef de paardenstapel nagenoeg
gelijk. De geiteiistapel kromp  van  339  in  1900  tot  235  iii  1930. De sclia-

penhouderij marginaliseerde.
Om de kwaliteit van liet vee te verbeteren richtte de Boerenbond in

november  1897  een  veefokverenigiiig op. niet enige liaast in verband  met

een  subsidie  van  fl 00  voor de eerste tien afdelingen  met  een  fokvereni-

ging. De gemeente Boxtel vond verbetering van de veestapel belangrijk
genoeg om een subsidie toe te keniien van honderd glilden.219 De vereni-

ging was echter weinig succesvol. Het jaarverslag  vaii  1903  vermeldt:  -
de fokvereniging ligt op imar uiterste en telt sleclits een tiental leden

25(1meer".  In  1904  werd zij opgeheven.
Toch bleven de Boxtelse boeren  streven naar beter  vee,  want   in   1915

werd onder de vlag van de N.C.B. een nieuwe fokverewging opgericht.
Het initiatief kwam van oud-leerlitigen van de landbouwwintercursussen.
De nieuwe stiereii- of fokvereniging kreeg de naam 'De Vooruitgang: met
aanvankelijk 23 deel,iemers met samen 110 koeien. Voor bijna f400  werd
in  Friesland een kwaliteitsstier gekocht.231  In  1925 werd 'De Vooruitgang'

opgeheven. In hetzelfde jaar werd een nieuwe stierhouderij opgezet niet
twee stamboekstieren. Deze vereniging telde  iii  1926  69  lede,i  iiiet  in252

lotaal  340  koeien.   Dit  is  4.9  gemiddeld  per  lid.25.1  iii  1930  maakt(·17  66
leden met een gezamenlijk aantal van 402 koeiell gebruik van de dieiisten

van  de  stierlwuderij.  een  geniid lelde  van 6,1. 23+ Iii  1939  hadden  de  158

leden  samen  835  koeien  (5.3  gemiddeld).203  lii  1950  was  dit  getiiid<lelde
teruggelopen tot 4.9.236

iii 1916 was er een initiatief voor eell 'liengstenvereniging' ter bevor-
dering van de kwaliteit van de Boxtelse paarde,istapel onder de naairi

2+7
) Archief N.(:.B. Afilelitig Boxtel. Jaarverslagen 1923.1933.1940.19+3 en 1950.

248)   CAB. Verslag over de laildbouw  1900. CBS. I«andl,ouwtelling 1940.
249) Archief N.C.B. Afdeling Boxte|. Nottilen 22 -8- 1899.
230 )  .\rchief N.C..B. Afdeling Boxtel. Jaarverslag 190:3: Notulen 13 - 11 - 1897
231 )  Archief N.C..B. AMeling Boxtel. Notulen 1-6- 1914.17 -3- 1915. 22 - + - 1915.
2.12)  Archief N.(..B. AMeling Boxtel. Notulen 19 - 11  -  1925.
233)   Archief N.(:. B. AMeling Boxtel. Jaarverslag 1926.
'1», )   Archief N.(:.B. Afrieling Boxtel. Jaan·erslag 1930
53)  Archief N.(:.B. Afdeling Boxtel. Jaan·erslag 1939.
230

)  Archief N.(..B. Afdeling Boxtel. Jaarverslag 1950
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'De  Volliarditig .23    Ze  hiekl  liet   iiiet  lang  vol.  Iii  1920  werd zij opgehe-
238

ven.

g. De kalverliandel

De kalverliandel was iii ha,ideti vati eeii kleille groep voornamelijk jood-
se handelareii. De borreii ware,i Keen parti  voor lieii eii voelden zicli
geknevel(1 eii afgeperst. Dc· liaticlelareti timakten inisbruik van hun posi-
tie.2+" De voc,rzitter va,1 de Boxtelse afdelitig van cle N.C.B.. Iiir. A. vati
Rijckevorsel, tevei,s  Iici  vaii  liet  hoofdbestuur.  sc·lireef iii  december  1897
aan pater Vati dell Elsen, dat -liet beraald tioodig is. dat wij allen ee,i
lijn trekkeii tegeii de verderfelijke kiioeierijeii van di· JodeIi- 26(1 1„ de
Boxtelse afdeling sprak me,i op soortgelijke wijze over de joodse hande-
laren.   ook   iiog  in   192()   en   1921 : rector  Vaii Kessel gewaagde  van   -de
vuile jodetiliatidel".20' De juistlieid van de aatitijgingen tegeti de kalver-
handelareii valt moeilijk te beoordelen. Maar l,innen cir Mcierijsclie Bond

262heeft wel degelijk een voriii vai, anti-set,iitisnie geleefd.
Oni  de   handelaren  te  passereii  eli   een  eind  te  maketi  aan  "...de  kne-

velarijen  en  afpersiiigeii  iii  de  kalverliaiidel-.  werd  iii  1898  iii  Veghel  de
Aleierijsclie Boerenboiid' opgeric·lit. Het imtiatief gi,ig uit van de Hees-
wijkse boer Jan vati den Boom, die bijval kreeg van burgemeester Otteii
Vall Erp en de Schijndelse wasbleker eii bierbrouwer Bolsitis. De Meie-
rijsc·lie Boerenboncl kreeg steun vaii de N.C.B. De le(len leverden via de
boi,d vette kalveren aan de Firina Biernian e,i Co. te Rotterdatii, die het

263volledige vertrouwen van de oprichters genoot.
In  1899 gaveii twintig Boxtelse boeren zicli  op voor de Meierijsclie Boe-

renbond.26+  In  1902  werd de Boxtelse  afdeling, niet dertig leden, erkend.
In   1901   liet  die 101 kalveren, een stier  en twee schapen vanmt Boxtel
naar Rotterdam verscliepen.265 Vanaf 1903 leverde  zij ook Boxtelse  kai-
veren aan de eerste couperatieve exportslacliterij van de N.C.B., in fe-
bruari  van  dat jaar in Woensel geopend.266  In 1905 werden  7:3  kalveren

237)  Archief N.(,·B. AMeling Boxtel, Not,Ile,1 13 -8- 1916, 16 -1 1- 1916.
2. 8 )  Archief N.C.B. Afdrling Boxtel, Jaarverslag 1920.
230)  I«anget,huyzen. ... van de,t eer/Oken hande/..., 11 - 12.
269)  Wintermans. (;eschiedenis van den Noordbrabantschen ('hristelijkeri Boerenborid. 8.:t.
261 )  Archief N.(:.B. Afdeling Boxtel. Nottilen 8-1 2- 1896.6-1- 1897. 13 -1 2-  1920. 19 -1
1921.

262) i=angenhuyzi·,1, a.w.. 12.
263)   F'ati cien Else„. Hoerenapos/el pater 6'erlachtis rcul deit E/sm,  172.
264)  Archief N.C.B. Afdeling Boxtel. Notulen 22 -8- 1899.
265 )  Archief N.C.B. Afdeling Boxtel. Jaarverslag 1901
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naar Rotterdam vervoerd en 23 geleverd aan de Woenselse exportslager,J

Dit   beteke,it   al   een   forse   teruggaiig iii vergelijking   niet   1904   niet   een
vervoer  vaii  161   kalveren  liaar  Rotterda,Ii.   De afdeling leverde  in   1905
tiog  21   varkens  aan  de  Woetiselse  slacliterij,  iii  1910  in  totaal  slechts  54
kalvere,1.267 Het aantal geleverde kalveren liep dus snel terug, niet alleen

m Boxtel. tilaar ook in aildere plaatseli. Dit kwain, onldat de handelaren
liogere prijzen bode,1.268 Na enkele jaren leidde de boiid een kwijnend
bestaa,i. Het jaarverslag   over   191+   van de Boxtelse   Boerenbond   oin-
schreef dit als volgt: "Het dozijntje leden. dat deze onderafdeling trouw

blerf. verkocht door haar bemiddeling slechts cen paar kalveren. Haar
doodstrijd  schijnt  ingetreclen  te zijn.- Vanaf  1915  kwaiii de Boxtelse  af-
deling i,iet meer in de jaarverslagen voor.269 De Meierijsche Bond Ming iii
dat jaar ter ziele.-1' Ook cle exportslachterij in Woeiisel werd ren misitik-
kiiig.  Na  1905  liep de aanvoer terug, onidat  de  leden  zich  iiiet  akin  de
verpliclite levering hielden.   iii 1913 sloot het bedrijf.2-1   Midden   1926

sprak iiien bitinen de N.(:.B. serieus over de bouw van een grote eige il
9.9exportslachterij iii de gemeente Boxtel.- - De Boxtelse boeren waren 11ier

uiteraard voorstander van. Slachtlonen in zo'n coiiperatieve slacliterij la*-
gen i imers lager dan in een particulier bedrijf.2:' De exports|acliterij
werd officirel geopeiid op 29 april 1929.27+ Sollittlige Boxtelse boere,1

bleven leveren aan W,jnbergens  Fabrieke,1.2- 3

h. Aleclianisatie

De niechatiisatie. begoniieii iii cir kleigebiedeti in de negeiiliende eetiw.
gilig voor eeli groot deel aaii de Bral}antse zandgrc,ndeii voorbij.2-6 De
oorzaken daarvaii wareii cle relatief lage arbeidskosteii iii de kleine ge-
zi,isbedrijveii. de dii,irte van de iiia<·hii,es. proble,i,en bij tic,odzakeliike
rei,araties eli de vaak te kieiiie per('eleti.2 - Net aatital la,idbouwwerkttii-

26(,
)  Ikiligetihityzell. a.u·.. 13 - 1 +

26. '    *     ·  ·   , . . , ·  n
J Arc·litet 11.6.D. Afflelitig Boxtel. Jaarverslage,1190+. 1903 (·11 1910.

268)  Val, den Elsen. a.w.. 172.
20

) Archief N.(:.B. AMeling Boxtel.Jaarverslagen 19()0 - 191.5. CAB. \'erslagen over de laticiliouw
1899 - 1913.
2,0

) 1.ailgetiltityze,1. a.w.. 12.
271) Cl.u'..1+
22 ,   a.u'..  26  -  28.
2„3) Archief N.(:.B. Afdrling Boxtel. Not,ilen 2() - 12 - 1926.
2-4

I langenhuvze,L a. w..+2
27.-, )  Archie  N.(:B- .\Meling Boxtel. Not,ilen 26 -  11  - 1929.
1-t' j   (Irij,is. Kriaaars. liet  gemengde  lanclbotttibedrijf op de zandgrondenin Noord-Bral,ant  1 500
- 14£5.260.
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ge,1 iii BA,xtel steeg uiterst langzaani. De paardendors,iiac·liitie werd rond
de  ee,iwwisseliiig  liet   i,ieest  gel,ruikt.   Daar\,a,1  wareti  er  iii   1899   nog
i,iaar  drie  iii  gebruik.  nmar  m  1902  al  twaal f e,1  it,  1904  ,75.  Er  ware,i

rcrder iii clie Jaret, twee niaai,iiac·hii,es.  (in hooisc·liiidder. 66n liatid- en
66,1 stoomciors,Tiachiiie.278 (:egeveiis koor latere jaren ontl,reken.  In  192+
koclit de aideliiig Boxtel van clt. N.(1.B. een oi,clergrondsploeg. die door
(le le(len gel}mikt koii worcleti tege,i e,·11 vergoedi,ig van 25 emit per dag

279of fl.-  per  week.

i. 1)e Boxtelse Boereiibo,id

Op   15  augustus   1896  werd  de  Boxtels(·  afdelitig  vai,  de  Boeretiboi,cl
opgericht.  Bij  de opriclitingsbijeetikc,inst  wareii  156  persotieii aaiiwezig.28<)
De initiatiefrienier. nir. Alphotis Van Rijc kevorsel. een belangrijk man biti-
"m de Maatschappij van Landbotiw. werd de eerste voorzitter. P van
Nii,im secretaris. Op de eerste vergaderi,ig. gellotide,i op 28 septeniber
1896 te Esch, werden afspraken genmakt over gezaiiienlijke ink(}op van

281veevoer.

Pater Van deii Elsen liield iii cleceniher een lezing c,ver     ii,it, doel en
..282

inricliting van den Boerenbond en meer bepaal<1 over de spaarbanken.
Naar aanleidiIig van deze lezing traden 67 nieuwe leden tot de Boeren-
bond toe. Het welkoinstwoord van de voorzitter inaakte cluidelijk wat van
he,i als lid verwacht werd: -.. Dat zij trotiwe leden van den bond zullen
zijn door elkaar le helpeti en te ste,iiwii iii alles tAr eere gods e,1 ter lieMe

vati  de evenimaste.M28:1 hi februari  1897 voerde pater Vati deii  Elseti,  zeer
populair oinler de Boxtels borren. opnieuw liet woord.28+ Al deze activi-
teiten trokketi nieuwe leden:   iii   inaart 1897 reeds  152.283

in 1912 koclit de ardeliiig Boxtel  van  de  N.C.B.  het  bedrijfspancl  van
weverij Ravels en (:o. aan de Statiotisstmat voor de vestigitig vaii pen

1-  1   \'an  Zanden.  De  economische onttrikkeling ran  de  Xederlandse  landbottir.  1931.
2-8)  (1\B. V,·rslagei, m·er (li·landl,o,iw 1899-1902.
2 ")  Arrhirf N.C.B. Afilrling Boxtrl. Not,ilt·1122 -1- 192-*: F.en oiidergro:,clsplorg is een werktilig
iii de vorm vail ren ploeg maar zonder het strijkbord. dat (le aarde onikeert en in de voor werpt.
Dit werktuig wrrd door de boil#vcM,r getrokketi. imciat dir door erit gi·wo,ie ploc·g was oj}et,ge-
ploegd.  on  cle  plorg.zool   (de  liarcle  laag  tilsset,  cir  bewerkte  bove,igrond  eli   cir  o,idergro,id)   te
1,re krit
28t

) Art·hit·f N.(:.B. Af(Irlitig Boxt,·1. Notulri,  13 -8-  1896.
281

) Arc·lii,·f N.(:.B. Afdrlilig Boxtel. Notult'ti 28 -9- 1896.
282

)  Arc·litef N.(..B..\Mrlii,g Boxtel. Mitulen 8 - 12 - 1896.
283)  Archit·f N.(:.B. Afdrling Boxtel. Notulri, 6-1- 1897
284 )  Archief N.(:.B. Afdeling Bi, tel. Notulm 2+ -2- 1897
28;

) Archirf N.(:.B. Afdelitig B-tel. N(ittilt'n 27 -3-1897
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pakliuis. Dit pakhuis was eigendom van en werd geexploiteerd door cir
plaatselijke Boerenbond.286 De secretaris van de bond werd pakliuisiziees-
ter. Het pand deed ook dienst als vergaderruinite. Tijdens en kort na287

de Eerste Wereldoorlog geraakte het pakliuis in financiele problemen. Het
bestuur van de Boerenbond besloot  in  1919 tot  aansluiting bij  de Cokipe-
ratieve Handelsvereniging van de N.(:.B. en verkocht het pand aan deze

288vereniging. De Boxtelse Boerenbond 1110Cllt het wel blijven gebruiken.
Ill de beginperiode werden enkele collectieve verzekeringen afgesloten zo-
als ee,1 bratidassurantie. een veeverzekering. een paardenverzekering. emi
ongevallenverzekerii,g en een hagelschadeverzekeriiig. 289

Iii de loop der jare,i ontstoride,i verschillende nietiwe veretiigingeii otidei
cle vlag van de Boxtelse Boeretiboiid. zoals de Verenigitig van Oiid-leer-
lii,gen vaii de Laiidbouwc·ursussen (1907). later overgegaan in de Jonge
Borretibond en Jonge Boere,istaiid. een paardesportvereniging (1919). de
Boerini,enboiid (1928). Rijvereiiiging St.-Martinus (1931) eii Bijeiihoil-
clersvereniging  St.-Atribrosius  (1932).  In  1947  wercl  een  Tuinbouwvereni-
giiig opgeric·lit niet 29 leden en iiiet als doel gezanietilijke aankoop Vail
spuitiTIid,leleti en afzet van produkten. Tot  1950  was deze verenigiiig

29(1

geeti groot SUcces.291

De Boxtelse Boerenbond groeide behoc,rlijk:   iii 1900 telde  zij   103.   m
1930  275  eii  iii  1950  285  werkencle  ledeii.  Daartiaast  liad  de  boi,d  c·oii-
triblierende leden eii hoerenarbeiders als liel. iii de jarcii clertig liep het
aantal leden itit de laatste twee categc,riefn door de moeilijke onistandig-

99·)

heden tertig.- -

j. De Boxtelse Boerenleeni,ank

Pas na het aantrekkeii Van de cotijunct,iur rond de eei,wwisseling kwa-
men voldoende spaargelden vrij om levensvatbare leenbanken op te rich-
ten.29 1  Burgetiieester A.  (:ijsen.  sinds   191 1   voorzitter  vaii  de  Boerenbond
iii Boxtel, zette zich iii voor de lieropricliting van een Boeretileenbank.
Daartoe verspreidde hij brochures onder de ledet, en nodigde hij de hooM-
inspecteur vati de Boererileeiibank in Eindlioven, L.N. Deckers. uit ot,i
28(i

)  Archief N.(:.B. Afcleling Bortel. Nottilm 9-6- 1912.
287 )  Archief N.C.B. Afdelitig Bortel. Notule,1 30 -6- 1912.
288)  Archief N.(:.B. Afclelil,g Boxtel. Noti,len 28 -1 1- 1919
28")  .\rcilief N.C.B.,\Melit,g Boxtrl. Not,ile,i 22 -8- 1899.23 -2- 19(12.
21*)          ·     ·

)  Archief  .(:.B. Afdeling Boxtel. Jaarverslag 19+7
291 )  Archief N.C:.B. Afdeling Boxtel. Jaarverslagri, 1948 - 1950
292) Arcl,irf N.C.B. AMelitig Boxtel. Jaarverslagen 1900 - 1930.
2,'.1

)  Kan 7.anden. De economi.sche ontivikkeling rciti de Xederiandse landbouu'. 280.
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de Boxtelse boeren over de streep te trekken. Deckers liad succes, want
25  boeren   gaveii   zich  op   als  lid.291  Op   1   maart   1912   trad  de  Boereii-
leenbank iii werking.293 iii het eerste jaar legden 39 personen in totaal
fl 7.375 aan spaargeld  m.  Veertien personen sloten  eeii  lening  voor  ren
totaal bedrag vall f8.287. De ingelegde spaargelden liepen op naar296

198000 in 1918. Tijdens liet interbellum spaarden de hwren aanmerkelijk
ininder. De onivang van de verstrekte voorscliotteii beliep sleclits een e,1-
kele kerr nieer dan tienduizend g,ilden. In de jaren na de Tweede We-
reldoorlog bedroeg de inleg  geniiddeld  nwn  vier  ton.  De  voorscliotten
stegen toen naar gemiddeld dertigduizen(1 gulden. Uit deze cijfers blijkt,
dat de boeren liet tijdens de wereldoorlogen iii financieel opziclit niet
slecht hadden en dat de Boerenleenbank voor de boereii eerder emi be-

leggings- dan een kredieti,istellitig was. Het aantal leden, in de jaren
dertig ongeveer 130. bedroeg  iii   1945  222  e,i  in   1950  280.

k. Codperatieve zuivelfabriek 'De Hoop

In Brabant waren vddr de eetiwwisseling al veel handkrachtzuivelfa-
briekjes.297 De opkomst  van de stoonimivelfabriek verliep trang.  In  189+
werkten niaar drie zuivelfabrieken niet stooinkracht: in Sint-Oedenrode,
Schijndel en Vegliel. Op dat monient waren er in Friesland al 69 en iii
heel Nederland 219.298 Omstreeks 1900 in het hele land al bijna 600.299

In  september 1898 stelde voorzitter Van Rijckevorsel voor om in Boxtel
een couperatieve boterfabriek op te ricliten.'c)<1 Voorlopig gebeurde er niet
verl.   De boeren zagen de voordelen   nog  niet   in. Pas begin 1900 stelde
het bestuur een commissie in, die oprichting van een cotiperatieve liand-
krachtfabriek moest voorbereiden.9" De conimissie pleitte voor de op-
ricliting van 6611 fabriek voor de hele genleente en niet zoals op vele
aridere plaatsen op de Brabantse zandgronden iii elk buurtschap :1()2

Begin  1903  wist het bestuur een aantal boeren  over te halen  lid  te
worden van de op te ricliten boterfabriek. Er werd een voorlopig besttitir
gekozen. 0 1  Dit  oriinteerde zich rerst   iIi  oiriligge,ide  plaatseti.  Voorzitter

29+
) Archief N.(:.B. AMelilig Boxtel. Nottilm 1 1  -1 1  - 1911.

205 ) Archief N.(:.B. AMelitig Boxtel. Nottilm 1-3- 191 2.
29')  Archief N.(..B. Afdeling Boxtel. Jaarverslag 1912
·79--     )   Wintermans.  1.1..  Ceschiedenis  van  den  Noordbral,antschen  ('hristelijken  Boerenbond.  309.
298)   1.erslag van de  landbouw  in  Xeder!(ind  18931'94. 341
29" )   Kril,3.100 jaar  landbouwgeschipdrnis. iii: Kleio  didactica. 13 (1988) 13-16.
'300 )  Archief N.(:.B. Afdeling Boxt,·1. Notule,12-9-  1898
jol

) Archirf 3.(:.B. Afdelitig Boxtel. Nottilen  18 -1-19(H).
302 )  Archirf N.(:.B. Afdeling Bortel. Notulen 21  - 5 - 1900.
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Verlioeven  verzocht  het  gemeentebestuur in  een sclirijven  vaii 6 mei  1903
oni:   "...verguniiing  tot het oprichten  van  eene  rooniboterfabriek.  op  het
perceel i no.1685..." Dit perceel was gelegen  aan  de  spoorlijn  Boxtel   -

Tilburg. De gevraagde vergunning kwam snel af en de oprichtingsakte
verschecii  i i  de  Staaiscourant  van  28  en  29 jum  1903.  Al  in  april  begon
nieti met de bouw van liet bedrijfspand en in juli werd de (:ooperatieve
Zuivelfabriek 'De Hoop  in bedrijf genomen. Het aaiital leden was in liet
begiti zo klein. dat de fabriek uit voorzorg zo werd gehouwd. dat hij
zonder al te veel nioeite kon worden omgebouwd tot twee eengezinswo-

311+

ningen onder 66„ kap.    De coiiperatie had echter een voorspoedige start.
hide eerste inaanden  van  liaar  bestaan  werd  145602.5  kg milk aange-
voerd. Daarvan  werd  +813 kg boter geprodi,ceerd. die fl.235  per  kg
(,pbraclit. :3(13 Door  liet groeie,id aantal ledeii steeg de melkaaiivoer  zoda -

ilig. dat reeds  in  1904 eeii eerste uitbreiditig  nodig  was.
hi  1906  trad  de  cotiperatie  toe  tot  de  Noordbrabatitse  Zuivelbond  te

EmillioveIi. Torii Fvmd (le liwerderhei(1 vai, (le leden het iiog niet tiodig
om  van  hancikracht over te stappen  op stoomkraclit.  maar in  1910 namen
ze het voorstel vali het bestuur tot de plaatsing van een stoomniacliine
bijna uiianieni  aaii.  iii  1911  werd  de stoommachine geplaatst.  In cle loop
vati dat jaar begon meti ook niet de dagelijkse bezorging van melkpro-
clitkten bij [,artic·ulieren aati liuis.;"'6 De jaarproduktie e,i de oinzet stegen
snel met in 1903 een aanvoer vali rilinl 170.000 kg melk. iii 1910 al

:1( 7bijna 730.000   kg.   in 1920 bijna 1,2 miljoen kg. Tijdens de Eerste

Wereldoorlog was er sleclits een geringe daling.
:3118 'De Hoop telde aan

de vooravond van de Eerste Wereldoorlog honderd ledeti.
:1(19

De cotiperatie produceerde boter van goede kwaliteit. want zij verwierf
liet rijkskeurinerk, itigevoercl oni vervalsing van boter tegeii te gaan. Rond
cle invorring hiervan werd de 'Boteroorlog' uitgevochten. Net als bij de
kalverhandel keerden tussenha,idelaren zich heftig tegen cooperaties. Ze
hebben door oi,derlinge afspraken de invoer van een rijkskeurmerk poor
boter bijiia weteii te voorkoi,ien. De cotiperaties bleken uiteindelijk sterker
en daaritiee was hun iiiarktpositie gevestigd.;11(' Dc Boxtelse boter werd

3{rt )  .\rchirf N.(:.B. AMelir,g Boxtel. Nottilen 22-2-19(H.
t{)-*

) Mrdeclelitig P. l.aligerwerff d.(1. 9 - 6 - 1990
.1('.:.                 ·

3 .trc·hirf N.(..B, Afclelitig Bortel. Jaarverslag 19():i.
:1(ki

) \rcitic f N.(.. B..\f(lei itig Box tel. Not,ilm 5-1 0- 1906. 11  -9- 1910. Jaanerslag 1911
:WI- )   Metis. ('(wiperatieve Zitivelfabriek De / foop. Hist. Ill: \rehirf N.(,.B. .\ideling Boxtel. laarver-
slage,1 19():3 - 1920: R  N B..\ri·Iii rf \ cic irloiwrs D  8 (;anti,ina 1892 - 1979. Acc·o,m tants rapportrn
1946 rii 19,50. itiv.,ir. 139
:1()8

)  Archief N.(..B. Afdelitig Bortel. Jaarverslage,1 1903 - 192().
;*m)  Archief N.(:.B. Afdelitig Boxtel. Jaarverslag 191+.
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aanvaiikelijk hoofdzakelijk verkocht aa,7 particulieren. Slechts pen kleiti
deel ging Iiaar cir boterinijii iii Einclhoveii.11' De prijzen stegen tijdetis
de Eerste Wereldoorlog fors: van 11.40 in 1914 tot f3.26 iii 1918 en

312
f3,4()  een jaar later.  Na 1920 zakteti  ze weer onder  de drie gulden.

313Ta\,el  5-1 :   lelkaanvoer,  I,oterprod,iktie  en  boterprijs  I,ij  'De  I loop'  1905  -  1950

Jaar melkaanvoer in kg boterproduktie iii kg prijs per kg

1905 +00+62 13(}63 1.27

1910 728:49 24:11+ 1.353

191+ 1102789 313+2 1.+0

1922 1908551 52365 2.3:1

1923 2713880 71897 2.33

1930 3187+19 96905 1.7:3

1936 316919() 71.5;10 1.+8

19+0 33+4903 82966 1.69

1946 28+2372 62659 2.44

1950 5451+57 13307+ +.20

De   crisis.   die   iii 1929 begon, werkte direkt   door  in de boterprijs.   In
dat jaar bracht de boter nog f2,08 op.  in  1930  nog maar fl.73.'14 Hal-
verwege de jareii dertig lag de prijs nog lager.  maar tegeti  1940  was  het

dieptepu,it   overwonneii.   In   1930   werd  liet   produktieproces  van   de  zui-
velfabriek gemoderniseerd: het bedrijf kreeg de beschikking over twee
elektromotoreti.   Iii 1932 sloot   'De  Hoop'  zicli  aan  bij   de   'Coilperatieve
Zuivelexportvereniging' te Breda. Tot en ind 1933 bleef de melkaan-313

voer  stijgen.   Iii  cle  jareii  193+  e„   1935  was  er  ee,i  lichte  daling.  Vanaf
1936  groeide de aanvoer opiiieuw  en  iii de jaren  1938  en  1939  werd  er
meer nielk aangevoer<1 dan ooit iii het bestaan van 'De 11001)' tot dan
toe.

31(} )  Joliker. 1.alidbouwverelligitigsleven eli coiiperatirh iii Aticlrik. e.a.. /.en efuw boerm op /*1/Jier.
\6. Ho\\et,\writ. (;erlarhus mit den Elsen.  Ematicipator rcin de Noordliral*intse  Boerenstand  I ',53

192.5.151 - 165.
311

)  Archief N.(..B. Afclelitig Bi,xtel. Jaarverslag 19(1+
:)12

) it\NB. Arcliief Voorlopers DAIK (.ainpina 1892 -  1979. AL·cotint,alitsrapporte,1  19+6 e,119·50.

iii#'.Iir. 159, ilrijs.('00'peratiet,e Zuivelfibriek De //oop. HAI. IX. 11.
113)  Ar(·liief N.C.B. Afdelitig Boxtel. Jaarverslagrit 19().5 - 1931): R.\NB. :\rc·liirf T'(*,rl,ipers I), B'
(:a,111,ilia 1892 - 1979. Accoillitantsrapporte,1 19+6 eli  193(), itiv.lir.  159.
"+)  Arcliief N.(:.B. Afrieling Boxtel. Jaarverslageii 1929. 19:31).
315

)  Aleil's. (P,i;peratieve Zilit,(·/fal,riek  /)e  lic,op. Hist.\111.1.

233



De sterk gedaalde prijs van de melk dwong het bestuur de lonen van
het   personeel  in   1934  te  verlagen. 316  Het   kwam   voor. dat werknemers
twee weken moesten doen met 66n weekloon. Niet alle boeren leverden317

overigens aan de zuivelfabriek. Somniigen ventteii hun melk zelf uit. Vaak
318kregen zij meer per liter. dan degenen die aan 'De Hoop' leverden.

Toen de melk zulke slechte prijzen maakte, steeg hun aantal.319
De melkprijzen bleven  laag  tot 1936, waarna  ze  weer iets aantrokken.

De produktie bleef kwalitatief op hoog niveau getuige de kwaliteitsdiplo-
ma's in die jaren.32" Noclitans bleef het bestuur permanent streven naar
kwaliteitsverbetering door voorlichting en advisering..321

Ondanks de problemen  in de jaren dertig vonden de nodige investerin-
grii  plaats.  In 1938 bijvoorbeeld werden  een  nieuwe  koelmachine  en  en-
kele nieuwe werktuigen in gebruik genomen.322 Toch dacht Iiien toen al
aaii sanienwerking met zuivelcoiiperaties in andere plaatsen ten einde de
economische problemen beter het hoofd te kunlien bieden.323 Die sainen-
werking kreeg  na 1945 gestalte.  In  1946 ontstoxiden 'kring - coiiperaties
De eerste kring was de Coiiperatieve Zuivelvereniging 'De Kempen'. Eind
1948 besloten de leden van 'De Hoop' toe te treden tot 'De Kempen'.

Op   1   januari   1949   kwam   er   een   eind   aan   de   autonomie   van   'De
Hoop, 724 Boxtel bezette qua ledental en aantal koeien een derde plaats
in de rij van de 48 secties 1}innen 'De Kempen'. Met het oog op de
verwaclite groei waren er al vddr de aansluiting bij 'De Kempen' serieuze
platinen om iii de kom van de gemeente een geheel nieuwe fabriek te
bouwen.  In 1948 koclit het bestuur  van   De Hoop daartoe voor f2.500
een  optie  op een geschikt terrein. 'De Kempen"  nam deze optie  in  1949
over.323

316) a.u•..Hfst. XIII.
31

)  Mecledrling inevr. (i. Spieritigs. d.cl 9-8-1990. Haar inaii werkte op de boterfabriek.
318

) Mededeling P. Latigerwerff d.d. 9-6-1990
319

) Mecle(Irling mevr. (;. Spirrings. d.cl.9-8- 1990,
:3·2(1

) Archief N.C..B. Afclelitig Boxtel. Jaarverslaget, 1933 -19:39. paragrafet, Over Zuivelfal)riek De
Hoop
24 )   R\NB. Arcliirf Voorgatigers D,1IV (:atiipina  1892  -  1979. Jaarverslag -De Hoop  over  1938.
itiv.,ir. 12+.
122

)   RANB. Arcltief \'oorgatigers  DAIV (.ainpina  1892  -  1979. Jaarverslag 'De Hoop' over  1938.
inv.lir. 124
 123 , Afeijs. (1.t17.. HA.Xml.
12.

) RANB. Archief Voorgangers  D, 1V (:ampina  In'  1892  - 1979. inv.nr 12+. \'erslag over  de
boekjaren 19+8 - 1950. Aleijs. a w.. H fst. XIV.
323

) RANB. Archief Z'oorlopers  DAB' C.ati,pitia  BJ' 1892  -  1979. Verslag over de  boekjari·,1  1948
eii 19+9. itiv.tir 124.
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1. Landbouwonderwijs

In liet begin van de twintigste eeuw kwam het landbouwonderwijs, dat
een enorm belangrijke rol zou spelen, van de grond. Het landbouwon-
derwijs maakte verdergaande rationalisatie mogelijk door de toepassing
van de resultaten van de landbouwwetenscliappen iii de praktijk van de
bedrilven.

326

In 1902 startte in Boxtel een landbouw-wintercursus, verzorgd   door
een veearts. Uit liet legaat van Van Cooth, oud-griffier van Provinciale

Staten, kreeg Boxtel speciaal voor het opzetten van landbouwonderwijs

de rente over eeti kapitaal van f4000.327 Het bestuur van de Boerenbond
raadde de leden regelmatig aan. hun zonen de landbouwcursus te laten
volgen.'328 Op 19 oktober 1914 opende in Boxtel de eerste katholieke land-
bouw-winterschool in Nederland. Het initiatief ging niet uit van de
N.C.B., maar van een groep rond mgr. Van de Ven, bisschop van 's-Her-
togenbosch,   en   met   name van pastoor C. Prinsen, de adviseur   van   de
diocesane Werkliedenbond. In het opriclitingscomit6 zat ook de voorzitter
van de Maatschappij van Landbouw. Omdat de school steun en mede-
werking van de N.C.B. met kon missen, werd deze organisatie in 1915
wel  bij de school betrokken.   In  1920 trad Cerlachus  van den Elsen  als
voorzitter van de commissie van toezicht op.329 De gemeente Boxtel ver-
leende f5.000 subsidie.  3.3('  in 1915 leverde het legaat  van Van Cooth  nog
eens een bedrag van f5.000 Op.331

Aanvankelijk kwamen de leerlingen uit het hele land. Leerlingen, die
van ver kwamen, werden bij partictilieren ondergebracht  tot  in  1917  een
internaat aan de school werd verbonden. Omdat ook elders R.K land-
bouwscholen verrezen, daalde liet leerlingental dat van ver kwani. Maar
het aantal leerlingen uit de omgeving steeg door de toenemende animo
voor dit onderwijs snel.·332 Ruim de helft van de Boxtelse boeren met een

bedrij f groter  dan  vijf  ha  had  rond  1950  een of andere  vorm  van  land-

bouwonderwijs gevolgd. Dit was weliswaar iets minder dan in omliggende
agrarische gemeenten, maar het percentage boeren met middelbaar land-

bouwonderwijs in Boxtel (6%) lag door de vestiging van de middelbare
landbouwschool in de gemeente wel lioger. 33:1

326 )  Peldmaii. De landbotiw als veld voor geografisch otiderzoek.  iii: Veldman. e.a., a.u'.. 36.
32,

) Dilijveiidak. Rooms, rijk ofregentesk.163 - 166.
328)  Archief N.C.B. Afdeling Boxtel. Notule,1 19 -9-1909.23 -2-1913.
329

) Hollenberg. (ierlachus ran den Elsen. 207,213.
3:10

)  CAB. Notulen gemeenteraad Boxtel. 23 - 12 - 1912
331

)   Cemeentegids  Bortel.  19'23.  40.
3:12

)  Gemeentegids Boxtel. 1925.36.
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§ 5. Economische dienstverle,Ting

a. Omvang van de sector

De mannelijke beroepsbevolking iii de dienstensector groeide tussen
1899 en 1947 in absolute zin, nmar daalde procentueel van 26.5 procent
in  1899  naar 25,4 procent  in 1947 (tabel  45). Het aaiideel  van  de  eco-
noniische diensten viel sterk terug, dat van de maatscliappelijke die,isten
steeg door de uitbouw van liet onderwijs, de niedische verzorging en het
overheidsapparaat. De detailliandel bleef redelijk stabiel, maar de be-
drijfstak verkeer liep terug door de afnemende werkgelegenheid bij de
spoorwegen.   In   de jaren dertig 4" de spoorwegen als werkgever steeds
minder belangrijk geworden voor Boxtel. Tussen  1932  en 1937 vielen  als
gevolg van de opheffing van het loconiotievendepot en de reorganisatie

33+van de goederendienst iii totaal 183 ontslagen en overplaatsingen.
Nieuwe bedrijvigheid, samenhangend met de ontwikkeling op verkeers-
gebied. zoals benzinestations, garages en een autobusonderneming (De
Mol), zorgde sleclits op beperkte schaal voor nieuwe werkgelegenheid.

De uitgaande pendel van mannen in de economische dienstensector was
335in 1947 ongeveer 35 groter   dan de inkomende. Het aaiital arbeids-

plaatsen voor Inannen  in deze sector bedroeg  in  1947  dus  iets  minder
dan 500.336

b. Handel

Rond 1900 waren  er  wekelijks  twee  markten: op dinsdag de groente-
lilarkt, op vrijdag levensmiddelen en irlailufacturen. Elke vrijdag was er
ook een boter-  en een graanmarkt. De handel beperkte  zich   -..    tot  het
verbruik in de gcimeente". 's r De graan- en botermarkt liepen in belang
achteruit en verdwenen vanaf 1907. '  8 De niarkt op diiisdag verniinde, de
in  de jaren daarna  ook in belang.  in 1919 verdween  ook  deze bij gebrek
aan belangstelling. Vanaf ongeveer  1920 nam de vrijdagniarkt  iii betekenis
toe.   Omstreeks   1924   heerste   er  zelfs  een   ongekende  bedrijvigheid.   De
belangrijkste produkten waren eieren, groenten en nianufacturen. Een

,;13

)   111.  Een  sociacil-eco,tomische  srhet.9  ran  het  ritilt,erkavelingsgebied  Essche  Stri,om,  3.11.
:33+

j   V.1"IN.  Industrifle  restigingsfactoren. 29.
335

)   l'olkstelling 1947.
11:16

) ETIN. Een sociaa/-eronomi.,che verkenning. 1961 Bijlage 1.13.
:13. )  (1·\B. (;enieetiteverslageli Boxtel 19(X) - 1903.
3: 8 ) (;AB. Gemeenteverslagen Boxtel 1907.
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verbeteri,ig zoor cle onistaticlighedeti waaroticier de markthanclel plaats-
vond  was  cle verhardii,g  vai,  liet  marktveld  in  1923/ 24.;'s'  De jaarmark-
teii van april e/1 oktober vertc,o,idet, 1,1 het algetiiee,1 ee,1 levendig beeld.;No
hi 1950 liestotide,1 cle v,ijclagnmrkt Fii de twee jaantiarkteii tiog steecls
Inet groeliteil. frilit. vis. 1,1: nrifacttireii. lederwareti eii liuishotidelijke ar-
tlkelen.

Al

De haticielsse(·tor iii Box,(4 was vaiiurids ,·an geri,ige beteke,iis. Ze oii,-
ratte ,(Miriiati,elijk lokale verzorgitigst,edrijve,1 1,1et als uitz.011(leriiig cir

:142liaiiciel iii liolit et, 1,oiiwii,aterialei). De sittiatie in deze be(lrijfstak was
aan liet eilid vati (le nege,itit·,1 le ret,w Pinstig en dat bleef zo m de eerste

jarei, im de eeuwwisselitig
De t<,estalid 111 de Boxtelse haiidel bleef tijdet,s de kerste Wereldoorlog

reclelijk. De hatidel iii leveiismicldele,1 hail le lijden van de (listribittie-
maatregi'leti vali de regering. De eec,iic,niisc·lie malaise in liet begin van
de jaren twintig door gebrek aa,1 koopkraclit eii de bi,itenlandse concur-
reiitie was goed voelbaar. 1+ 1  De  ho,it -  en  bouwniateriale,iliatidel  maakteii
tijclens het interbellutii eeti (,iiglinstige tijd door als gevolg van slapte op
cle bouwmarkt, hoge arbeidskosteii e,i sterke 1}tiitenlatidse (011(·urrentie.
hi feite bleef de toestand iii deze braticlie onveriniticlerd slecht tot na de
i'weede Wereldoorlog.  De  devahmtie  van  de  gulden  i„  1935  zc,rgele  voor
een kleitie oplevitig. timar vaii ee,i gezonde hedrijfsretitabiliteit was gerri
sprake.  Pas  iii de jareii vai,  wedercipl,ouw lia  19+5 traci er een  cluidelijke
verbeteririg  iii.

:344

c·. Detailliandel

De toegenomer, bedrijvigheid iii de iiidustrie. de gutistige sitiiatie in de
landbouw vanaf 19()0 en de bevolkingsgroei stmiuleerdeti de detailliandel.
De winkeliiering. iii cle negentiende eeuw onbeduidetici, begon aan eeil
snelle opmars. Het aantal winkels breidde zicli uit. liet produktaanbod
werd veelzijdiger. De toestand in de winketbraticlie was volgens de Kanier
van Koophatidel tijdens het interbelluin iii Let algeineen niet erg gunstig

De winkeliers onclervonden veel nadeel van de matige kooplust van het
ptibliek.3+2, rocli gitig het niet de Bortelse cletaillmndel iia de malaise van

:"11  (;:\B. (;ri,weitteverslaget, Boxtel 19(37 - 1929. Centeentegids  Bostel.  1925. Tfl.
:1-141

) C.\B. (;rineentever lagen Boxtel 1907 - 1929.
t+1

)  terslag k.r.K. 's-liertogent,(isrh   197,1 .
3+2

)  ETIN. Inclustrifle restigingsfartoren. '17 -'28.
N#

1   1 erslagen  A.r.K. 's-liertfigeriliosch   19'12 -  19'24.
.144  ..      '- I. I

j   i erstagen A.i·.A.  s-1 lertogenl)(,sch   19'11 -  19-)<).
14.6.    r.,   lerstagen  K.L.K. 's-Ilertogent) isrh   19'1'2 -  194(\.
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het begin van de jaren twintig steeds beter. ondanks grote concurrentie
van Eindhoven, Tilburg en vooral van 's-Hertogenbosch. Dat blijkt uit
de uitbreiding van een aantal winkels.'46 Het winkelbestand bestond in
toeneniende mate uit gespecialiseerde ondernemingen. Voorbeelden daar-
van zijii slijterijen, kledingzaken, een dameshoedenwinkel, nieubelzaken,
fietsen - en iii(}torzaken, een drogisterij, schoenetiwinkels.  juweliers,  een
boekenwinkel, een wapenwinkel. bloemenwinkels en zelfs een antiquitei-
tenwinkel en een tweetal kunsthandels.347 In de loop der jaren vestigden
zic·h filialen vati Albert Heijn, De Gruijter en de Edah iii Boxtel.3+8

In  1928  kon men constateren,  dat
Boxtel zicli verheugt in het bezit van winkels van elk soort en genre.

Aan de etalages wordt steeds meer zorg gewijd. terwijl ook de winkels
zoveel niogelijk worden gemoderniseerd

-:i+9

Op het gebied van de winkelvoorziening vervulde Boxtel iii het interbel-
luni een regionaal verzorgende fiinctie. In vergelijking met Veghel, Vught
en   Schijndel tootide Boxtel een sterke winkelbezetting.s *' Er waren   in

3511930 213 winkels met in totaal zo'n 360 personeelsleden.
In de jaren dertig niaakte de Boxtelse middenstand een morilijke tijd

door De omzetten daalden net als elders door grote werklooslieid en ver-
niinderde koopkracht. Een ramp voor de Boxtelse middenstand was het
vertrek van een groot deel van het relatief goed betaalde spoorwegper-
soneel.332 Nadelig was ook de concurrentie van de grootwinkelbedrijven.
die het colportage-systeem toepasten. Het jaarverslag van de Bossclie Ka-
mer  van  Koophandel  over  1936  concludeerde:   -De  toekomst  ziet   cir  voor
het niiddenstatidsbedrijf te Boxtel dan ook niet gunstig uit" r's<'

V66r de Tweede Wereldoorlog kon de Boxtelse detailhandel zich iliet
herstellen. Tomi door het uitbreken van de oorlog de vraag sterk toenam,
koi,den veel winkeliers hun voorraad met meer aanvullen. ' + De bevrijding
braclit niet direkt het lierstel waarop zij hoopten. Ilet werd gerenid door
de scliaarste en de distributiemaatregelen van de overlieid. Zware belas-

:39tingen, stijgende lonen eii lioge sociale lasteti drukten de winsten.

3.1.

)  fprs/ag A-.v.K 's-Hertogenbosch 1929.102.1+8.
  j  (:emeentegids Boxtel. 1925. 72 - 73: (:BS. Brcirijfstellitig 193().
118)  Van den Aker. Bri.rte/. Qk nou 'ns. 1. 26. 136.
: -10

)  (.:\B, (,emeritte,·erslaf„ Boxtel 1900 - 1929.
3301  Naus. Boortel. Een sociate orifntatie. 6.
3:1 I  V.TIN. InditstriFie vestigingsfactoren.'27-28.
332        •·

)    t erstagen  K.v.K.  's- 1 lertogenliosch    19'3'1  -  19.'5.
331 )   l erslag K.u.K.  '9-1 fertogenbosel,   19:36. 129.

"'v)  lersingen K.u.K. 's-Hertogenlic,sch  1939 - 19·40.
.bo M    l ersicigen  K.r.K.    s-Hertogenbosdz   '19·'1'2  -  193,0.
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d. Horeca

Boxtel kreeg  m de eerste decennia   na   1900 de beschikking  over  een
aantal geretioninieerde hotels iii het centrum. Over de hele gemeente ver-
spreid lageti kleine liorecagelegenheden. waarvan drie 'uitspanningen' met

·   56een  speeltuin. De horeca  liad  natuurlijk  ook te lijden  van  de  geriiige
koopkraclit van het publick. zeker iii de jaren dertig. Door de economische
nialaise werd op de reis- en verblijfkosten van vertegeiiwoordigers zoveel

mogelijk bezuitiigd Daardoor liepeii de verteringen Ilink acliteruit. Tij-
dens de bezetting was er een opleviiig. maar die werd teniet gedaan door
schaarste en streiige prijsvoorscliriften. Na de bevrijding hield de scliaar-
ste nog een tijd aaii. Het tekort aan accoriiinodatie hield de prijzen hoog

en begunstigde de toestand in de hotel- en pensionbranche. 357

e. Bankwezen

Het bankwezen bleef in Boxtel in de eerste helft van de twintigste eeuw

beperkt. Naast de al bestaande Boerenleenbank opereerde enkele jaren
een  'bijbank'  van  de  Hanzebank. 158  Toen de Hanzebank  in 1923 failliet
ging, verdween ook het Boxtelse kantoor. De Nationale Bankvereiiiging
hield 'zitdagen'  iii  Boxtel.64  De  N.V  Spaar-  exi  Beleggingskas  voor
Roomsch-Katholieken stelde in 1924 een agent voor Boxtel aan.*' Er
waren aan het eind van het interbelluni in de gemeente twee bankvesti-

gingen namelijk de Boerenleenbank en een in 1929 gevestigd correspon-
dentschap van de Rotterdamsche Bankvereeniging.·361

§ 6. Samenvatting

In de periode 1900 - 1950 groeide het aandeel van de industrie in de
Boxtelse econoinie ten koste  van de landbouw.  In 1900 werkte 37 procent
van de mannelijke beroepsbevolking iii de nijverheid, in 1947 ruim 52
procent. De tertiaire sector bleef procenttieel ongeveer gelijk. Overtollige
arbeidskrachten uit de landbouw konden aanvankelijk vrij gemakkelijk
werk vinden in de industrie.

336 )  Gernientegids Bortel. 1925.73 - 74.
32)  Ibrslagen A-v.K 's-//er/ogenbosch  1922 - 1930.
338) (his A-erkkh,kie. 5 - 11 - 1921.
3591  Ons Kerkklokje, juli  - augustus 1923.
364)

) Onze Kerkkiokken. 27 -9-1924.

'*1)   ETIN. a.u'.,27-28. Archief Kv.K 's-Hertogenbosch. Handelsregister dossiernr. 3913,
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Bitinen  de industriele bedrijviglieid  vond een verschuiving plaats:  de
textielilldustrie, vanouds de belangrijkste bedrijfstak in BoxteL werd voor-
bijgestreeM door de voedings- en genotmiddelenindustrie. Ook de nietaal-
en de bouwnijverheid namen snel in betekenis toe. Enkele wasserijeii
groeiden uit tot regionaal verzorgende bedrijven. hi de voedings- en ge-
notmiddelenitidustrie vond in het interbellum een sterke schaalvergroting
plaats. De mechanisatie Iiani belangrijk toe, niet in de laatste plaats door
de beschikbaarheid van elektriciteit. Ook veel kleine bedrijven konden nu
mechaniseren.

Boxtel ging op bescheiden scliaal fungeren als industrieel centrum. De
industrifle groei leidde  tot  een  vestigingsoverschot  in de periode  1906-
1920..162 De stuwende nijverheid groeide in deze periode iii de breedte.
\'ooral de sigaren- eii vleesverwerkende industrie vergrootten de econo-
mische bedrijviglieid in de geineente. Deze bedrijfstakken trokken echter
weinig andere bedrijvigheid aan.

De eerste twee decennia va,1 de eeuw waren op ilidlistrieel gebied de
meest dynamische in de Boxtelse geschiedenis tot dan toe. Daarna ging
de vaart eruit en bovendien verdween een aantal nieuw gestichte bedrij -
ven al weer snel. Belialve de gloeilampenfabriek van de firma Alard werd
ook de instrumentenfabriek van Hanegraaf  al  in 1912 geliquideerd.  In
1913 verdween de drukkerij van Van Moorsel. Nog iiieer bedrijven legden
het loodje tussen  1920  en  1940. De cheniisclie fabriek van Hugo Weipert
en  (:0  verdween  niet  lang na de oprichting iii  1924.  De twee  zeer gespe-
cialiseerde 1«aniseerinrichtingen tiioesten hun bedrijf staken door de ver-
ranging van de bovengrondse telegraaflijnen door Ondergrondse en de
uitvindmg vati een nieuw conserveringsprocedf. Drie handweverijeii koii-
deii de coticurrentie vaii de geniechaniseerde bedrijven niet aan e,1 ver-
dwenen. Hetzelfde lot oiidergingen enkele kleine sigaretifabriekeii. De N.V
W'j,ibergen's  Fabricken  verhuiscle  omstreeks  1935  naar  de  hoofdvestigitig
in  Oss. *' In dezelfde jaren  werd de  werkplaats van  de spoorwege,i op-
geheveti. De houtwerven verloren hun hetekenis. In de sigarenindustrie
vielen de kleine bedrijven in de jaren dertig weg: iii deze bedrijfstak was
sprake van concentratie iii 66Ii middelgroot bedrijf (H.J. van Susante),
dat zelfs kans zag om belioorlijk uit te breiden.

Het feit, dat het gemeentebestuur iii het ititerbelluin weinig 'industry-
 iinded' was heeft eeti negatieve invloed gehad op de bedrijvigheid. Daar-
om ook duurde het tot na de Tweede Wereldoorlog voor er een teclinische
school in de genieente kwani.
162)   CAB. Ce,neenteverslagen Boxtel  1906  -  1920.
3(J ) El IN. a.w..24.
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.,Iermet,wilig  vall  de (,lider,ieliiingsvorm verliep trang.   Iii 1950 telde
Boxtel s|e(·lits  ee,1  tn.,111,1  Na:11111oze  remimnsclial}[ e,1.

*+
-\tingaailile (li.

1}eclrijfsfi,ia,icveri,ig ziji, miu\\·elijks c·ijfers ,·oorliaticien. 1,ic·icletitelr gege-
vens toiwii. dat c|e trailitie vali iriterlie fitiatic·ierilig door (le opkollist vall
de N.k . t·venniiti als elciers iii (1(·ii laii(1(·. oikiiiid<lellijk werd cioorl,rokeii.;'°i

De  boc·reii  iii  13oxtel  beleefilel,  ttiss('11  19()()  eii  1930  ret,  gutistige  tijd.
I loewel  ilt'  oot·logijarri,  1 91+  -  1918  prc,1,1,'tiirii  iwirt  zich  i,ieel)ric·liteti.
wareii ze door de hoge prijzeti iii(·t  „ivc,orclelig. 1)e crisis van cle jarrii
clertig sloeg hard toe. De (lesastretize  ,rijsc,i,twikkeli,ig brac·lit veleii iii
er,Istige fi,laticiele nlorilijkhecle,1. De liveecle Werelcloorlog was ii, finai,-
neel opziclit voor de 111eeste 1)c,eren ('e,1 verlwteritig tell (,1,ziclite van cle
Jareii dertig. Klei,ie lioeren. vc,c,ral le,·end vaii de varke,is- e,1 ph,i, ivee-
houder,j. haddeti het ec·liter lilocilijk

De  Boxtelse laiidbot,w maakte  na  1900  erii  belaiigrijk(·  ontwikkeling
floor. De boereii giiigeri pritimir I oor de tiiarkt prod,ic·t·reii. Ook huti
'grondstoffen' kwaniei, steed s 111eer vaii buitrii het bectrijf. Ze wareii 11,1
vc,Iledig itigeschakeld m het iiiarktverkeer eii daarnwe was liet prc,c·es vai
coninier(·ialisatie voltooid.  Intiovaties werde,i ingevoc'rd:  liet gebritik vati
kittistniest nam krachtig toe. iii 1901 werd de Coiiperatieve Zuivelfabriek
Di   Hoc,p'  geopend  en  iii   1902  startte de eerste latidbouwwintercursus.

I let  geniengd  liedrijf (,iitwikkelde zic·li steeds verder  iii  cle  riclititig vali
ee,i veredelingsbedrijf. De akkerbotiw stotid iii toetienieiide tiiate iii dienst
v:111 de veeteelt. De mlensiveritig va,i de r,indveelic,riderij. iii hoofdzaak
gericlit op de produktie vati iiielk, zette iii deze periocle kraclitig door. Iii
liet verleiigide daarvati groeide de beteketiis van de varkeiisiiiesterij aaii-
nwrkelijk.   1)e   plitimveehouderij breid(le zich   iia   1920  explosief  uit.  ee,i
teken vaii vergaa,ide liitensiveritig w' De pluinivee- eii varkellsliouderij
werclen belangrijke olidercielen van het genietigd bedrijf. Deze oiitwikke-
ling wercl twee keer o,iderbrokeii. Zowel tijclens de Verste als de Tweede
Wereldoorlog versclioof het acc·etit Iiaar de akkerbouw oni de vordselvoor-
ziening op peil te hotiden.

Binneti de 1}edrijveii Vondeii fiindati,entele veraii(leringeti plants. Het
mesttekort verdween door eeii rtiiinere bescihikbaarlieid vaii stalijiest ei,
het toeticii]end gebrilik vali kunstiliest. lii het bouwplaii tiloest rogge
ni,inte itileveren voor haver. bc,ekweit verdweeii. De tee|t vati wortd- eii
kliolgewassen groeide tot mid(le,1 jareii twintig sterk.  Na  1920  namen de
oppfrviakten klaver eii kimstweide toe. Het vee gmg merr naar 1,11iten
:,1,+ j .\rrizi,·f K.v.K 's-iii,rtogeiihosch. Ha,idelsregister
:k}.-> )  Del„„gr. De inchistriali.ettie in Xeclerland tlisse,11 55() en  1914.:1\2.
3.3

) (:AB. (,1·1,1,·elite\·erslag Bortrl 1926: Bielettiati. a.u·..  117.
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en het systeem van stalvoedering met zijn potstal, het liart van liet tra-
ditionele bedrijf, verdween. Dit betekende een enorme besparing aan ar-
beid.

De boeren nlaakten behalve van kimstmest ook gebruik vati andere

externe inputs als veevoer, zaai- en pootgoed. Ze deden aan vee- en ge-
wasverbetermg. Het gebruik van werktuigen nam. zij het traag, toe. Dit
alles kidde tot vergroting van de produktie en een hogere arbeidsproduk-

tiviteit. Werd die in de negentiende eeuw bereikt door intensivering vati
grondgebritik eti arbeid. nu iii toenemende niate door technische en we-

tcnschappelijke otitwikkelingen. De bespaarde arbeid kon nu worden aan-

gewerid voor het houden van varkens en kippe, i.
De fabriekiiiatige boterproduktie en de ruinie bes(·hikbaarheid vaii

goedkoop veevoer niaakteii het mogelijk om niet een stiialle voederhasis
een boerenbedrijfje te beginnen, ook als bron van neveiiinkomsten. Het

aantal klei,ie bedrijven nam daardoor na 1900 weer toe.
De vernieuwingen versterkten de positie van (le boereii. maar niaakleti

lien ook kwetsbaar. Zowel voor de aankoop van grondstoffen als voor
ile afzet was het boerenbedrijf steeds afliankelijker geworden van de (bui-

tenlandse) markt en daarniee veel gevoeliger voor prijssclioinmelingen.
De Eerste Wereldoorlog inaakte die kwetsbaarheid voor het eerst pijnlijk
cl,iidelijk. liet latidbouwsysteetii moest door het stilvalleri vaii de haiidel

terug naar de toestand. waariii de akkerbouw voorop stond.

literniate belangrijk voor de ontwikkeling in de sector was het feit. dat
cle boeren zich gingen organiseren. De Boerenbond heeft veel betekend
Foor de Boxtelse boereti. Veel van de vermeuwingen waren zonder cle

Boerenbond ondenkbaar De leden profiteerdei, niet alleen van de collec-

tieve aankoop Van nleststoffen en veevoer, maar ook van het landbouw-

onderwijs en de landbouwvoorlicliting
Er bleveii natuurlijk ook liog tai van traditionele eleinenten. De Boxtelse

boeren liepen bij de modernisering niet voorop, zeker tiiet iii liet begin
van de eeuw. De meesten waren huiverig voor verandering iii de  be-
drijfsvoering zolang het goed ging, nanien vernieuwingeri pas laat over
en durMen geen risico te nemen. Slechts een enkeling zocht voortdureiid

naar verbetering van zijn resultaten. De vervanging van de potstal door
de grupstal ging niaar langzaam.367 We zien aarzelingen bij de opriclitixig
van de Raiffeisenkas en de zuivelfabriek. bij de plaatsing van een stoom-

machine  in   de  zuivelfabriek  en   bij het gebruik van kunstmest.   De  nie-

clianisatie verliep traag. De initiatieven tot vernieuwing kwamen zelden

36  )   Mededeling (:. van Berkel  23  -6-  199:3.12  -7-  1993,  mededeling ( : .  van  Hapere,1  1 6-7

-1993
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vaii Boxte|se boeren. Het landboiiwonderwijs oefende een positieve in-
vioed  uM:   oud-leerlinge,i  van  de  wintercursussen  nanwn weI initiatieven
eti durfde,i te experinienteren. De huiver voor externe financiering bleef
bestaaii.  Die  kwani  vddr  1950  daii ook nauwelijks  voor.

Het aandeel van de economische dieiistverlening iii de Boxtelse econo-
111ie liep tertig tia de reorganisatie bij de spoorwegen in de jaren dertig.
De wiiikeliieriiig groeide in de eerste decennia van de eruw onder invloed
van de toegenomen bedrijviglieid en de daarmee gepaarclgaa,ide bevol-
kingsgroei kraclitig uit. Er kwaineii nioderne gespecialiseerde winkelbe-
drijven. Boxtel vervulde op dit gebied een  centrumfiinctie.  De handel  iii
hout eii bouwniaterialen, giinstig vddr de Eerste Wereldoorlog, verliep
tijdens het interbelluin. De markthandel bleef van beperkte betekenis. De
bedrijfstak lioreca werd uitgebreid niet enkele kwalitatief goede hotels.
Het batikwezen bleef beperkt van onivang

243



Er.ALI.\7'IE DEEL (:

Het inwonertal van Boxtel steeg van 6799 iii  1900 naar 1 +303  in  1950.
De stielste groei deed zich  voor  ttissen   1900  en   1920  en   in  de  jare,i

veertig. Aaii de extreein hoge Ziligelingensterfte kwam iii de jaren twintig
ee,I eliid. De volksgezondlwid verbeterde vooral door nieer hygienisch be-
sef eti betere iziedisclie voorzieninge,1. De leeftijdsopboiiw veranderde Iliet
veel. Door de hoge geboorteticijfers iii de jaren veertig was de bevolkiiig
tot  twi itig jaar  in  1950 irts groter  dan  8  1899.  die vaii twintig tot zestig

iMs kieiner.
De groei van het iiiwoiiertal kwain tot statid oncianks een vertrekover-

scliot  vaii  ruini  twee  pron,ille.  liisseii   1906  eii  1920  was  er  eeii  positief.
iii cle jare,i twintig eii dertig een iiegatief migratiesalcio. De migratiehe-
weging liep parallel aan de onistatidigheden in de secundaire sect(,r. De
werkgelegeiiliei(1 nam oiivol(loei,(le toe oin het arheidsaatibod op te tie-
meil. Dat blijkt Iilet alleen itit liet vertrekoverscliot. Iimar evelieelis ilit
de torname vai, liet wootiforensistne. Coede verbindingen. v(,oral per
spoor. mc·t s-Hertogelibosch en Eindlioveii maakten dit gemakkelijk. In

de bouwtiijverheid werd veruit het tiieest gependeld. Daariiaast in de
kleditig/reinigitig. leerverwerking. tiietaaltiijverlieid eti voediiigs- eti ge-
iic,tniic id ele,i.

De relatie tiisseii bestaarisinogelijkliedei, ei, hitwelijksgedrag wercl lilill-
der evicicnt. Wat nog over was vai, het traditio,iele agrarisch-ainbachte-
lijke li,iwelijkspatrc,(,ii verdweeii.

1,1 de econoniische struc·tii,ir groe,(le cle indtistrie tell koste vati de laii(1-
1,0,iw. De periode  1900   - 1914 vertoonde  op i,idristrieel gebied  eeti  oii-

gekencle (1>,imii,iek: mtgroei vaii bestaiimle ondertieniingen en vestigitig
,·aii meuwe. De st,iwei,de iiijverheicl wer<1 iii cir breedte uitgebreicl. Steeds
ineer beclrijvrii werktril Iilet stc,onlii,acliilies e,Nof elektroniotore,1. \'ooral
kleine beclrijfjes kregeti een stinitilaiis cloor de beschikliaarlieid vai, elek-
tric·iteit. Otideriieiwiers profiteerclen vai, de nieuwe mogelijklieid va,1 (iii-
ter)tiatioliaa| telefoc,tiverkeer. De ophloeiencle beclrijvigheid trok arbeiders
va,7 elders aan. hetgeen iridde tot eeti vestigiiigsovers(·liot. Zij otidervon-
de,1 veelal 11,1isvestitigsprobletne,1 door een groot gebrek aan arbeiclers-

W0111 Ilge il.

Tijdetis liet ititerl,elluin verdween het (<lan. Belaiigrijke bedrijvei, vcr-
trokketi. vestigi,ig vaii niriiwe wercl door het gemeenteliestuur tegenge-
gaan. Teclinisch onderwijs kwani itiet vati de grotid. Het art,eicisaa,ihod
overtrc,f cle werkgrlegenlirid verre en het aa,ital werkzoeke,iden steeg
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Het migratiesaldo werd negatief. De crisis van de jaren dertig vornide
een dieptepunt. De werkloosheid liep siwl op. Werknemers van de Spoor-
wege,i en Wijnbergen"s Fabrieken verliete,i niidden jaren dertig de ge-
meente. Het vertrekoverschot in die jareii was extreem hoog. Dit flatteerde
de werklooslieidscijfers. Wei klozeii werden ingezet bij werkverschaffings-
projekte,i, waaronder de aanleg van het afwateringskanaal eii de eerste
omleiding  vaii de rijksweg. ranaf 1938 daalde de werklooslieid.   Door
bedrijfssluititigen iiam het geniiddelde aantal arbeiders per bedrijf toe.
De grootste contractie vond in de jaren dertig plaats iii de sigarennijver-
heid.

De opkonist van de N.V. als ondernemingsvorin e,i de doorbreking van
de traditie van iiiteriw fitianciering verliepen traag.

Net  aandeel  van  de priniaire sector  liep  na 1900 aanzienlijk  terug.  Dit
betekent niet. dat de landbouw stagneerde. In het begin van de twintigste
eetiw werd de comniercialisatie van het boerenbedrijf voltooid. Dit is vati
groot belang. omdat alleen een geconiniercialiseeide landbouw externe
inputs als kunstniest. veevoer, zaai- en pootgoed kan aa,ischaffen. Zowel
voor de aankoop van 'grondstoffen' als voor de afzet van produkten was
men alliankelijk van de (inter)nationale markt. Dit maakte de boeren
echter ook kwetsbaar voor interiiationale spanningen. Zij ervoermi dit
voor liet eerst aan den lijve tijdens de Eerste Wereldoorlog, daarna tijdetis
de crisis van de jaren dertig en de Tweede Wereldoorlog.

In de eerste decennia van de twintigste eeuw vonden fundamentele ver-
nieuwingen plaats met verstrekkende invloed: kunstinest,   fabriekmatige
boterproduktie, cooperatieve sametiwerking en la,idbouwonderwijs. Het
verdwijnen van het systeem van stalvoedering en fabriekmatige boterpro-
duktie leidden tot een forse arbeidsbesparing. Door deze gang van zaken
onderging het boerenbedrijf een wezenlijke verandering. Het ontwikkelde
zicli tot een veredeliiigsbedrijf met belialve de rundveelioucierij nu ook de
varkens- en pluimveehouderij als belangrijke pijlers. Opvoering van pro-
duktiviteit was niet meer alleen een kwestie van langer en harder werken,
maar ook van toepassing van kunstniest, gewas- en veeverbetering. De
teruglopende werkgelegenlieid in de landbouw werd aanvankelijk zonder
probleniezi gecompenseerd door groei van arbeidsplaatsen iii de ind,istrie.
Het gebruik van laticihoti,vi,iachities. in het bijzonder die met een iiio-
derne kraclitbroti. breidde zic|1 niaar |angzaani uit.

De Boermibond, zonder welke de vernieuwingen ondenklmar zouden
zijn geweest. groeide uit tot eeli heclite st: ndsorgaliisatie 11iet een hoge
organisatiegraad.  Mede door zijii  inzet  kwain  in  1932 een  huishotidschool
tot stand.
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De tertiaire sector bleef procentueel gelijk, maar er trad een structurele

verandering op: de economische dienstverlening moest veel ruimte prijs-
geven aan de maatschappelijke. De economische dienstverlening profiteer-
de van de opbloei in de landbouw en industrie en de bevolkingsgroei na
1900. De structuur van de winkelnering veranderde. Moderne en gespe-
cialiseerde winkels namen de plaats in van de vroegere nerinkjes. Daarmee
verdwenen ook de laatste resten van de vroegere ruilhandel. Filialen van

landelijke ketens vestigden zich in de gemeente. De werkgelegenlieid in
de branche nam toe. Ondanks de concurrentie van 's-Hertogenbosch ver-
wierf Boxtel zich op winkelgebied een centrumfunctie. De crisis van de

jaren dertig kwam hard aan. De reorganisatie bij de spoorwegen was voor
veel winkeliers een zware klap. Spoorwegmensen vormden immers een

belangrijke consument door hun relatief sterke koopkracht.
Het overige handelsverkeer onderging geen essentiBle veranderingen.

Het bankwezen bleef beperkt. De horeca  trok  na 1900 profijt  van   het

toegenomen reizigersverkeer. De accommodatie werd uitgebreid  en  kwa-
litatief verbeterd. De bedrijfstak had tijdens liet interbellum ernstig te
lijden van de teruglopende koopkraclit.

Het verminderd belang van Boxtel als spoorwegknooppunt leidde tussen

1899  en  1947  tot een sterke procentuele daling  van de werkgelegenheid

in de economische dienstverlening. Mede door het geringe entliousiasme

bij de gemeente werden initiatieven voor handelsonderwijs niet gereali-
seerd.
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DEEL D

BOXTEL: EEN MODERNE ECONOMIE

1950 - 1970

2+7



HOOFDSTLK Ill

BE\'01«KING EN INFRASTRUCT['UR iN EEN AN)DERNE
SWIENLEUNG

§ 1. Inleidirig

Tusse,i   1950  en 1970 groeide  liet  mn'oiieraantal  vall  B(,xtel   ,ndanks

ee,1 vertrekoverscliot„ vootal Ilet gevolg vati (le grote woilingm,od. tiog
belioorlijk. in de jaren vijftig ell zestig werdeii verscliille,ide uitbreidings-
pla n neI i gerealiseerd. De eerste hoogbotiw versclieeti iii de grilieelite. li,(·11
was liet probleem  van  liet  woningtekort  in  1970  iiog  laitg  niet  opgelost

De iridustrifle ontwikke|itig geraakte iii deze jareii ii, ee,1 stroo,Ilver-
snelliiig. Het aantal bedrijfsvestigillgell eli arbeidsplaatsen nam toe en er
werd ee,i itidustrieterrein aai,gelegd. De energievoorziening weril aatig<·-
past aan de eise,1 vati de 11iet,we tijd. De bereikbaarheid van Boxtel ver-
beterde.

Op onderwijsgebied liaalde Boxtel zijn acliterstatid si,el iii. De gezoiid-
lieidszorg en de bejaardenvoorzieningeii werde,i sterk verl,eterd.

Ook it, deze perio(le kwani eeti nieuwe parochie van de grond eii wel
in de jonge nieuwbouwwijk Selissen. 111 1960 wijdde bisscliop Bekkers de
zeer nioderiie Maria Reginakerk. De verdeling van de inwotiers vati Boxtel
over de kerkelijke gezindten verandercle nauwelijks.  Iii  1960  was  97.7
proceiit  van  de Boxtelaars katholiek. 1.7 procent belioorde  tot een ander
kerkgenootschap  en  0.6  procent  was  onkerkelijk.1 Toch waren er ingrij-
petide veranderingen iii het kerkelijk leven. Sec·ularisatie verniinderde de
betrokkenheid der gelovigen bij de kerk. die haar greep op de sanienleviIig
begon te verliezen.

Net als iii de natiotiale politiek mishikte in de Boxtelse gemeentepolitiek
de doorbraakgedachte. De saminwerkingslijst viel iii de loop der jaren
uit   elkaar in afzonderlijke belangengroeperingen.   Pas  in   1953  kwam  de
eerste vrouw in de Boxtelse genieriiteraad. Zij stond niet op een verkies-
1,are plaats op de lijst. niaar werd gekozen via voorkeurstenunMi. Het
aantal  raadsleden  werd  in  1961   vaii  vijftien  tot  zeventien  uitgebreid.

iii cle lokale politiek speeldmi plaatselijke lijsteii nog laiig (·en dommante
rol    Bij de raadsverkiezingeti   van  jutii 1970 deden negen  groeperingen
inee. waarvan zeven plaatselijke. Deze veroverden zestien van de zeven-

i)   1 3, Algemene  rolkstelling 3\  - 3  -  1960
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tien zetels. De gecombineerde lijst van PvdA, PSP en PPR behaalde

slechts 6#n zetel, de CPN geen enkele.2

Burgemeester Van Helvoort.   die   in   1945 was aangetreden. bleef  zijn
ambt  vervullen  tot  1971. Hij heeft een krachtig stempel  op de ontwik-

kelingen in de gemeente gedrukt.
In deze jaren kwam een intergenieentelijk sanienwerkingsverband tot

stand. Boxtel vormde inet vijftien andere gemeenten het Stadsgewest

s-Hertogenboscli.

& 2. Bet,olking

a. De totale bevolking

De  groei  van de Boxtelse bevolking liield tussen  1947  en 1960 gelijke

tred  met  die in Noord-Brabant. Daarna groeide de Brabantse sneller.  De

bevolkingsgroei in Nederland bleef duidelijk acliter hij die in de proviiicie
en Boxtel.'

Het aantal inwoners van Boxtel groeide  van   1 +303  in  1950 tot 19412

in  1970, een groei  van 35,7 procent. De groei was tussen  1950  en  1960

wat groter, dan in het decennitinl daarna. Tabel 58 toont de gemiddelde

groei per Jaar.
Tabe\ 58:  Bevolkingsgroei  iii  Boztel  1950 -  1970   gemiddeld per jaar en in  procenten

van de bevolking per j(iar*

Tijdstip 31-12 gemiddelde torname per jaar

absoluut                                 %

1951-1960 263                                   1,8

1961-1970 248 1.+

Tabel 59 vergelijkt Boxtel met enkele omliggende plaatsen. Sc·hijiidel en
vooral Veghel groeideii veel siieller dan Boxtel. De nieer agrariscli ge()-

rifiiteercle getiieente  Sint-Oedenrode bleef bij Boxtel achter.

2) Bra/,ants ('entrum.+-6- 1970
1)  (irgevelis Nederlande,i Noord-Brabant· Hofstee. K(irte demograjische gesehiedenis ran Xeder-

hind. 124 - 125. fegeveits Boxtrl: (,BS. Demografische Docunientatie Bortel.
9   F.T\N. Een sociaal-economi. che verkenning in de gemeente Boxtel. Bij\age L tabel 1
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Tabel ,59: De prc,centuete toerianie rein de bet,c,lking tussen 1950 en 1970 in Bortel.
enige rergelijkingsgemeenten en in de propincie'

Periode Boxtel Scliiji,del 9.-Oecle,irocle \'egliel Nrcl-Bral}a,it

195()-19,7) :15.-7 49.0 A.4 79.0 43.6

W,oral  ti,sse,1   1960  eli   1970  trad  ee,1  vergrijzi„g  op  vaii de Boxtelse
hev<,lki,ig.   De  gel)(,orte,igol f  fia   10+5  liielcl  flie  \'ergrijzii,g  aailvatikelijk
tiog tegen. Ilet effect vaii clie geboortengolf is iti tabel 60 di,idelijk te
zie,1. Croepen boven cle vijftig jaar nai,ien iii o,iivang tc}e. Het aalideel
vaii de oudereii iii de tc,tale bevolking naill toe, iliet :i|leeil o,Ii<|at cir
111ense1i steeds ouder wei·cleil. nm: r ook door cle daletide vitic·litbaarheid.<'
Het gevolg voor de l,evolkingsupbo,iw is vooral het laatste decem,it,iii
cluidelijk  ziclitbaar.  ()1,  31  deccr,ither  1951  was liet aandeel  vaii  perscmeti
\'an zestig jaar eii oitcler 9.5 prc,ce,it van de totale bevolking. m:,ar bil
de volkstelling in 1971 was dat (,pgrlopeti tot 11.2 proc*ent.

Tahel  60:   Leefttiso ,1,outr   1,(m   de   Bc,.rtelse   bet,olking   1951.   1960  en    1971   al,sc,luitt
en in procenten

I.eeftij d 1951 196() 1971

abs.               %           abs.               %           al,s.               96
<lojr ;171 6 25.5 3728 22.0 3860 19.8

10-19 2957 20.2 3886 23.0 3969 2().3

20-29 2192 15.0 2431 1+.+ 3351 17.2

:1()-39 1891 12.9 2070 12.2 2370 12.1

+0-+9 1527 10.+ 178+ 10.5 2092 10,7

50-39 903 6.7 14+2 8.5 1701 8.7

60-69 739            5.1            851 5.C) 1298 6.6

70-79 501 :1.5 532             3.1 657 7.4

>80jr 139 0.9 212 1.3 238 1.2

7'otaal 1+655 10().0 16936 100.0 19536 100.()

')    Prni,inriaal  Blad  ran  X<*ird-Bralxint  1930  e„  19-71
4)  Wrigley.Berolkingsrrciagstukken. 26.
3) (.BS. Detiiogr:ifisclie Doc,i„wi,tatie Boxtel. Be;·olkingscipho,iw :31 - 12 - 1931. 31 - 12 - 1960
m:31 -12- 1971.
8 1    1 :ie  Algeme,le  volkstelling  31   -  5  -   1960.1+e  .·tlgpmene  rolkstelling (inne.r  woningtelting  '28  -
2 - 1971: gege,·ens 19,51 : (,BS. Deniografische Docitinetitatie Boxtel.
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Tabel 61 geeft een overziclit van de burgerlijke staat vaii de Boxtelse

bevolking  in  1947  en  1971.  Ter  vergelijking zijn  de  cijfers  van  1899  ook
111 de tabel opgenomen. De stijging van het aantal geliuwden. na de Twee-
de Wereldoorlog begonnen, zette  na 1950 sterk  door. Het aantal  weduw-
naars  nam  tussen  19+7  en  1971 af. niaar liet aantal weduweli groeide.

Tabe\  61:  Indeling  ran  inwoners  van  Boxtel  nacir  burgerlijke  stacit  in  procenten  1 f99.
1947 en 19:19

Jaar 1899 19+7 1971

geliuwde,nan 15.0 16.8 22.5

gelitiw(le vroim 1 1.8 16.7 22.5

weduwiiaar 2.0 1.4 0.9

wedtiwe                                               3,1                     2.1                     2.7

oilgeliuwcle lijaii 32.8 ;12.9 278

ongelitiwde ,·rot,w :32.2 29.9 23,2

Meschei<len 0.01                       0.1                       0.:1

t otaal 99.9 99.9 99.9

b. Gehoorteii en sterfte

Het  aai,tal   leveiidgeborenen iii Boxtel  liep  na  1950 procetitiieel terug.

Na   1965  liep   het   c,ok   absolutit   tenig.   Na   de  na-oorlogse  geboortetigolf
daalde de algeine,ir viticlitbaarlieid iii de jaren zestig weer sterk en kwani
iii 1970 1,it op 100 e,1 in 1973 op ongeveer 83.111 De geboorteticijfers iii
Boxtel weken weiiiig al' va,1 die iii de proviticie. Iii de jaren vijftig lage ii

ze iets bove,1 het proviiiciale geiniddelde. in de jaren zestig er iets otider.

De gehoortencijfers in Nederland wareti beduideiid lager dan de Boxtelse

Mi de Brahantse.
Het  sterftecij fer per  1000  inwoiiers  lag iii Boxtel iia  de Tweecle Wereld-

oorlog aamnerkelijk lager  dan  v66r  1940.  iii  het  decenniuin  1950  -   1960
het  laagst.  Na  1960 was er weer een  lichte stijging.  De sterftecijfers wekeii

weinig af van de Brabantse. De Nederlandse sterftecijfers lagen de liele
periode lic,ger daii de Brabantse eti de Boxtelse.

4)   litkomsten der whiste tie,ijaarlijksrhe t,(}lkstelling '31  -12- 1899.   12elolkstellifig 31  -B-
19·:C .  1+e  Algemene  mlkstelling  annex  u,(mingtelling  18  -  2  -  193 1
1(}.

)   Soricial-er<,mimisch  tinderzoek  lioxtel.  1 Ii-19.
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'\'abe\  62:  (;eboortenciifers  (A).  sterftecijfers  (B)  en  gel,oortenciverscliotten  (C')  in  Bc,ztel,
Noord-Braha,it  en  Nederland   1951   -    19:0   per   1000  van  de  gemiddelde  ben,lki,12'

Periocle B(,xtel No,)rd-Braha,it Neclerland

A B C\ B C A B          (:

1951-1953 2+.7 6.8 17.9 25.+ 6.9 18.5 21.9 7.5         14.+

1956- 1960 2+.3 6.7 17,7 221 6.7 17.5 21.1 7.6 13.5
1961-1965 2:1.1 6.8 16.2 23.+ 6.7 16.7 20.7 7.8 12.9
1966-1970 2().2 7.2 11.1 20.5 6.8 1 ; .7 18,9 8,2 10.7

1 let gel,oorte,ioverschot. tusseii 1940 eii 1950 sterk toegenoitien. daalde
tia   1950  weer  snel.   Het  Boxtelse  geboorteiioverscliot lag lager  daii  liet
pi»vinc·iale, i,war aatizienlijk lioger daii het Nederlaiidse.

c.  I iu,velijk eii vruchtbaarlieid

Het aantal ongeht,wden in Boxtel Iiani in de Ic,op vati de twintigste
eeurv sterk af. Van de niannen vaii twititig jaar en ouder was ill 1947
:10.8   procent  ongehurvil.   in   1971    21.8  proc·ent.   Bij   vrc,uwen  bedroegeri
de percentages respectievelijk 31.9 proc.eiit  en   15,4  proc:ent.

De algemene vruchtbaarheid  lag in  de jareii  vijftig op ge,iiidileld  136,5
hi vergelijking met Schijndel. Veghel e„ Sint-Oedeiirode was dat laag
Ilet  Brabantse  vruchtbaarlieidscijfer  lag  met  130.5  ecliter nog lager dilli

12het Boxtelse.

d.  Migratie

Na de Tweecle Wereldoorlog had Boxtel een overwegend tiegatief nli-
gratiesaldo.  Aan deze trend kwain  een  eind  in  1968  toeii  er een periode
van grote vestigingsoverschotten aaliviilg. Na jaren van forse vertrekover-

13schotten  was er  iii  1969 een vestigingsoverschot  van  ruim  17  promille.
Schijndel en vooral Veghel hadlen een vestigingsoverscliot in de periode
1951 - 1970. Sint-Oedenrode had evetials Boxtel eeii vertrekoverscliot.

"
) Hofstee. A-one demog,«sche ge.,chieden,k t,an .\Wer/(md. 122 - 12:1. gegeven, Bortel: (:BS.

De,tiografisc·he Do(·utilentatie Boxtel.
12

)  ETIN. Een societal-ecotiontigche verkenning. Billagi' 1. tabel .3.
m) EllI. (1.11'.. Bijlage 1. tabel 8. (:BS. Deniografische Docunientatie Bortel.
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Tabel   63:    1 figratiescildi    per    1000   ran   de   gemiddelde   berolking   in    Boztel   e,1   enkele
rergelijkingsgemeenten   195 1 - 19701 +

Pc·r, 0(le Boxtel Sch ijnci el \egliel St.-Oede,irocle Nrd-Bral).

1951-1933 -2.3 C).8 1.3 -11.1 -1.8

1956-1939 0.6 -0.2 5.6                             0.1                             1..3

1961-1965 -3.6 :1.9 1(}.7 6.3 3.0

1966-1970 1.5 -2.2 17.5 -+.6 ;1.3

\Wmiiignood was v<,oral de oorzaak van het kertrekovers(·hot. itell13 1.

11adere atialyse van niigratie in de jaren 1963 -  1972 laat eeii vestigi,igs-
c,vers£·lic,t zien Iiit Vught. s-Ilertoge,ibosch. Oistenvijk. Sitit-Oedenrode
rii Oirs< hot en eeti vertrekoverscliot naar Esch, Eiticihove,1. Lienipde en
Sint-Mic·liielsgestel. Het migratiesaldo Boxtel - Haareii was tiul. Boxtel
1,00(1 in deze jareii aan dat deel vai, de arbeidersbevolki,ig. dat zich eeii

eigri, wc,ni,ig kon veroorloveii, te weii,ig iiiogelijkliedeli. Lietilpile en Esch
bocien  clie  Inogelijkhede,i  wei.  Dit  leidde  tot  eci,  om\angrijk  vertrekover-

schot naar cleze gemeenten. Het vertrekoverscliot miar Si,it-Alichielsgestel
eti 1 laaren was geringer. Deze gnnemumi riclittet, zicli waarschijtilijk nwer
01, inwoiiers van 's-Herlogeiihoscli eii Tilb,irg. clie buitrii wilden wone,1

1 6
dati op Boxtelse arbeiders.

7:al,el  6+  to ,Iit een duidelijke c,iiislag   m   1968.   liet   vertrekoverse·liot
tiaai s - Hertogeiil,oscli is gewijzigd iii erii fors vestigingsovers(·lic,t. Ook
m clc· relatie niet Emcihc,veii. Sint-Oede,irocle. Oirscliot eii Haare,1 Zieil
we een onislag. Ilet vestigingsovers(·liot vaiii,it Vt,ght is sterk torgerio-
i,ien. 1"  De  irrtrek<,vers<liotteii  niet  E.sch.  1.iei,q,de e,i  Si,it-Michielsgestel

1,(tr(·ffeii vooral j,ersonen in gezitisverband. Naar E.scli vertrokken ook
al|eelistaanclen. .\Is we kijken liaar cle heroepeti Fan de migranten. clai,
blijkt dat over de peric,de 1963 - 1972 er een vestigiligsoverscliot is vati

ei,iployfs ei, een vertrek(,verscliot van arl)riders. zelfstaiicligen eri beroeps-
lozell. i8

1+)  Prnrinricial Blail 1951 -  19:0.
")   (;AB. Secretariaatsarchirf. i,r.8 -  18. iiietiwjaarst(wspraki·i, ,·an de bitrgemerster
to

)    F.11).Anal>·se  1,(in  de  migratie  t,(in  Boztel  met  de  acutgreitzende  gemeenten  en  met  's-Herto-
ge,tbosch en  Ei, idh(,re,i.  1-4  -13
r) a.u·.. 4.
18'

J a. u·.. 1 C).
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Tabe\ 641: Migratiesaldi !,cm Iloztel van en nacir clangrenzende gemeenten. 's-1 lert<)-
genlxach en Eindhoven 1963 - 193219

(;eiileelite 1963- 1967 1968-1972 1963- 1972

1< cli -8(  -79 -160

Pught +:i +77 + 80
Sint-Mich ielsgestel -11 -33 -46

Silit-()edwm#                                    -9 +30 +21

1.wmide -31 -65 -110

C)irs,·|lot -12 +19 +7

()ist,·rwijk +27 +Ii +3()
1 laaren +26 -26           0

's-11(·rtog(·,11* srl, -115 + 177 +62

E in(11 lovell -154 +9 -1 45

OiiI}eke,id +24 +3 +27

'1"(,tatil -358 +113 -215

% 3. Economische infrastrilettlur

a. Wegeii eii spoorwege,1

Boxtel had vooral na het gereedkoITien van de nietiwe Rijksweg  in  1967
('en uitstekende noord - z,iid verbinding. De verbinding 111('t Tilburg en
Schijndel/Veghel liet ecliter i,og steeds te wensen over..\1 tielitallen jaren
was er discussie over ee,1 provinciale weg Tilburg - Boxtel - Vegliel. niet
alleen belangrijk voor de ontsluititig vati de gemeente iii oostelijke en
westelijke ricliting, tiiaar ook voor de ontsluiting van het industrieterrein.
Het trac# Tilbilrg - Boxtel was eind jareri zestig bekeiid eii er was zelfs
al groxid aangekocht.21' De weg kwam  er  nict.  Dit  had  tot  gevolg.  dat  al

liet verkeer iTiet besteniining iiidustrieterrein door de kom van liet dorp
ilioest rijden: een ernstig nadeel  voor  liet  bedrijfsleven.  terneer  oindat  liet
verkeer ee,1 dritkke overweg moest passereii.

De  tremverbindingen  lilet   s-Fiertogeiihosch,  Eliidhoven eii Tilburg  wa -
ren fre(luent e,1 stiel. Net personeiivervoer door de Nederlandse Spoor-
wegeti  vanaf station Boxtel breidde zieli  iii  de jareii vijftig  uit.   In   1952
vertrokken bijna 578.000 personen. iii 1955 710.000 en in 1960 861.000.

'Q) a.u·.. +
2/

) Bra/*ints ('entrum. 1 5-8- 1969.
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Daarna  liep liet belioorlijk terug: 682.000  in  1965  en  480.000  in  1970.21
De oorzaak liiervan moet gezocht worden in het groeiende autobezit onder

de bevolking.
De naoorlogse historic van de spoorlijn Boxtel - Cennep is er een van

roemloze neergang. Nadat  het  reizigersvervoer  al  vddr  1950 was stopge-
zet. werti liet goederetivervoer steeds verder ingekronipeii. in de jare,i
zestig reed er nog eetimaal per dag een goederentrein naar Uden.22 Er is

lierhaaldelijk gesproken over een herstel van de reizigersdienst op het
traject. Het is er niet van gekomen, omdat een groot deel van de bevolking

langs de lijii op Nijinege,i of Eindhoven was georienteerd.
23

b. (Lomintinic·atie

Vaiiaf 1951  werd autoiziatisch telefoneren vanuit Boxtel naar Amsterdaii,

triogelijk. Fiet aantal aanslititingen groeide iia de Tweede Wereldoorlog
siieller   dati  v66r   1940. Als gevolg  van de groei   van   liet   telefootiverkeer
werd  in   1965 een nieuwe telefooncentrale gebouwd. Er waren  op  dat
inonient   1.400  abonnees en enkele honderden  personen  die  op  de  wacht-

lijst stondeii.  Na 1965 bleef  liet  aantal  abonnees snel stijgen.
2+

c. Nutsbedrijven

Het geilleelitelijk gasbedrijf. dat sitids 1932 mijngas distribueerde. gilig
i ,  1970 over  naar de  getiiectite  's-Hertogenbosch. De overgang van ill  11 -
gas naar aardgas vergde teveel investeriiigen om het bedrijf in eigen be-
heer  te  blijven  exploitere,1.2, De elektriciteitsvoorziening was sinds  1947
iii handen van de PNEM. De drinkwatervoorziening werd aangepast aan
de  eisen  van  de  nic,deriie  tijd.  Iii  1964  besloot  de ge,rieente Boxtel  de
overeenkonist niet 's-Hertogenbosch inzake de levering vaii dritikwater
op te zeggen en een coiitract te sluiten niet Waterleidingmantschappij
'Oost-Brabant-. Ilet waterpompstation bij de Halsche Barrier en de wa-
tertoren werden (laardoor overbodig.

26

21)  thrs/agen K.v.K 's-Hertogen/,osch 195.3.19,55,1960.1963,1970..
-- ) Brabants ('entrum. 6 - 12 - 196'J
23)  Peijne,11),irg. Freriks. De spoorlij,1 Boxtel - Wezel. m: Freriks. \. c.a. "

kruis,)unt Beugen" I)e
gesrikiedenis ran de sp jorlijnen .Nijmegen -  Imlo en Bortel -  11'ezel. '30.
2+ )  \'ali de„ .\ker. Crilis. //istorie Postwe-en Boztel. 22 -23.82
2,3 ) \'* der, :Uer. Bo.rtel. A-Ok nuu 'ns. 81.
26 ) Brabant.9 C'entrum. 12 -8- 1966
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§ 1. Sociale voorzieningen

Na de Tweede Wereldoorlog verdweneii werkloosheid en arnioede niet
oniniddellijk. De oude instellitigen voot· ariiienzorg bleven nodig tot de
WvoeriIig va,1 de ··\Igeniene Bijstandswet  iii  1965.  Hun rol werd wei sterds
kleiner  door  de  toellet,ie,ide  welvaart.  Ttissei,   1950  eti 1963 steeg  liet
gei,iiddelde inkoineii per itiwoiier m Boxtel vati f868 tot f2.496.  Die
stijging was procetitueel groter dati iii de Iiieeste otiiliggencle plaatsen.
waaronder s-Hertogenbosch. Eitidlioveii eii Tilburg. Alleeii iii Veghel e,1

27Eden steeg het geiniddelde iiikoizien per inwoiier sterker dan iii Boxtel.
De  explosieve  stijgi,ig  vati  cle  loiten  na  1963  werd  ec·hter  voor  een  decl

28teniet gedaan door de groeiende inflatie.
Met de invoeritig van de Bijstaiidswet iii 1965 verclweeii het cliaritatieve

ele,zient uit de hulpverleniiig. Bijstaiid werd eeli wettelijk reclit. De uit-
keringsinstantie werd de Sociale Dietist.

§ 3. Cezondheidszorg en huisvesting

a.  Cezondlieidszorg

De zuigelingensterfte liep steeds verder terug door de sterk verbeterde
gezoiidheidszorg. hygiene en zuigelingetizorg. De uitbreiding van het wa-
terleidingnet e,1 de riolering benivloedden cle gezondheidstoestand van de
Boxtelse bevolking positief.

Tabel  65:   (;emiddelde   zuigelingensterfte   in   Boztel   per   1000   inwoners   en   in   procenten
ran het acintal levend geborenen 1951 - 197019

perioile gemiddelde migelingensterfte

per  1000 inwoners % van het aantal levend gel}orenen

1951 - 1955            0,8                        3,0
1936 - 1960            C),4                        1.8
1961 - 1965 0,4                             1.8

1966 - 1970 0.3                               1.6

1   j   Kwantes-()nt,rikkeling in  de omt,(ing en spreiding van winkets  in  Boztel. Wijlage 6. 3.
18)  Messing. De Xederlandse Economic 1945 -  1940. Herstel, Groei. Strignatie. 38.
29) (.BS. Demografische Doctime,itatie Boxtel.
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De  voorzieningen voor zieken en bejaarcleii  werden  tussen  1950  en  1970
sterk verbeterd door de bouw vati twee bejaardenoorden en twee ver-
pleegliuizen. waarvan er 66ii aa,1 liet i,ietiwe ziekewihuis was verboiideii.

Na de liveecle Wereldoorlog was een mgrijpende niodernisering va,1 het
ziekenhilis vereist. oin liet voorthestaaii te kinneti waarborgen. Daartoe
werd e<·rst de bestuurs- en belieersstructutir veraiiderd. De iiieuw opge-
riclite  Sint-Liduinasticliti,ig  vormde  vaimf  1951  liet  bestuur  vati  het  zie-
ketihuis. Meti begon inet de lieniiricliti,ig vati de ri;ntgenaMeli,ig. de iii-
riclititig vaii ee,1 laboratoriuni en de vertiie,iwiiig vaii de ce,itrale
verwarinmg. De vroegere 'Stiietbouw' fu,igeerde als polikliiiiek eti (011-
s,iltatiel,ureau.  iii  1955  voercle  liet  zieketiliuis  door  een  vc'rbouwing  het
aantal iwildeii vati 50 naar 65 op. Eei, jaar later lot 80. door enkele
houteii tioodgebc,uwen. die aan de killder:ifdeling eii diei,struitiitei, on-
derdak bode,i.

Het aatital patietiten groeide van 531  iii  1951  tot 1866 in 1970. De
ac·coi,Ii,iociatie op Duinendaal was t,iet adequaat (,lii deze groei op te
vaiigen. Bovendien eisteii de ontwikkelingen iii de niedische wetenscliap
een nioderner liuisvesting.   In 1959 besloot  het   bestuur  van  de  Sint-Li-
dtiiiiastichting tot de bouw vaii eeii geheel me,iw ziekenhuis. in het kader
vati liet spreiditigsplan verpleegliuizeii Noord-Bral,aI,t kreeg de sticilting
vaii lift mi,iisterie toestenimiiig otii een nietiw ziekenliuis niet verpleegliwis
te hotiwen. Op 10 juni 1968 ging de eerste paal de grond in eii op 9

deceniber   1970   werd   het   iiie,iwe   ziekeiihuis   ill   gchruik   genoinen.   1 let

ziekeiihitis  tel<Ic·  125  bedde„  en  het  verpleeghuis  84.
3()

b. limsvesting

Na de Tweede Wereldoorlog was er in Boxtel eei, fiiortii gebrek a:iii
wootiruiinte. Dit lag tiiet in de eerste plaats aaii de oorlogsschade. Iiiaar
aaii het uitblijveii van bouwactiviteiteii iii de jare,1 v66r en tijdens de
oorlog. Daarimast speelde de daling vaii de geniiddelde wonitigbezetting
een  rol.   Die  was  in  1950  nog  5.63  eli  ill   1970  nog  tiiaar  4,04. "   Ttissen
1950 en 1970 groeide het aa,ital woningen aa,izie,ilijk  rn  niet  nicer voor-
namelijk door particuliere bouw. Het aandeel vaii de genieente en de
wonmgbouwcorporatie Sint-Josepli was veel groter dan tijdens het inter-
bellum.   Iii   1971   was   37,5  procent   van   de   wonitigen eigeti bezit.   62.5

procexit viel in de huursector.
32

")  Doretiliosch. 1«kirigr sthuis der armen. 13 - 18.
n  )    Sociaal-economisch onderzoek  Bortel. i.9.
12.

1 Cl. U•...30.
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Tatie\  66:  De  (int„,ikkeling  ran  de  u·„ningroc,rracid  at,solutit  e,1  cle  gemiddelde jacirlijkse
groei in pri,renten iii Bc,ztel 195(J - 143031

Ja;ir 193() 196() 1970

will li %4·C)<) rraail 25:19  i29:1 4806

perimir 19.11-193() 1951 -196<) 1961 -197()
Jaarlijkse grmi ().;3 2.6 :S.4

hi de ko,11 van het clorp stotideii veel k,r·alitatief slec·lite w(,tiii,ge,1.'+
I it de woililigtellitig va,1 1956 bleek. dat 5,1 proc·ent vati de bestaa,ide
woni,ige,1 iii cle w.irieetite v661' 1906 was gel,(,tiwd. Boxtel had daari,ie(·
een grote ac·hterstatic! iii vergelijkiiig iiwt de Situatie m de pri,vi,ic·ie. C)iii-
streets   196()  ware·n   1: +  woi,itige,i  onbewooi,baar  verklaard.   Sanering
votid  we|  p|aats,  liiaar  aanvaiikelijk  veel  te  traag.'A  Na 1960 pakte tllell
de  krc,topntimi,ig  op  grote  schaal  aaii.  Ttisse,i  1961   eii  1973  werdeii  1 1 1

11,tizen afgebroke,i. 189 onbewoo,ibaar verklaard en ,36 bi,iteii gebritik
gesteld.*

Net als elders iii het la,id trok de ger,ieetite Boxtel na de Tweecle We-
reldoorlog het liuisvesti,igsheleid volledig Iiaar zic·li toe. De getrieelite
botiwile iioodwoningen iii  de Dulciur-  eii de \''an Horiistraat.  I lier werd
voor liet eerst in Boxtel gewerkt tilet geprefabric·eercle woiiingen (Iiiay-
crete-wonitige,1).;17 Verder achttieti  wonitigen  a:in  de  Dekeli De Wijsstraat
e,i de Dr. Floekstraat en twee ii, Cemonde. Hiermee was de bescl,ikl,arc'
bouwgr<,tid van dat monielit uitgrgeveii.;18 Pas enkele jaren later was er
weer een  rol weggelegd  voor wotiii,gbouwforporatie Sint -Joseph. Die 1}leef
zich voorlopig ilitslilitelid bezig houden iliet liet heheer van het l,estaaiide
woniiigbezit en het verlialen vaii cle oorlogssclitide. De gemeente werkte
ondertussen aan het ititbreidingsplan 'Selissen'. Dankzij de meclewcrking
vati de grondeigenareii kwain daar spoedig bouwgrond beschikbaar. Silit-
Joseph wil(le uiteraard ook weer aan de slag en verzoclit de genieente
begiti   1953  oni  bouwgrond  voor  84  wonitigwetwoningen   iii  liet   metiwe

uitbreidiiigsplan 'Selissenwal . De geniee,ite giiig akkoord. Op 31 augustus
1953 legde burgemeester Van lielpoort de eerste steen. T,issen Niaart Mi
augustus 1954 werden de woningen   opgeleverd.2"   Dit   projekt   was   het
/i

) a.w..29.
  )  E.YIN. E.en soficial-ecotic,mische verkenning,'13 .
·  1  Naus. Bozlel.  E.en .sc,ficile orifnt(itie. 118 -  119.
36)  Sc,<iaal-pconomisch onderzoek 110.rtel. 33.
3 )   Pe -  Bortet  toen  en  rtit,  Leven  en  11'erken   j',50  -   1970. 79.

38)  Ar,·hief St -Joseph. Feitet, uit de gesci,ieclenis vati St.-Joseph bij het 30-jarig bestaan. 1.
 9 )  Arc·hief St.-Josepli. doos l.eclenvergaderingen 1919 -  1943. boek Ledetivergaderi:igen  1919 -
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eerste iii ee,i lange rij van bouwprojekten. In 1958 had de Botiwvereniging
al 320 woningen gebouwd. waaronder 32 duplex-woningeii. Daar kwam
in dat jaar een einde aan. III het kader van Contiiiubouw Brabant 11
bouwde de gemeente   tussen   1958   en   1963   vijllionderd   woningeti.   Dit
projekt oinvatte het gehele toegewezen woniiigcoiitingetit. Na eeii onder-

breking van vijf jaar ging Sint-Joseph opnietiw volop ami de slag. Op
Selissen bouwde de verewging  tusset,  1953  en  1970  608  woningen.  in
het iiiidden van de jaren zestig werdeti de eerste vijftig huizen in het
nieuwe uithreidingsplan   'Oost  l'  opgeleverd.*'   In de jaren   1968   -   1970
niochten er steeds minder woningen in de sector sociale woningbotiw wor-
cle,i  gebouwd.  Het  jaar 1970 vormde  ee,1  diepteptint. De geringe cont,Ii-

geiitstoewijzing eii de voortd,irei,de stijging van grond- en bouwkosteii
hadden tot gevolg. dat iTien voor nieuwbouwplanneti gee,1 goedkeuring

op  cle  sticlitingskosteii  verwierf.  Toch  bouwde  Siiit-Joseph  iii  1968/1969
235  wonitigen in Boxtel  Oost.  Bij het vijftigiarig bestaan  in  1969  had  de
corporatie in totaal 925 nieuwe woningen gebouwd. 608 iIi het uitbrei-
dingsplan 'Selissenwal' en 317 iii Oost. Van die 925 woningen waren er
775 woriingwet-  en  150  preniiewoningen. Het aantal eengezinswo,iingeii

bedroeg  749,  het  aantal  meergezinswoningen   144  en   het  aantal  duplex-
woiiitigen 32.+1 De gemeente botiwde in de jareii zestig het flatcompler
Hoogheeni.  Des(mdanks  nam  de  woningnood toe. vooral  na  1965.  toeii
de geboortengolf van de jaren veertig volwassen werd.

Tahel  67:  Acintal   ingesclireven  troningzoekenden   in   Bortel  per  31   decemlier   1951   -
1970+2

Jaar wo,migzoeke,iden jaar woningzoeke,ide,i jaar wonii,gzoekenden

1951 326 1958 655 1965 5+6

1952 347 1959 61+ 1966 9++

1953 380 196() 575 1967 919

195+ 203 1961 649 1968 883

1955 37+ 1962 +12 1969 993

1956 590 1963 625 1970 1132

1957 608 196+ 533

193+. jaarvergaderitig (1.d. 20 -3-  19,5:1.
4)

) Archief St.-Joseph. Jaarreke,Iing 1964/1965.
+1 )  Archirf St.-Joseph. cloos jaarreke,tingen 19;33 - 1968. Jaan·erslag 19,56/1957, Jubile,inift.itc.li

30-jarig bestaa„.
/ ) Jacirverstagen K.v.K. 's-Hert(,genbosch 1931 - 1970.
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§ 6. Ondertrijs

Boxtel heschikte  iii  de  peric,cle  1950  -  1970 over  tiitstekende oiidenvijs-
voorzielililge,1. Hel tecli,lis,·h oliderwijs. 566r de oorlog zo nocle ge,iiist.
iiiaakte  iii  1946  pen  goecle  start.  Iii  1950  betrok  de  aii,bac·litischool.  na
oliizwen'inge,1  latigs eeii aa,ital tioodonderkotiiens. eeit eigen gehoun.  De
school .oormg iii re,1 belioefte. watit het nwiiwe gebouw wercl al snel te
kleiti.  Iii  1 967 verrees ecii gelieel  ,iiei,we aati de moclerne risen aangepaste
sc·liool  voor  1.ager  Tecli,Iisch  ()114(·nvijs.+ri  Iii  1948  lag  cle  deeltianie  aaii
het lager nijverheidsoi,det·wijs m Boxtel liog 17 proceiit 011(fer het laticlelijk
ge,mildelde.   In   1953  was  clat   11   proce,it,  maar  vij f jaar later  was  de
acliterst:ind  oizigezet  m  ee,1  vo(,rsprolig  van  1 +  procent.  44

Vanaf  1947 wercleii er op verscltillencle lokaties iii Boxtel wilitercursils-
se,i iii h't scliildersvak gegeven. Dit initiatie£ uitgaande vati de Neder-
la,idse Katliolieke Bond van Scliilderpatroons, groeide  iii  1957  uit  tot  de
stic:lititig van een dagscliool: de R.K Scliilderss(ihool 'Silit-I.iicas. De ge-

43ilieelite werkte vati harte niee aan cleze poor Nederlaml utiieke opleiding
De tornmnmide industrialiseri,ig en de structurele verandermgoi iii de

landbouw zorgdeii voor een sterk afnemende belangstelling voor het agra-
risch oiiderwijs. Eind vijftiger begin zestiger jaren sloten talrijke Lagere
eti Middelbare Landbouwscholen. Het landbouwonderwijs zou moete,1
worden geconcentreerd om te kunnen overleven. De Middelbare La,id-
bouwscrhool in Boxtel bleef bestaan eii groeide na  1970 otider iiivioed van
de toenemende belangstelling voor natuur e,1 milieu zelfs sterk uit.+6

Onistreeks 1960 telde de genieeiite  zeven  scholen voor lager onderwijs,
twee scholen voor biiitengewoon onderwijs, een ULO voor jongeIis, eeti
Ul.0 voor mcisjes. een MMS. ren HBS. een gymnasium. een 1.agere en
e :n Middelbare Techmsche School, een Huishoudschool en een Middel-
bare Landbouwscrhool. Een aanzienlijk decl van de leerlitigeii van deze
sc holen kwam uit aiidere gemeenten.

+.3 ) Hm/,ants ('entrum. 21 -6- 1974.
*+ j  Na,ls. 13(,stel.  Ken sociale c,rifntatie. 86.

1'' )  (.18. Secrelariaatsarcilief m,·.Iir. '32:35. Bralxints ('entrum. 6-3- 1932.

46)   Se\ten e.a.(red.). :.5 jactr  iLAS  Boztel.  1-an  r.k.  kindbouu,wintersehciol  via  liAS nciar AC)('. -:16
- +7
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Tahe\ 68:  I let  ciantal  leerlingen mn  buiten  Bortel  drit  in  de  gemeente ondertrijs  rcilgde
i,/ 1961,7

 c. hi)(,1 f, T,e aailtal                                     %

(;ewo/},i I,ager ()11(lerwijs 132 '5.''i

Buite,igewoon (),idenvijh          81                      4-7
L I.()- s ·1  ,le,i 1()3 -4.1

HBS en MAIS 268 .56.2

1.ager Te,·linis ·11 01,derwys 280                     61

Hmsliolicischool                                          2:1                                                    12

 Ii(idell,an' 1«a,idbmm·scliool       98                      89.9
Schilderss(·hool Sitit-1.ut·as             87                                  07.8

Vati beide scliolen voor Buitengew<}011 Oilderwijs is ill tabel 68 alleeti
de  Willil}rordusscrhool  verwerkt. De BLO-scliool Sii,1 -Alichael  is  ee,1  m-

trinaat.  waar  iii   1961   sic'chts  drie  I,iipillen uit Boxtel zateli.
Ook liet R.K Gymnasium was pell internaat met leerlitigen uit het hele

land. Iii 1961 zateii er vijftien joiigens uit Boxtel. De leerlingen van de
Middelbare Landbouwschool kwanien itit geheel Brabant. die van de
Schildersschoc,1 itit liet gehele land. Tabel 69 greft reii heeld vati de re-
gionale (·entrumfunctie van de Boxtelse HBS en MMS.

Tabe\ 69: De leerlingen van de 11138 en .\1113 naar voornacimste gemeentert van her-
komst in 1961+8

(;efileeilte aarital ge l 11 ee i l t ('  liltlt 11

Boxtel 2()9 Sel,ijndel                 13
ibght 1()5 1.iri,il,de                 10

1-Hertoge,il,osc·Ii        +0                        Esc·11                       7
Best                                        26                                         Sint-Mic·hielsg,·Stel             9

C),sterwijk                          18                                     anciere  gemeri,te,1          26
Oirac·licit                              1 +

totaal +77

1-let belang van de HBS ei, de MMS iii Boxtel voor de regio blijkt uit
bet  feit.  dat   in   1958  ruini (,en kwart  van alle WHIMO-leerlingen  uit  in

4 '  )   Naus.  Boztel.  Een  socicile orifritatie. 79  -  82.
+8 '1 a.u·.,79 - 82
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taI}el (19 genoenide ge,Iierlite,1 - iTiet i,itzoiideri,ig van cir stecle,i 's-Her-
+9toge,ihosi h. rilburg e,i Ei,idliovc·ti - m Bortel MP 0('110(,1 gitig

% -7. S(iment'cittilig

Ii,sse,119,7) c.„  1970 grc,eide cir Boxtelse be ·olkirig lilet riiini eet, derde.
oticiatiks clal,·,ide gel,oorte,icijfei s. Ki·rgrijzing traci op. Oniciat il(· sterfle-
(*ijfe, s heel laag n arcii. belmlci het gel)(,(,rtc·,ic,verscliot Iiog e(·11 beliocir-
lijke o,Nivatig.  'Ii,t  ver m  de jareli  zestig n as  er  reii  iiegatief tiligratiesald<).
voortiatiwlijk verc,orzaakt (10(,r liet gel,rek aari w(,oilrui,Iite.

De wi·g ,-1 lertogetil,os<·Ii - Eincilic,ve,i werci v(,0, cle tweecle ina:11 iii
oostelijke ric·liting ol,ge.clic,ve,1. De platiiwii vc,(,r (le aatileg vati ee,i di-
rekte verbindiiig iiiet Tilliuig voii<le,i geen doorgaiig. I let sp<,orwegverkeer
werd alsniaar dritkker. de lij,1 Bortel - C:e,1,1,·p ecliter steecls o,ihed,ii-
delider. De uithoilw vaii het tele'foc,Iitiet vergrootte de (·(,tilmitilic·atienlo-
gelijkhe(le,i. De gas- eii elektriciteitsvi)(Irziei,liig verbeterde door aai,pas-
silig :wn de  1ieuwe c·is ·11.

De sociale voorzieni,igeii werden verdi·r geprofessioiialiseercl. Door cle
gruewnde welvaart was (le rol vati de mstellitigeti iii deze periode a:iii-
7.iMilijk kleiiier daii v (1(ir 194(). De zorgi·oorzie,iiiigeii 5 oor ziekeii eti he-
jaardeii  verbete,·cle,i  eii  breiddeti  zic·Ii  itit.

De  litiisvestitigsprc,ble,iiatiek  was  zeer  groot  en  nani  na  1965  iiog  toe.
oinclat de geboorteligolf uit de jare,1 veertig volwassei, werd. 1)e kwalitrit
van ee,1 grc,ot deel va,1 het wonmgbesta,id was sleclit. Nietiwbotiw ko,i
cle vraag naar wocmnlimte Iiwt bijhouden eil |let aanta| woniiigzoekeliden
bleef stijgen.

Er kwanieii nietiwe vor,iieli van tiiiddelbaar o,iderwijs eti ook het be-
roepsonderwijs breidde zic·Ii   ilit.   De   ititstekende   onderwijsvoorzietiifigen
leidden m de jareii vijftig en zestig tot een regiofillic:tie op oriderwijsge-
bied, voor etikele onclerwijsvormcn (landbouwscliool. scliilderssc·11001) zelfs
ce,1 boven-regioiiale functie.

-*9
) ci.u·.. 81.
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HOOFDSTUK PHI

HET El-AN IS TERI«'C

% 1. Inleiding:  de economische context

a. Nederlaiid

Rond  1950  was de wederopbouw voltooid. De periode   1951   -   1973
was eeii periode van voortdurende siielle groei, vooral liet gevolg van de
zeer gillistige oi,twikkeliiig van de wereldeconotiiie. Daarnaast verbeterde

cle (·onc,irrentiepositie vati Neclerland door de loon- en prijspolitiek vati
cle regeri,ig. ken derde factor was de toenanie van de bvesteringen van
de Nederlandse ondernemers.

Bij  nadere bes(·liouwing Vorilldeti de jaren 1960/1961  een  keerpunt.  De

ititernatioiiale concurrentiepositie van Nederland verslecliterde door eet,
stielle stijging van de arbeidskosteii en de prijzen. De wiiiste,i liepeit terug.
De  looiigolf van 1963/196+ versterkte deze tetideiis.  Vaiiaf  1965  bego,1
8  feite de de-industrialisatie van Nederland: liet groeiteinpo  van  de  iii-
diistrifle pro(luktie daalde ezi dat van de arbeidsproduktiviteit steeg.

1)aardoor verniitiderde de werkgelegenheid. De groei van het aaiital ar-
bridsplaatsen in de die,istensector versluierde de ter igval m de industrie
grotendeels.

De financifle stnwtuur vall het bedrijfsleveti veranderde onder i,ivloed
van  de  niinder  guiistige finaticifle positie. Tot olilstreeks   1960  maakte
mei, sleclits op beperkte schaal gel,ruik van externe financifle micidele,i.
In de jarrii zestig nioest ilieil under drtik vaii de dalende rentabiliteit
SteeCIS ille(·r gebruik gaan m: ken vati exter,ie financiering Tegelijk was
er een tertigloop in het aantal bedrijven.

Een  andere  struct,irele  veraticieri,ig  was  het  verdwijtien  roiici  1970  vaii
het verl}aiid tussen re,1 laag werkloosiwidscijfer eii een lioog mfiatietem-
1)().1

hi  de  jaren   na de Tweede Wereldoorlog veratiderde  de  latidbouw  fuii-
damenteel. De landbouwindustrie. (le tuinbouw en de varkens- eli p|ilinl-
veehouderij breidden zich sterk uit. De produktiegroc·i iii de akkerbouw
bleef hierbij achter. Net aantal bedrijven in de akkerhouw en veelioucierij
liep  tussen  1950  en  1974  met  hijna  de  helft  terug  en  iii  de  tuinbouw  met

9  Vati Zal,den. Het ec·onoti,is<'11 wotider. iii: B an 7.alideli. (;riffiths. Economische geschiedenis mi,
Xederland iii de 20e pettit'. 210 - 220.
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ongeveer 30 proc·ent. De agrarisclie beroepsbevolkiiig naiii iiog sterker af.
rooral iii de jareti zestig.2 Tegelijk niet de sterke dali,ig vm de arl,eids-
ini,ut vond eeti stijgitig vati cle kapitaalinput plaats: het niacliinepark
groeide  e,1  de  Iiierliatiisatiegraa(1  iiani  toe:   in  1950  waren  er  Iiog  m:,ar
24.500 tractoren iii Nederlatid tegen 255.000 lanclbc,tiwpaardeti. twiiitig
jaar  later  156.000  ti·ekkers  ell  -15.600  paardeii.  Ook  lic'p  het  aaiital  ha
boerenlaticl terug.i De bedrijfs,trtictitur o,itwikkelde zic·11 clc,c,r ruilverka-
veling eii sanering vaii otiretidaliele bedrijve,i. geleidelijk illill(ler oligi,Il-
stig. Flet get,iiddelcl aantal kc,ewii per ni,idveelic„ider steeg vaii 7.3 iii
1950  tot  24.0  iii  1974.  (le geiniddelde bedrijAm"valig groeide  va,1  11.1
ha iiaa, 17.2 ha. De strtictittirverandering was nlogelijk. omdat liet ge-
zitisbedrijf ingebed was iii ee„ netwerk van orgaii,saties eli co(4,eratieve
itistelliiigeti, die de belatige,  van de sector belmrtigdeii. lii cle loop cler
jaren beperkte de gegarandee,·de afzet. eerst door de overhei(1 en iii de
jaren zestig door de Europese (;eiiieetisclicap. liet oiidernemersrisico sterk.+
De afzetgarai,tie leidde aaii liet eitid vati de janii zestig tot de eerste
oversclic,tten:  eind  1968  was  er  reii  boterberg vati 300.000  toll.'

De dienstensector groeide sterk  tiissen   1950  e,1  197().   Het  aantal  ar-
beidsplaatsen nam zodanig toe, dat de arbeidsmarkt o,ider dr,ik bleef.
Dit leidde tot loonsverliogmge,i, die de zwakke bedrijfstakkin iii de se-
ctindaire sector verder ondertiiij,ide,i. De sterke positie van de Neder-
landse liandeIs- en transportdiensten was na de Tweecle Wereldoorlog ver-
zwakt. In de winkelnering deed zic·11 een structuitrveratideritig voor. De
detaillist liad zwaar te lijden van de opkomende zelfliedie,iingswiiikels eii
de grootwinkelhedrijven. Het uit de Verenigde Staten van Anierika over-
gewaaide  fenonieen  zelfbediening deed zijii intrede in Nederland  in  1948.
In 1950 waren er negen zelfbedieningeaken. begin 1959 ongeveer  dui-
zend.6 Het aaiital kleine wiiikeliers daalde door (leze ontwikkelingeii
sclierp. In de vervoerssector. die zich kraclitig ontwikkelde. verloren de
spoorwege,1 liet van het wegtransport. Nederlatid werd de belangrijkste
ven,oerder op de Europese wegeii. De vervoerssector speelde een belang-
rijke st,iwende rol in de ec·ononiie.

Op het gebied van liet baiik- en verzekeri,igswezeii liep Nederland zijil
achterstand iii. De werkgelegerilwid in deze braiiche steeg fors. De Iiiaat-

-) t.a.p., 222 - 22,1.
1)  Prys, \'ail 5(·haalvergroting tot overs,·hot: de laii(lboilii· m het recrilte verledpii. 111: Noortlegraaf

Crect.). Agrarisrhe geschiedenis t·an \ederla,id t·cm prehist,irie t,it heden. 141 - 148.
1)  Wan Zandeit. /.a.p.. 222 - 223.
.) Peys. t.(t.p.  157
6)  89. Ze( bediening meg»s. 8.37.
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schappelijke dienstverlening groeide ook snel, vooral de medische sector
eli liet onderwijs. De vraag in de tertiaire sector nam sterk toe, terwijl
de arbeidsprodilktiviteit nauwelijks groeide. Dit leidde tot een stijging van
het aantal arbeidsplaatsen en daarmee  van de kosten.  die   na   1960  uit
de hand hegonnen te lopeii.

1,. Noord-Brabant

Na   1950  was  er  iii Noord-Brabant sprake  van eeii opbloei. De , ila /1-

iielijke beroepsbevolking nam sterker toe dan iii andere provincies. Ge-
reketid  mar lid aantal industriele  arbeidsplaatsen  per  1000  inwo,iers was
Noord-Brabant in het begin van de jaren zestig de meest genidustriali-
sc'erde provincw van Nederland. De voornaamste bedrijfstakken waren de
metaaliiijverheid. de textiel-. de voedings- 011 genotmiddeleniiidustrie. de
scihoen- en leeri,id,istrie en de kledingindiistrie. Sanieti omvatten zij roiid
1965 87 procent van liet proviticiale totaal. De textielnijverheid ketide iii
de na-oorlogse periode geen expansie in de persotieelsbezettit,6.7

De dienstensector. in Brabant zwakker vertegetiwoordigd clan in Neder-
la,id. Broeide na de Tweede Wereldoorlog. en vooral iii de jarm zestig,
s,ieller dan iii alidere provincies.8

Het aa,ideel vaii de landbouw iii de werkgelegenheid (laalde spec tacu-
lair. De ilijverheid groeide aativalikelijk. inaar kei,dc m de jareii zestig
eveiiee,is ee,i dating. in Midde,i-Brabant was die daling sterker dan iii
Oost- eii West-Braha,it. in de provilicie als geheel trieer dail in Neder-
lanci. ()

De  sterke  brvolkingsgroei  eti de terugloop  vail  het  aantal  arbeicisplaat -
set) iII de latidbouw stelden de provincie na de T,vec·de Wereldoorlog voc,r

1()een structureel werkgelegeiilwidsprobleeni. Afvloeiiiig vaii arbeids-
krachten naar andere provincies leidde. eve,mlin als emigratie. tot een
oplossitig. De beleids, iakers zochten de oplossing in een grootscheepse
versnelling van de industrialisatie. Om de groei van de beroepsbevolkilig
bij te houden, inoest de industrible werkgelegenheid in Noord-Braba,it
met een jaarlijks gemiddelde van :3.5 procent expa,idereii. 111 atidere pro-
vincies was dat maar ongeveer 2 procent. Daarom stelde de proviicie liet
j  Noord-Brabant lietraartsbalans. ()ntirikkelingsplan 1965 Een studie orer de sticiacit-econo-

mische en ruuntelijke  ontwikketing  ran  de  prorinrie  Xoord-Bralxint .  L  197   -  198.
8)  a.u'..198.
" j  ETIN.Faretten en aspecten van desocitial-economische situatie in deprorincie Noord-Brabant.
28.30 -  31.
1{) )  Aloonen. Nix,rd-Brabai,ts industrific· oi,twikkeling iii dr huidige tijd. ili: Dr Qua>. e.a. (red.),
ilet Xieuu e  Brabint 11. 213
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zogenaanicle  'Welvaartsplat,  1950   op:   tiaast  (le zeven grote steden  wees

zij een aantal kleinere kernen aan om per streek als cetitrum voor de
indiistriele werkgrlegetiheid te gaan futigeren. De keuze van dcze kern-
ge,i,eenteii hing mede af vati de afstatid tussen cle woonplaars van de
werk,ieniers e,i de indiistrifle ker,i. Zo werdeil naast de zeven grote steden
en de twaalf kleme reeds hestaande werkgelegenlieidscentra. 26 andere
keriien aa,igewezen. liet Welvaartsplati 1950 heeft de i,idustrialisatie van
de provitic·ie krachtig gesti,i,tileerd eii daarmce aan de doelstelliiigeii be-
antwoor(1.11  Het aaiital iii<l,istrible arbridsplaatsen groeide van 159.200
iii  1950 tot 222.000  iii  1968.   De  bedrijfstak irietaal telde  aaii  het  eitid
van de jaren zestig ruiiii 40 procetit vaii het totaal aantal arbeidsplaatsen.
Op de tweede 1,laats stoiicl cle voeditigs- eti genoti,iiddele,iindi,strie i,iet
ruiii)  16  procent. 12

De krapte op de arbeidstriarkt en de daartiiee gepaard gaande stijging
van de looiikosten iii de jaren zestig dwongen Brabantse underneniers tot
een steeds rationeler liandelen. Kapitaal verving arbeid door middel van
diepte-i,ivesteringeti.  Sinds  1960 stege,1 de itivesteringen in het Brabatitse

bedrijfsleven voortdurend. niet alleen absoluut. Inaar ook in verhouding
niet  aiidere  gebieden iii Nederland.  lii  1969 allee,i investeerde  de  Bra-

bantse industrie voor nieer da,1 600 iniljoe,i gulden. Verschuiving van
arheid naar kapitaal ging iiiet zoiider pijii. Voor bedrijven die niet bij
Inachte waren tot herstructureriilg restte in veel gevallen alleen inaar slui-
ting. Tegenover een groot aantal bedrijfssluitingen iii de jaren vijftig en
zestig stond  ecliter  de  opricliting  van  een tiog groter aantal nieuwe  on-
dernemingen.

De   dienstensector   heeft zon positie   na   1960  iii de werkgelegenheids-
structuur van Noord-Brabant belangrijk versterkt. Er was sprake van een
ruinie stijging van liet aantal arbeidsplaatsen. In de jaren vijftig was in
de sector ecoiiomisclie diensten het bank- en verzekeringswezen de sneiste
groeier. De horeca  en de vervoershedrijven verloreii  in  die jaren terrein.
in de jaren zestig groeide iiaast bet bankwezen vooral de kleinhandel.
Ook de horeca en de transportsector trokken weer aan. 1:3

De detailhandel maakte nioeilijke jaren door. Het aatital verkooppunteii
in deze bedrijfstak daalde fors.  iii  1961  waren er in de provincie in totaal
25.400 verkoopplaatsen.  m  1971 nog 21.750. De grootste klappen vielen
in de groep van de kleine levensiziiddelenwinkels.1+

1 ')  ,\-oord-Braba,it //l/vacirt. balan.<, 1.11  -13.
12)  ETIN. l'estigingsmogelijkheden in Noord-Bral,ant. \B.
13

1  ETIN. Noord-Brabant op weg naar een diensteneconomie.  Perspectieren roor de groei pan de
dienstensector in Noord-Brabant w (imstreeks  1955. Billage 1. ii - iii.
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§ 2. De economisclie structitur rein Bo:rtel 1950 - 1930

hi de vorige hoofdst,ikken hebben we de ontwikkeling van de ec-ono-
inische structuur gevolgcl door te kijken naar veranderingen en verscliui-
vii,ge,i binnen de maIinelijke beroepsbevolki,ig. We doeri dat volledig-
Iwicislialve ook voor de periode na de Tweede Wereldoorlog. We zien dan,
dat de mannelijke beroepsbevolking in de priniaire sector terugliep van
ruini  20   procent  in   19+7  tot   rilim 6 procent  iii   1971.   Het  aandeel  van
de mdustrie groeide van 52 naar ruim 57 procent. De dienstensector
groeide van ruini 21 procent naar ongeveer 36 procent, waarbij de eco-
nomisclie e,i maatscliappelijke dienstverlening nagenoeg even groot wa-

13ren.
Door de t<,enenieiide pendel zegt de structuur vati de beroepsbevolking

ecliter sleeds niliider over de econoiiiisclie strtictuur van de gemeente.
Werkgelege,Iheidsgegevens geveii een betere kijk op de economisclie be-
drijviglieid in Boxtel. Daaruit blijkt. dat de ecotiomische structuur tia
1950 in versneld tempo veranderde. Behalve de terugval van liet aandeel
van de agrarisclie sector valt de sterke groei van de dienstverlenitig op.
1 let aantal arbeidsplaatsen groeide voor het eerst sneller dan de beroeps-
bevolking

Lit tabel 70 blijkt. dat het aandeel van arbeidsplaatsen in de nijverheid
tot   1971 al}solitut gezien toenam.   Proceiitueel  was er echter een lichte
terugval  ttissen  1953  en   1971:   45,7%  in   1953,42,7  in  1960  en  45,2  in
1971. De diensteiisector groeicle het snelst: 1550 arbeidsplaarsen  in  1953

(33,7).  2900 iii  1960  (45,7 %)  en 3378 in  1971   (46,7 %). De groei  was
het grootst in de jaren vijftig en gilig vooral ten koste van de agrarisclie
sector. Telde de la,idbouw ill 1953 nog 20.7 procent van liet totaal aaiital
arbeidsplaatsen.  in  196()  en 1971 bedroeg dit respectievelijk  11.5  en  8.1
proceiit. De clietistverlenitig werd de belangrijkste sector in cir Boxtelse
economic.   Maar  voor   niannen   was de industrie   in   1971 nog steeds   de

voorimaniste werkgever.

1+)  EllN. Fafetten en a.specten ran de soricial-pronomische situatie inde prot,inrie.\ oord-Bmbcint.
22 - 23.
1., ) \'olks- rii beroepstellingel, 1917.1971.
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Tabel   70:   ()ntwikkeling   ran   de   beroepsberolking   en   bet   ciantal   arbeidsplacitsen   iii

Boxtel rolgens het (.'eu,estelijk :\rlieidsburmu lia.,·on Bortel <,riderscheiden naar ge-
slarht mi naur sect  r 1953 - 1971 16

193:3 19 1 1971

lirrof·psh(·volkilig 3323 6 360 7022

tirbrids lilaa 1 :e i i +600 634(J 72;54

Sector illatlm'll , rii,iwi·,i „U„„".,1 ; r<)/1 "·(' 1/ maillieil in)11' fit

abs. %  ab.. %  #)5. ",  ali..% alis .
/O                16.      %

lan(lboun· 60() 18.8 :350 23 584) 12.8 151) 8"1 425 7.9 162 8.8

Iliji·erheM 170() 5,3.1 +00 28.6 22+5 +9.6 465 23.6 268+ 49.8 585 :31.-7

diensiverl. 900 28.1 63() 46.4 1 700 37j  12()() 66.1 2280 +2.3 1(198 39.5

tritaa| :32(1<) 1()0 1+()() 10() 4325 1(m 1815 100 5:389 Im) 18+3 1()0

Voor de periode  1950  - 1970 zij,1  er  oc,k  gegeve,is  over  het   forensisine.
De  pendel van  en naar Boxtel nain  t,issen  1950  en  1970  toe.  Het  aantal
woonforensen (Boxtelaars. die elders werkteii) vertoollt niet zo"n grote

verandering. liet liep iii de jaren vijftig tertig, maar grocide iii het de-
cenmuni daarna weer. Het werkforensisnie (elders worie,ideii, die iii Box-
tel werkten) groeide damentegen sterk tussen   1953   in   1971.   Hieruit
blijkt, dat de positie van Boxtel als centrimi vaii werkgelegetilieid was
versterkt.

Tabe\71:  lietforensisme  in  Boxtel  volgens  bet  Gewestelijk  Arbeidsl,ureau  Rayon  Bortel
in 1953,1960 en 197113

Jaar woonfore,isen werkforensen forensensaldo

1953 1325 4()0 - 925

1960 1165 1150 -13

1971 1+90 1795 + 305

Forensisme over lange afstand kwain nauwelijks voor. De belangrijkste
werkgemeenten waren Eindhoven. s-Hertogenbosch, Vught eti Tilhurg
De voornaamste woongetiieenteil waren Liempde, "s-llertogenbosch.
Esch. Tilburg en Schijndel.18  De inkomende pendel was geconcentreerd

1 ')   Ari·hief Cewestelijk Arbridsbureati  Rayot,  Boxtel. TT-erkgelegeitheiclsoverzirht  in de gritireitte
Boxtel. 1933.1960 m 1971.
1')  Archief (iewest,·lijk .irbeidsbureat, Raymi Boxtel. ()verzic·lit 111'z,·tti· arbriclhplaaim, ii, de
Belneente Boxtel (werkgelegenlieicl). 1953.1960 111 1 971.  De discrepantie I lissell |let foriliselisal(lo
en het verschil tussen beroepsbevolkitig ei, arbeidsplaatsen worcit veroc,rzaakt door eeti arbeidsre-
serve van 93.
18 )   WHN.  Een sociacil-economische  verkenning  in  de  gemeente  Rfixtel.  :A,  Sociacil-effinomisch
onderzoek  Nortel.  36.
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iii  de  industrie.  lii  1960  was  ruiin drie kwart  van de inkomende  manneti

werkzaani  iii  de  secundaire  sector.   In  1971   was  dat  nog  bijiia  65  pro-
cent. 19

Het  aantal  industriele  art,eidsplaatsen  per  1000  inwo,iers  l,edroeg  i,I
Boxtel iii 1960 160. aanziei,lijk mi,ider dan Eindhoven (313). Het vcr-
schil met 'Iilburg (176) en s-Hertogeiibosch (163) was veel kleiner. De
indtistrialisatiegraad was in Boxtel ecliter hoger dan bijvoorbeeld iii Breda

(123).m Tabel 72 geeft  de  industrialisatiegraad  per  1000  van  de nianiie-
lijke beroepsbevolking. in vergelijking met andere geizieenteii, die tot het
verstedelijkte platteland worclen gerekend. nani Boxtel ret, nkiddenpositie
m.21

Tabe\ 72:  liet  (,(intal  industrifle (irl,eidsplaatien  vi,or  mcinnen  per  1000  van  de  man-
nelijke heroepsbevolking in Boxtel en een aantal cindere verstedelijkte plattelandsge-
meenten iii Noord-lircibcmt per 31 - 12 - 1959

22

Plaats aailtal plaats aailtal

Cowe 612 Bortel 361

Loon 41 Za,id 560 Schijndel 333

Dongen 5:18 ()11(knbosch :120

Oisterwijk 441 (,eldrop 28(1

Cilze-Rijen +39 Vegliel 21+

\'alke,iswaarcl :390 Raamsdonk 1+6

Oosterhout 368 \'elcihove,1 129

§ 3. De industrifle ontwikkeling

Na de Tweede Wereldoorlog hegon voor cle Boxtelse industrie een nieuwe
periode. Na de inzinking in het interbellum brak er nii weer eeti peric,cle
van expansie aan. Het gemeetitebesttiur was iii de vijftiger (An zestiger
Jarei, veel nieer industry-miiided' dan tijdens het interbellum. Vooral bur-
geineester MA.M. vaii Helvoort lieeft zich ingespannen voor de iiidustriale
ontwikkeling van Boxtel. Oindat Boxtel te diclit bij 's-Hertogenboscli lag.

19)   EllA. Een soci(laI-ectinomische verkenning iii  de  gemeente  Bortel. '30. G:\B. Secret:,rmatsar-
chief 19:3,1  - 1978. inv.nr. 12. Bijlage Ill. Arbridsmarkt en werkgrlegenheidsoverzicht  1971.
" i   V.'nN. Sociaal-economische  kenmerke,i en  vmagstilkken vcin  het  stadsgetrest  Eindhoven  dl. 1.
8.

21 j  Naus. Boztel. Een sociate oriintatie. 136.
22)  ETIN. Een sociaa/-eronomische verkenning. Bijlage Il. 21.
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kreeg het liiet de status van 'kerngeineente en gelloot diis ook Been rijks-
steuil. zoals de kerligri,ieetitril. Descm(laiiks groeide de i,idustrifle bedrij-
vigiwid fors. Ilet aantal arbridsplaatse,i steeg voor het eerst sneller dall
cle  gr<,ei  van  de  beroel,shriolkitig.2.i  Burge,Iieester jilii 11(·Ivoort haalcle
iii  zijii  tiie,iwjaarstoespiaak  \'a,i  jaiiii:Iii   1966  tiiet zoiider trots  de  uit-
ko,iisteti va,1 het rappc,rt .\2,ord-Brabant lifircicirtal,cila,tS  ()ntivikkelings-
plan /96.5 aaii. dat als belaiigrijkste grocipc,len i i de kleiiirre c·e,itra va,i
de  wei kgelegetiheid  noeti,t:  Oss.  Oc,sterholit. Valketiswaard  en  Bc,xtrl  mct
respec·tievelijk 65. 87. 46 117 50 proce,it aaiiwas vaii itidustriele arheids-
1}latitseii. Opnierkelijk is, clat alleeii Oss kernger,iee,ite was. De toeiiatite
mii liet aatital art,eidsi}laatseii iii Boxtel orcrtrcif die vaii de b,iurgeii,eeti-
te,1 \Fghel en Schiji,del. zowel proc·eziturel ali absolitut. hi Oisterwijk e,i
Best  liep  het  aantal  arlwicisplaatse,1  tussen  1950  en  1965  beliourlijk  te-
ni('.2+r,

Er werden nietiwe bedrijven gesticlit. die gekwalificeerde werkgelegeti-
lieid en  liogere lotieii  bracliten:  mwaalfabriek SABO  (1945). de clieniisclie
fabriek INSE(:TO (doc·hter vaii Organoi, 1947). plastic·fabriek K\TAN
(1948). tricotagefal}riek DE ZW\1.LW (1949), Machine-hidustrie Boxtel
(1951). BETEX lederwarenfabriek ( 1953), liletaalbedrijf 1 Ill)RATD¥NE
(1951) en metaaibedrijf HEESEN (1955).25 Met deze nieuwkwners wed
de sttiwende bedrijvigheid iii Boxtel aanzietilijk versterkt. Tegelijk zie i we
iii de jareti zestig de marginaliserilig vail de oudste industriele activiteit
in Boxtel, cle textieli,idustrie.

Nieuwe bedrijven  iiamen  tusse,1  1950  en   1960  38  proc·e,it  van de Arc,ei
rail het aatital arbeidsplaatsen voor nialmen voc,r huii rekening. Vooral
de nietaalitidustrie liep hwnn voorop. De werkgelegenheid iii de nieuwe
ondernemmgoi groeide tussen   1950  en   1960 nict ongeveer 75 proce,it.
in de reeds bestaande slechts met ongeveer 35 procent. De werkgelegen-
heid voor vrouwen nam  tiissen   1950  en  1960  natiwelijks  toe.   Biniien  de
bedrijfstakkeii vorid wei eiiige verschuiving plaats. In cle chemische nij-
verlieid en de textielindustrie liep het aantal arbeidsplaatsen teruF m
leerindustrie en de voedings- eii getiotiniddeleiiindiistrie nam de werkge-

26legenheid enigszins toe.

23
1   Scificial-economisch onderzoek  Boztel. 75.

24)    CAB.  Secretariaaisarchief  1933  -  1978  itiv.nr.  10.  Nieuwjaarstoespraak  burgemeester Val,
Helvoort ja,iuari  1966.  De passage verwijst  naar.\oord-Brabant  lie/vaart.,bal(ins. 11.12.
23)   ETIN. ci.u·..  Bijlage il.  18
26 ) a.u·., Bijlage Il. 19.
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Tabel  73:   Toename   van   de   industrifle   iverkgelegenheid   poor   mannen   in   Bortel   per
bedrijfstak onderscheiden nacir vestiging 1,66r en nit 19452

Bedrijfstak tota|e toeriame iii bedrijven in bedrijve,i
1950-1960 van 118 1 945 van  v66r  194.5

absoli,ut          %          absoluut         %

metaaliiidustrie 2++ 159 65.2 85         3+,8

textielind,istrie                  79              41           31.9             38          48.1

voedings- genotmiddrlen
ii1(lustrie 262        -        0 262 100

overige itiduf,trie 113 65         57.5           +8         +2.5

totaa| 698 265 38.0 +33 62.0

De ontwikkeling in de diverse bedrijfstakken wordt weergegeven in tabel
7+.

Tabe\ 74: (}ntwikketing van het acintal arbeidsplaatsen per bedrijfstak in Boztel 1950,
1963 en 197028

Bedrij fstak arbeidsplaaisen

1950 1963 197()

al,s.             %          abs.             %          abs.              %

aardewerk.  glas                           38                      1,8                       62                      1.9                       57                      1.8

grafisclie nijverlieid     +6      2,2       67      2.1       81       2„5
cliemisclie noverlieid    83       1,0 178 5.5 235          7.2

hotit, kurk. stro            94          1.5          71          9 9          82          2.3-.-

kleding: reiniging 1+3 6.8 128 4.0 1++ 4.+

leer. nibber. wasdoek    37       1,8       35       1.1        11       0.3

nutsbedrijven                          11                0.5                 26                0.8                 22                0.7

text ie Inijverlie id ++2 21.() 397 12.+ 220 6.7

voedings- en genot -

111iddelen 670 31.9 97+ 30.+ 9+5 28.9

metaainijverlieid 177 8.4 778 2+.2 1025 31.3

hotiwi,ijverlieid 359 17.1 494 13.+ ++8 13.7

totaal 2100 100 3210 100 3272 100

·.

- ) a.u•.. Bijlage II. label 16.
28.1    Socicial-economisch  onderzoek  Bortel.  63.

272



Het nieest iii het (,og spriiigend is de sterke ontwikkeling van de metaal-
en de clieniische itid,istrie en de teri gval van de textielnijverheid. die
tiaar de vijfde plaats zakte. De laatste drie klassell uit tabel 7+ hadden
in  1970  eeti  aatideel  vati  bijna  74 proceiit  vaii het aantal arbeidsplaatseii
iII de ilidustrie. Dit is eeti groei vati ruini 22 procent 111 vergelijking iiiet
1930. De irietaalitidristrie streef(le de voedi,igs- en genotniicideletiiiidustrie
iii  1970 iii arbeidsplaatseii voorbij.  flet aaiital werknei,iers iii de bedrij fs-
tak kleding/reiniging bleef at,soluut ongeveer gelijk. maar proceiitueel was
er een duidelijke terugval De bouwnijverlieid. sterk gegroeid iii de rerste
helft  vati de twintigste ee,iw, liep relatief terug en iia  1963 ook al,sol,itit.
Het  totaal aa,ital industrifle arbeidsplaatsen groeide tussen  1950 eii  1963.
maar bleef tussen  1963  en   1970  Iiage,ioeg  gelijk.29

De  ontwikkeling  van de bedrij fsgrootte  tussen   1950  eti  1970  is  te  zien
in tabel 75.

Tabel -la: De ontwikketing vati de liedrijjsgrocitte in de nijverheid (exclusief de bouw-
nijverheid)  in  Boxtel  1950-1970,0

Crootte-klasse 1950 1963 1970

bedrijven  arb. pl. bedrijven  arb. pl.  bedrijven  arb. pl.
1 -10 arl}. pl 112 335 79 255 80 210
10-100             20      564       21      654       27      767

>1(}0                           + 842 8 1807 7     18+7

totaal 136 17+1 108 2716 11+ 282+

gemiddeld aantal

arbeidspl. per bedrij f                           13                                       25                                       25

Van  1950 tot  1963  nam het aantal bedrijven  niet  ininder dan  tien  werk-
nemers af. daarna bleef het ongeveer gelijk. Het gemiddelde arbeidertal
in deze bedrijven liep terug  vati  drie  in  1950  tot  2,6  iii   1970. De groep
bedrijven  niet  meer  dan tieti arbeiders groeide tussen  1950  en  1963  nau-
welijks, maar daarna aanzienlijk. Het gemiddelde aantal arbeiders in deze
categorie  was  in 1970 ongeveer gelijk  aan  dat  van  1950,  namelijk  ruim
28.  Er  was  in  1970 6#n bedrij f met  meer dan honderd werlaieniers  min-
der dan  in  1963,  maar de zeven overgeblevenen hadden meer werknemers
in  dienst  dan  de  acht  in  1963.  In deze categorie  zat de grootste toenaine

20) a. u'.. 6+-65.
m)   a.w..66.
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van  werkgelegenheid.  van  gemiddeld 210,5 arbeidsplaatsen  in   1950  tot
267.7    iii    1970.

We bespreken nu de ontwikkeling vaii de belangrijkste bedrijven in de
bedrijfstakken textiel en voeditigs- en genotitiiddeleii. Daarna besteden

we aandacht aan nieuwe bedrijvigheid.

a. De nadage,i van de Boxtelse textielindustrie

De textielindustrie niaakte iii het begiii van de jaren vijftig tijdens de

Korea-crisis een morilijke tijd door. Het gebrek aaii koopkracht iii Ne-
clerlatid had ook een negatieve invloed.  Na  1953 trok de conjunctuur aa,1.
De winsten bleven echter achter bij de stijging van de omzetten. De tri-
c·otage  leed onder ee,1 chroniscli tekort aan arbeidskrachten.  In  1957 oii-
derrond de textieliiidustrie de gevolgen van de internationale spanning
tijdens de Stiez-crisis. Het publiek nam een afwachtende hotiding aan en
cle bitinenlatidse oiiizetteii stagiieerden. Ook de bestediiigsbeperking
speelde   hier  tiiee.   Midden   1958 trad lierstel in vooral  door   de   stijgi,ig
vaii de export. Iii het begiii van de jaren zestig kreeg vooral de tricotage
te niaken met (·oncurrentie uit de lage-loon-landen. Om die het hooM te
biedeii nioesteti de bedrijven tot het I,iterste rationaliseren. 31

Omstreeks  1950  was  er  in  de  Boxtelse  textieliiidustrie  een  verzadiging
bereikt iii de behoefte aan arheidskrachten. Er gingen genichteii dat er
ontslagen zouden vallen als gevolg vaii de rationalisatie en de moderni-
seritig van de bedrijveii. De problemen waren e,ierzijds te wijte,i aaii de
verniinderde koopkracht eii de verzadiging van de behoefte aaii tertiel-
produklen. anderzijds aan de liuitenlandse concurrentie. Oindat de tex-
tielfabrieket, in Boxtel relatief kleili waren. nioesten zij werketi onder oii-
grinstiger Loorwaarclen daii de grote ilioderiie bedrijve,1.32 Iii de jareti
claartia werd de toestalid voor de Boxtelse textielindustrie mede als gevolg

van geiioemde ratiotialisering beter.

4.1: Idn ()erle's Bcuid- en Damastu,et,erij

De bandweverij van Van Oerle. die allerlei bandsoorten produceerde
voor de corifectie- en tertielinclustrie. ging zicli geleidelijk toeleggen op

de product& van speciale hoogwaardige bandsoorten. Van Oerle was de
eerste bandweverij in Nederlatid die band vervaardigde voor veiligheids-
gordels.

31)   l'erslagen  K.r.K.  's-liertogenbosch  1931   -  1970.
32

) Archief (;en·estelijk Arheidst,tirrait R:i>·oii Boxtel. Weekrapporteti 1950
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De datimstweverij was gespecialiseerd iii cir produktie van hoogwaarclig
hiiishoudtextiel voor ziekenliuize,i. lic,rec·aheclrijvei, eii sc·heepvaarttiiaat-
scliappijen.

Van Oerle Lag zich iii cle sector huislioud,extiel al vaiiaf eiiid jareii vijftig
geconfronteerd met een afbrokkelende markt eii een groeiende con c,ir-

rentie.  (-:oedkope  invoer  uit  Oost-Eurc,pa  en Hongkong verergerde  de  pro-
bleineii. Bovet,dien steeg het kosteiipeil voortdtirend als gevolg vaii de
arbeicisititetisieve procluktie. Otii cic prc,blet, en het hoofil te biedeli FiNK
F.iii Oerle c,1, zoek imar eeii ftisiepart,ier. Deze werd ge,otideti m de N.V.
Koilii iklijk(· Weverij Vati Dijk uit Ei,idhove,i. Dit ill 1903 opgericlite bedrijf
procluc·eercle en verlia,idelde 57,oral hilisliouclteXtielgoedereii. Deze wri deii

gecireltelijk via eigen filialeii iii eet, aa,ital grote stedeli afgezet. Instit U-
tioilele afiwINiers kochten de rest.

Op  8  februari   1965   weril  de  N.V.   Weverijeti  Vati  Ocrle  eii  Van  Dijk
opgericlit als lioticistertiiaatscliapI,ij van de aaiideleti van beide N.V.*s.
Sanienbre,igeti vai, de pri,d,iktie-aMeliiigrii van beide liedrijven iii Boxtel
verlaagcle de kosten en versterkte de lilarktpositie. De liquiditeit van de
Iiwiiwe N.V. iian, aaiizieiilijk toe cloor de verkoop van gehouwen eii ter-
reitier, vaii Van Dijk te Eindhoven.

Iii de iiietiwe onderrieming waren ongeveri· driehonderd personen werk-
zaaiii. De hooggespantlen verwaclititigrii kwameii tiiet Liit. Ee,1 relatieve
kosteiibespariiig bood o,ivoldoende soelaas. waiit de sleclite conjui,ctuur
i,i de jaren  1966  en  1967  eii  de  otiverwacht  hoge  aaiiloopkosteii  leiddet,
vatiaf de fusie tot grote verliezen. 0,11 het voorthestaaii vati liet bedrijf
te garanderen stootte het bedrij f emd 1967 sector huislioudiextiel gelieel
af en olitsloeg op terniijn tweehonderd nwns„i.

Nu  had het beclrij f tic,g twee poten: de zicli steeds nieer  spec ialiserei,de
1}andweverij eii het filiaalbedrijf. voorlopig v ,ortgezet als zuiver liatidels-
bedrij f.  Eind  1969  werd  het  filiaalbedrij f.  dat tiiet paste  bij de produktie
vaii de bandweverij. verkocht. De N.V. Va,i Oerle eii Van Dijk hield zicli
Iiu alleen bezig met de vervaardiging vati batid. Er werkten ongeveer
tiegentig personen. Om te kunnen conc·,irreren op de internationale Inarkt
mc,est nien de gehele inrichting moderniscren. De verkopeii c,ntwikkelden
zich positief door een krachtige aatipak van de export. De situatie ont-
wikkelde zich nog gunstiger. torn een aanta| landen de veiligheidsgordel

verplicht steIde voor nieuwe personenatitos. De gemiddelde onizet van
batid   voor veiligheidsgordels bedroeg   in   de  jaren  tusseii   1960   en   1967
100.000 m. iii 1968 zelfs 650.000 m en cen jaar later 850.000 m.

Iii vergelijking niet buitenlandse bandproducenten was het bedrijf kleill.
Ter vermijding van risico en ter niaximaliserilig van de itimiddels ver-
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worven niarktpositie sloot de N.F Van Oerle en Van Dijk een sanietiwer-
kingscotitract niet het Engelse concern Marling industries Ltd. De twee
oiidernemingen  riclitten  in  1969 de Firma  Van  Oerle/All)erton  op  als  ge-
zanieiilijke docliteronderneming .Alberton Ltd. was een onderdeel vaii
Marling Industries en geheel gespecialiseerd in de vervaardiging van band
voor veiliglieidsgordels. Het bedrijf had 45 procent vaii de Engelse niarkt
in handen. 33

ilebor
Het textielbedrijf Hebox Holland N.V breidde zich iia de Tweede We-

reldoorlog  i,it.   In 1951 opende  het een vestiging in Zuid-Afrika.  1 let  be-
drijf iii Boxtel bood in het midden van de jaren vijftig werk aan ongeveer
honderdvijftig mensen.   in   1961   werd   het   bestaande pand gelieel  ver-
nieuwd en werd een nieuwe fabrieksruimte gebouwd. Hebox werd een
van de belangrijkste producenten  van canvas in Nederland.  Iii  1964 volg-
de de vestiging van een aparte canipingafdeling iii ee,1 vooniialige leer-
fabriek aan de Burgakker. Er bestoIiden plannen voor een aMeling con-
fectieklediiig. Het bedrij f    blee f groeien.     In     1965     had     liet     bijna
tweehonderd personeelsleden in dienst. Als gevolg vaii toenemende nie-
cliatiisatie liep dit aantal later terug. De belangrijkste prodiikien waren
niarkiezendoek en zeildoek. Hebox-produkten vonden Imn weg in biniien-
en I)uitenland.· +

'De 7.watuit,

fricotagefal,rick 'De Zwaluw' uit kefde kanipte niet eeti nijpend per-
soneelstekort. Daaroni verplaatste  zij   in   1949 de confectieafileling   naar
Boxtel. Twee jaar later bracht zij ook de breierij naar Boxtel over. Na
enkele jareii kon nien ook iii Boxtel tiiet ITieer aan voldoende arbeids-
kracliten konien. Oni deze problemen op te vangmi sticlitte de fabriek
filialen iii Zaltboniniel en Oirschot. Toen het bedrijf een metiwe spinnerij
wilde bouweii, bleek de kerngemeente Oss betere faciliteiten te bieden
dati  Boxtel. Daarom vestigde 'De 7.waluw' zicli eitid  1962  in zijn geheel
m Osi. ;i5

13)    (;AB.  St·cri.tariaatsarc·hief  1933  -   1978.  ii,5·.lir.  2981   Sttikken  1)etreffencle  de  plaatselijke
i,id,istrie. Jaan·erslag 1965/1966 en Abri  merziclit  vali de historic vati N.Z. Wrvrrijeti Vail ()erle
en Van Dijk
3+ ) Brabant.5 ('entrum. 28 - 1() - 1933. 26 -3- 1961. 29 -1 0- 1963. 28 -9- 1978.
.151  Brabants ('entrum. 10 - 4 - 1959.22-1- 196(). 28-12-1962.

276



11&verij   li,n   11,),igeru·ou
De Koiiiiiklijke Weverij  \'ati  I loogerwoii  heeft  de  inalaise  iii  de  textiel-

mdustrie nwt overleeM.   hi   1971   werd   liet   I,edrijf,   dat   zicli nog steeds
riclitte op de produktie vaii lintieii et, daiiiast. stilgelegd.,6 Een cleel vati
de invcntaris van de oude liatidweverij ging over iiaar het Nederlatids
Textielt,iuseuni in Tilburg

b. Wasserijen in de probleinen

De   situatie   was   onistreeks 1950 redelijk gutistig  voor de wasserijen.
Maar de toenemende coikeurrentie, de daling vaii de koopkracht en de
stijging van de grondstoffenprijzen, 1,iet name van steenkool en chemica-
lifn. drtikten de resultaten. De concurreiitie van de th,iiswasmacliines viel
in de eerste helft van de jaren vijftig nog niee. liet gebrek aan dienstbodeii
en de kleine beliuizitig beitivioedden de omzetten gunstig. Bovendien won
de wasindustrie aan populariteit dom de goede kwaliteit vaii liet geleverde
produkt. Het was ecliter niet alles gcitid wat er blonk. Hoge sociale lasteti
en de hoge onizetbelasting belenimerdeii de noodzakelijke modernisering
van de bedrijven. Onder deze Oilistandigheden kon de Boxtelse wasindus-
trie  zich  lot  otiistreeks 1960 redelijk staa,ide  houden.  Maar  het  ontbrekeii
van expansie tussen   1950  eii  1960  was een slecht voorteken. 37

In de jaren zestig kreeg de WaSitidustrie het uiterst nioeilijk. Ook iii
deze bedrijfstak stegen de lonen sterk. Kleinere bedrijven konden onvol-
doende investeren om die loonsverliogingen op te vangen. Het rendement
liep in veel gevallen zover terug. dat het voordeliger was bet bedrijfspand
te verliuren. Bovendieii kwam de oinzet van particuliere orders tot stil-
stand. In het begin van de jaren zestig beschikte al zo'n 70 proce,it van
de Nederlandse huishoudens over een eigen wasmachine.38 De bedrijven

moesteri zich noodgedwongen toeleggen op het aantrekken van grootwerk-
orders. Juist iii deze tijd nam gelukkig het aantal instellingen in de ge-

zondheidszorg, dat de was iii eigen beheer verzorgde, sterk af. Maar deze
grootwerkorders waren alleen weggelegd voor de grotere bedrijven, omdat
de uitvoering aanzienlijke investeringen in gebotiwen en machines vergde.
Kleine wasserijen moesten sluiten of werden door grote bedrijven overge-

39nonien.

16) Vall del, At:er. Boztel. A-lk nou '/1.9.1+5.
'1 )   l'erslagen K.D.K.  9-Hprtogenbosch 1951  -  1960: ET13. Een soriaal-econ„mische rerkenning.

Bijlage II, 20.
38 )   Van der Steen..Anneke van der Steen en Blanm:  een....  22
39

)  l'erstagen K.r.K. 's-Hertogenlic,sch 1960 - 1970.
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De ontwikkeling in de wasindtistrie had grote gevolgeii voor cleze be-
drijfstak in Boxtel.   Na 1960 sloten de meeste  wasserijen:   'Den  Dries    in
1961. 'De Doinme14  in   1965.  'De  Smalle  Strooni'  in   1970  en 'De Sluis-
weide'  iii  197+.+11 De enige onderneming die niet alleen stand hield.  maar
kraclitig uitgroeide was de wasserij 'Blanca. Dit bedrijf breidde zich ver-
scliillende nialen uit en nioderiiiseerde. Het investeerde in nioderne ma-
cliines. Bij de opening van een nietiwe 'lakenstraat in het midden van
de jaren zestig constateerde burgenieester Vati 1 ieivoort  terecht. dat Blati-
ca op tijd en op de goede manier had gereageerd op de meuwe eisen.
Blaiica was een moderne industriele wasserij. mcit een hoog ontwikkelde
teclitiologie en een optiiwiale bedrijfsvoering. Daardoor k(,11 het bedrijf gro-
te hoeveelliedeti wasgoed verzorgen tegeli een betaalbare prijs. +1

De iiikrimping i i oinvang van deze bedrijfstak als geheel leidde tot een
sterke contractie.

c C:u,istige ontwikkelingen 11 de voeditlgS- eii g('notniiddeleiiindustrie

De belangrijkste bedrijven in deze bedrijfstak wareti de Exportslachterij
\an de N.(:.B. en de sigare,ifabriek vaii H.J. vaii Stisante. Beide bedrijven
groeiden tussen  1950  en  1970  fors  ilit.

De rleesrent·erkende inchistrie
De v leesverwerkende industrie ontwikkelde zicli in de loop van de jaren

vijftig steeds gunstiger. Zowel de export als de binnenlandse onizetten
stegen.   Oii(lanks de groeiende b„itenlandse  conctirretitie  was  1958  een
topjaar.   iii   1961   eii   1962   liep de export weI ac·literuit.   inaar   iii   1963
verbeterde de situatie door een stijgen(le verkoop tiaar Frankrijk. De bin-
nenlandse afzet claaide door prijsstijgitigeii. De coiisuine,it kocht liever
varkensvires (lan ruiidvlees. De bedrijfstak profiteerde van de hoge vlees-
prijzen  iii  de  E.E.C.  De  liandel  in  viees  t,isseii  de  lidstaten  was  i ,  1965

volledig  geliberaliseerd  en   dit   stimiileerde  de  export. De export   naar  de
\Teretiigde Stateii was lucratief door cle zeer hoge prijzeii aldaar. De vlees-
indiistrie had vaiiaf eitid 1965 lot 1967 te lijden van een 11iond- eli
klai,wzeerepidemie.  inaar  de jaren  1968  eii  1969  wareii  gunstig.  In  1970
King het wal niinder. Ook deze bedrijfstak kanipte niet onvoldoende ar-
beidskraclite,i. Men was gedwongen arbeiders in liet buitenlanci te wer-

+2
ven.

+(j

) Van del, Aker. a.w.. 69.78.79.111.
+1 )  \'an der Steen. a.u·..22  - 24
4' )  lerslagen K.v.A. 's-llerloge,il)(,sch 1951 - 1970.
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De N.1: E.rportrentrale 'Bortel'
De  N.\'.  Exporti·etitrale 'Boxtel groeide  m de periode  1950  -  1970  vati

een kleiiisclialige oiideriwni,Iig iiaar pen i,idustrieel 1}edrijf. Het aantal

varkeiisslaclitingen  belicp  o,ige.(·er  ;10.000  iii  1950 en 400.000  in  1970.4
De eerste lielft  Vall  de jaren vijft ig wareti  nioeilijk.  Door  de  protectio-

nistische maatregeleii vaii cir Ei,gelse regering teti amizieti va i di' bac·on-
iniport  was  het  aanl,od  op  de l,ii,nenlaiidse markt te groot.  Dit had prijs-
dalitig tut gevolg. De vieeswareimfdeling vati de Exportee,itrale was
weinig winstgevend en leecl  iii  195+ een fors verlies. Alede daardoor was
het resultaat iii dat jaar vai, cle Exportcentrale ali gelieel negatief. 11et
zilveren jiibileum  van  de  Exportient rale werd wegens de slechte  financifle
situatie niet gevierd. De tweede helft van de jaren vijftig was gillistigel
Omdat cle uitvoer van bac·on iiaar E,igeland hinder bleef oticlerviiideii
van maatregelen vaii cle Engelse regering. ging de Exporti·entrale zicli
ineer ricliten op de export vall vers vlees naar landen op liet Europese
n,ntinent. De bacotiproduktie liep snel acliteruit. Iii 1965 werd de uitvoei·
van bacon gestaakt.

Het bedrijf werd iii de lc,op cler jare,1 vergroot en gemoderniseerd. Het
aantal werkiiemers steeg  tot  3:32   eind   1965.   Er  was  in de jaren daama
zelfs zo'n grote behoefte aan arbeiders. dat de arbeidsniarkt in Boxtel en
onigeving daarin niet kon voot zien. Daaroiti trok het bedrijf buitenlandie
werknemers aan, eerst uit Belgif en Spanje, later ziit Ttirkije en Mai'okko.

De groei van het bedrijf wercl gestiiiiuleerd door het wegvallen per 1
juli  1967  van  de  ii,voerrec·liteii  voor  varkensviees  iii  de  landeii  van  de
E.E.C. Daardoor steeg liet aantal varkensslachtingen van 284.000 m
1965 tot 400.000  iii  1970.++

De sigarenindustrie

Oitistreeks  1950  was  de  situatie  in  de  sigarenindustrie  in  het  algenieen
slecht als gevolg van cle hoge pri,duktiekosten. De tabaksprijzeii ware,i
lioog. De ac·cijnzen tiiaakten de sigaren extra duur voor de Cotivinlent.
De omzetteii liepeii ter,ig. De onderconsitinptie leidde tot grote Conctir-

rentie ttissen de verscliillende onderneniingen. klidden jareii vijftig was
de situatie verbeterd onder lileer cl ,or em verlaging van de accij,izeii. De
sigaar was weer in trek. Door ratiotialisatie en meclianisatie probeerden
de fabrieketi de produktie op te Ioet·en eii de arbeidskostet, te clrukkeii.
Er vond biiineii de bedrijfstak coiice,itratie plaats. De opgaaiide lijn. die
rond  1955 had ingezet. hield  aan.  Meti  kampte  rond  1960  wei  met  eei

+:1

) 1.angellhtlyzeit. rctii  de,1  eprlijke,1  lint,(lel....  \13.16·11.
".

i a.w..  112 -  142.
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fors personeelstekort. Hierdoor waren de ondernemers gedwongen verder
te  mechaniseren.  Rond 1970 waren de handsigarenmakers  praktisch  ver-
dwenen. Toch bleef de sigarenindustrie arbeidsintensief. Door de versnelde
nieclianisatie groeide de produktie en dit had een scherpe binnenlandse
concurrentie tot gevolg. in de tweede helft van de jaren zestig vond er
een structurele verschuiving plaats van grote sigaren naar de kleine. De
export nam in de tweede helft van de jaren zestig toe. vooral Iiaar Belgif.
Duitsland. Canada. Zuid-Afrika en Australie.+.5

1  n   Susante

Terwijl de kleine sigaretifabriekjes kanipten nlet gebrek aan werk. moest
\'an  Susante   in 1950 arbeiders van elders aantrekken  om   aan de vraag
te  kutinen voldoen.+6 Begin  1953  nam het bedrijf het vijfhonderdste  per-
soneelslid  aan.+    In  1956  werd liet bedrij f opnieuw  een  N.V Het kreeg
nii  de  naain  vaii zijn belangrijkste sigarenmerk: Elisabeth  Bas.+8  De  on-

derneming expandeerde zodanig, dat nieuwe fabrieksr,imite nodig was.
Bij de fabriek aan de Pastoor Erasstraat (Bas i) was geen plaats. Plantien
om een fabriek aan de Essche Baan te bouwen gingen met door. Een
voorlopige oplossing vond  men  in  1963  in de aankoop  van het bedrijfs-
pand van tricotagefabriek 'De Zwaluw'. De fabriek kreeg de naam 'Bas

11..+9 Mede vanwege een nijpend tekort aan arbeiders in Boxtel vestigde
Van Susante emi filiaal in Tegelen. Daar waren veel sigarenmakers werk-

loos geworden door de sluiting van een plaatselijke sigarenfabriek. Ook
in sociale werkplaatsen in Boxtel en Tilburg werkte men voor het bedrijf 5(1

hi de jaren zestig had Van Susante ongeveer zeshonderd personen iii
dienst. Het bedrijf had meer werk dan het aankon. De directie zag iii.
dat in de nationale eii ititernationale econoniisclie ontwikkelitige,1 geen
plaats mfer was voor een faniilie-N.I' Deze eigendomsvorni was i,iet de
geschiktste om de continuiteit van het bedrijf te waarborgen. Van Susatite
zocht salnenwerking met een groot concern niet het oog op de te ver-
wachten E.E.C. -niogelijkheden  en de verwerving  van een betere positie
op de exportmarkt. liteindelijk vond nien een partner in de Zweedse

Tabaksgigant 'Svenska Tabaks Aktiebolaget'. De Boxtelse faniilie- N.V.

droeg in december   1967  haar  meerderheidsbelang  over  aan de Zweedse

onderneming. De leiding bleef in handen van Jae., Charles en Cuus van

+°)  Iblagen K. r.K 's-//enogen/,osch 1951 - 1970
16)   Archief (iewestelijk Arl,picisbureau  Rayon  Boxtel. Jaarverslag  1950.
1- )  Brabants C.'entrum. 17 - + -  1953.
+8) Sluyter,nan. ()ndernemen  in sigarm.  37
491   Bratiants Centrum. '16 - -7  - 1963
2) Bra/*mls (.'entrum. 16 -2- 1962.
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Susante en ook de persotieelsorgaiiisatie bleef ongewijzigd. Na de fusie
breidde het persotieelsbesta,id Ziell ilit lilet een groep van otigeveer vijftig

5 1

Belgisclie arbeidsters.

d. De metiwe motor:  de t,ietaalincitistrie

Na erikele mitider gunstige jare,1 verl,eterde de situatie m cle metaalin-
dustrie  vatiaf  1952  sterk.   Deze  bedrijfstak,  iii  cle  nationale  eti  de  Bra-
bantse economic al vddr de Tweede Wereldoorlog tot de grote stiwers
behorend. werd nu ook de niotor van de industrifle bedrijvigheid in Box-
tel. Er werd gfitivesteerd eli de export groeide. Deze bedrijfstak draaide
tussen  1952  en  1970  in  het  algenieen  gimstig.  Iii  de jaren zestig waren
er evenals elders problenien met het aantrekken van arbeidskracliten. Ver-
scheide,w bedrijven wierven werkiieniers iii het buiteiiland.52

An Gee,

Een van de grootste na-oorlogse bedrijven iii Boxtel was nietaalfabriek
'Van   (;eel',   in  januari   19+1   opgericht   door   J.J.   (SjeD   van   (;eel.   Deze
'Fabriek van Verlichtingsartikele,i' was iii het begin niet meer dan een
schuur achter de ouderlijke woning. Na de Tweede Wereldoorlog groeide
hit bedrijf snel uit. Van Ceel verwierf grote opdracliteii van onder andere
de Nederlandse Spoorwegen   en   DAF.   In 1955 verliuisde   het   naar   een

iiieuwe prodiiktiehal op het industrieterrein van Boxtel. Van (:eel bezat

een fijne neus voor niarktontwikkelingen en ging noodzakelijke verande-

ringen niet uit de weg. Op conjuiicturele tegenwind reageerde liij met
originele initiatieveii. Hij ontplooide nieuwe activiteiten en stootte onren-
dabele tijdig af. In de loop van de jaren vijftig verlegde Van Ceel de
produktie  vaii  verliclitingsartikelen  naar  kabelgoteti  en  plafonds.  In  1956
opereerde liij op de Belgische markt ei, twee jaar later op de Duitse. In
1961  opeiide  de  onderneming cen  verkoopkantoor iii Essen.  In  1968  ver-
overde Van Geel de 7.weedse en Oostenrijkse markt. HM bedrijf werd iii
1957 een Naaniloze Vennootschap. 2 Er werkteii toeii ongeveer honderd
arbeiders. Dit aantal  liep  op  tot  377  in  1973.94

'1 ) Braliants ('entrum. 29 -6- 1962,8-12- 1967.11-7- 1969.
02 1   l'erslagen K.r.K.  's-lierti,genl ,sch  \95\  -  \970.
:'3)  Martens. I ciri (;pet 50 jaur.  liet verhaal mn eeit  lic,ztels .familieliedrijf. 13 - '11- :JR. 93.
5+

) a.w..31.-33.
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I h·draud,lie

In  1955 begonnen D.  Huijgen en J.C.  vanAs zia een gedegen onderzoek.
met inschakeling van het El IN. het bedrijf 'Hydraf (later 'Hydraudyne').
een fabriek voor hydraulische apparaten. Huijgen en Van As werkten bei-
den in een machinefabriek in Best. Omdat ze hun ideeen iii het Bestse
bedrijf niet konden realisereti. wilde,i ze voor ziclizelf beghine,i. Ze kozeti
Boxtel als p|aats van vestiging, oindat het gemeentebestuur een bedrijfs-
pand beschikbaar stelde (de olide brandweerkazerne) en zelfs kantoor-
ruinite op het gemeentehuis afstond als tijdelijke huisvesting.= De ge-
meente was tevens bereid een fal,riekshal op het industrieterrem te
bouweii en inet Huijgen en Van As een huurkoopovereenkomst aan te
gaan.  In  1957  werd  de  hal  in  gebritik getionien. Hydraf begon  als  Ven-
iiootschap onder Firma.  ''6  In jitli  1963  werd die omgezet  in  een  N.V'

Om te kiinnen starten liloest er flink geinvesteerd worden iii machmes.
Men ontwierp en vervaardigde ook eigen machines.'8 Hydraudyne pro-
duceerde hydraulische installaties voor de industrie en vooral ook voor
de scheepsbouw.54 De produktie was aanvankelijk voor de binnenlandse
markt  besteind,  maar  na  1962  kwain de export  goed  op  gang.  In  1969
riclitte izien iii Engeland Hydraudyne Ltd op niet het doel op de Engelse
markt een voet ami de grand te krijgen.6(' iii liet begin waren de twee
opricliters de eiiige arbeidskracliten. Al snel werd het personeel uitgebreid.
Iii 1970 werkten 109 me,iseti  bij het bedrij f. De onizet bedroeg  in  1970
hijna zeven iriiljoen gul(len.°1

.%:180

( .M. van Schaaik beguii na de ourlog it, een schuur aaii de Eindho-
venseweg in Boxtel met het reparerei, en opknappen van tractoren. boe-
renkarreti. oude niachines en dergelijke. Hij werkte aanvatikelijk sanieii
iriet  zijii  neef  (:.  van  Schaaik.  Iii  1951  gingen de neven uiteen  eii  C.M.
van Schaaik ric·litte cle machinefabrick SABO (Van Schaaiks Assenfabriek
Boxtel) op. Hij vestigde zich iii een bedrijfspand aan de Van Salmstraat,
waarin voorheen het pantoffelfabriekje vaii de firma Van Roessel & Zii.
was   gevestigd. SABO legde   zich   toe   op de reparatie en revisering   van
bulldozers en draglines. Het laswerk, in het begiti alleniaal liandwerk.

:'3'1    Brabants Centrum.22 -7.1953
* )   (;ornelisse,1. Op dr0.38 - 39.
r.

J a.w..  61.

*) a.w.· 92
'")   a.w.. 94.
6() '1  a.u·.,95.96.
61

)  a.w..  129.
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gebeurde al vrij snel inet eeii elektrisclie lasatitoniaat van AInerikaanse
makelij. Op dat monwilt was dat de enige van zijn soort iii Nederlmid.
Na verloop van tijd werkte liet bedrijf iii hoofdzaak voor het Ministerie
van Defensie. voor D.F. Philips. de Heidemij en verschillende wegenbou-
wers. De orders bleveii binnenstromen, zodat liet bedrijf al snel aan iiit-
breiditig toe was. Alidden jaren vijftig bouwcle het eeti meuwe fal,riekshal.
in  1954  werd  SABO  een  N.V. Het bedrijf  had  in 1955 vijftien nwnsen  in
dietist, zo-11 tieli jaar later ongeveer zevelitig. Door de toellelileilde auto-
niatisering liep het aantal arbeidskrachten later wat terug

Vati Scliaaik vestigde zich iii Boxtel. omdat hij er oorspronkelijk vaii-
daan kwam eii omdat er bedrijfsruiinte aai,wezig was. De aaiiwezigheid
van de spoorwegen speelde geen rol, onidat de klanten van het bedrijf
huti machities zelf kwamen ophalen.h2

Machine-Indit. trie Bortel
Toen de tieveii Van  Schaaik  in 1951 ieder hun eigen  weg gingen, begon

C.M. van Scliaaik de metaalfabriek SABO en zijii neef C. van Schaaik
startte iii de oude molen aan de Van Salmstraat onder de naani M.I.B.
op bescheiden scliaal de produktie van artikelen voor ititern transport,
vooral lopende bandapparaten. Het ging het bedrijf niet meteen voor de
witid, Hmar een uitvindixig overwon de aanvankelijke   problenien:    het
zwenkwiel. Vati Scliaaik kreeg in september 1954 octrooi  op zijn vinding.
Ook vanuit het buitenland groeide de belangstelling. De stijgende onizet
vroeg al stiel oni meer bedrijfsruimte. Nadat liet bedrijf eijige jaren iii de
oude Elektrische Centrale aan de Van Leeuwenstraat was gevestigd, nam
het midden jaren zestig eeii bedrijfspand op het iAdustrieterrein in ge-
bruik.6:1

lieesen

De  machinefabriek  'N.V  Heesen'  ging  in  1955 in Boxtel vaii start.  Het
bedrij f was  in  1901 in Amsterdam opgericlit en produceerde aanvankelijk
vooral motoreii voor binnenschepen. Na de Tweede Wereldoorlog liep de
binnenschipperij terug. zodat Heessens afzet in gevaar kwam. Het bedrijf
schakelde over op de produktie van machines voor de veevoederindustrie.
Die vonden vooral afzet in Duitsland en Belgie. Heesen zocht ook een
nieuwe vestigingsplaats, onidat de bedrijfsruimte iii Amsterdani te klein
was. Uitgaande van de stelliiig. dat je als ondernemer je klanten moet
opzoeken, zocht hij een lokatie in het zuiden van liet land. Hij benaderde
62 )  Mededeli,ig mevr. Van Schaaik. d.d.2 5-5- 1993. Brabants ('entrum. 10 -6- 1955.

 ) Brabants ('entrum.1-7-1955.14 -8-1964.
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verschillende gemeenten. waaronder Uden en Boxtel. Eden bood meer
faciliteiten dan Boxtel.  Toch  koos  Heesen voor Boxtel vanwege  de  cent rale
ligging en de goede spoorwegverbindingeii. De produkten werden voor-
nanielijk per spoor naar de klanten vervoerd: de grote veevoederfabrieken
waren bijna allemaal via een smalspoor verbonden met een nabijgelegen
station.

In 1955 bouwde liij op liet Boxtelse industriegebied een bedrijfshal, vijf
jaar  later een tweede. De produktie nam etiorm toe. Omstreeks  1960  was
twee derde deel van de produktie bestemd voor het buitenland. De Hee-

sen-niachines vondeii hun weg tiiet alleen naar Duitsland en Belgie. rimar
ook naar Engeland, Frankrijk. Scandi,iavif, Israel en het voormalige Oost-
Duitsland. De oilizet steeg van ongeveer 687 iniljoen gulden in liet midden
van de jareti vijftig tot zo'11 tien niiljoen in 1968.

In  1955  werkten oiigeveer vijftien personen  in bet bedrijf,  in  1968  was
dat opgelopeti tot 65. Het werk gehe irde aanvankelijk nog voornanielijk
met de liand. De tiiachines, waarniee de prod,iktie geleidelijk aan (half-)
automatisch geschiedile. werden in het bedrijf zelf ontwikkeld.

In 1968 verkocht Heesen zijn bedrij f  aan het Engelse concern Simon.
gespecialiseerd in macliines voor nieelfabrieken. flet Boxtelse bedrijf gmg
verder onder de ilaani 'Sinloil - Ileeserf. E#n van de zonen van Heesetl.
v66r (le overiiaine door Smion al nie(le-directeur, verliet het bedrijf en
richtte Heesen-li·clinoc·om op. Dit bedrijf produceerde onderdelen voor
de macliines iii de veevoederinclustrie. De produktie was voor 90 procent
gericlit  op de export.

6+

e. Overige nieuwkoniers

APit(ui

Celieel  tiieuw  voor  Boxtel  was  de  plastic·fabric·age.  In   1948  1,egoii  1..

Katan met de prodtiktie van eenvoudige plastic artikelezi. Door de enornie

opkoinst vari plastic iii die jaren had liet bedrijf volop werk. Katmi breidde
zijn assortiinent steeds verder uit. Hij produceerde onder andere recla-

me-objecten. operatieinstrutiietite,i eii verschillende soorten kranen. Ka-
tans liclitarmaturen voor straatverlicliting stonden in Heerlen. Rotterdaiii
en Hilversum. Ze werden torgepast in de treinstellen van de NS, de vlieg-
t,iigen van de Ki«M en in (le sclieepsboiiw. 65

Katan wilde omstreeks  1960  een nietiwe fabriek bouwen  op  liet  nidus-
trieterrein. dat ec·hter geeii ruimte  bood.  Daaroin  dacht liij erover zich in
(,1

) Medrdeling L.B. Heese,i cl.d. 5-5- 1993: lircibants ('entrum. 13 - 10 - 1961.
(I'

) Brabants ('entrum. 1 5-7- 1933
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de kerngemeente te Oss te vestigen. Boxtel wilde liet bedrijf echter voor
de genieente behouden en hood Katan groiid aaii op het industrieterreiti
voor eeti schappelijke prijs. De gemeente toonde zicli zelfs bereid voor
Katan een indiistrielial te bouwen. Boxtel kon iii zijn aaiibiedingen ecliter
niet tippeti aaii de faciliteiten. die kerngemeenten konden bieden. Boven-
dien bescliikte Boxtel tiiet over voldoetide geschikte arbeidskracliten. l:it-
eindelijk vertrok het bedrij f  iii   1965  uit  Boxtel  naar   s-Hertogei,bosch.
waar op liet meuwe ind istrieterrpm "West' gmweg rilinite was.66

Insecto

De N.V hisecto. een docliterolideriteniing van de N.F Organon uit Oss.
vestigde  zich  iii  1947  iii  Boxtel.  onidat  nie,i  iii  Oss  niet  aan  voldoe,ide
personeel kon kotiieii.67 Het bedrijf produceercle iiisectetibestrijdingsniid-
deleti, vooral D.D.T -produkteii.  De  onderneming  onderging  met  ingaiig
van  1  januari  1958 een imanisverandering. onidat liet geleidelijk ook an-
dere   produkten ter bestrijding van platitenziekten ging fabriceren:   N.V.
7)rgacliemia' Er werkten toel i ongeveer 60 arbeidskracliten.  In juli  1960
nam de N.L< de lionderdste werkne,iier iii dienst. Midden jaren zestig
bood de onderneitiing aan  bijiia  170 mensen  werk. Liet aantal produkten
was gestegen vaii  enkele  in  1947  tot  125  in  1964 cn  de ontwikkeling van
nieuwe artikelen ging volop door. Het bedrijf, behorend bij de top van
Nederland op het gebied van de bestrijdingsmiddelen. produceerde in toe-
nemende mate voor de export. Midden jaren vijftig maakte Orgacliemia
veel fitrore met de spuitbus. Uit het buitenland was de belangstelling voor
dit produkt zo groot, dat het bedrijf de modernste viilinstallatie van het
Europese continent aanschafte. 68

Ileussen

Heussens Cloeilampen fabriek verhuisde  in  1953 van Utreclit  naar  Box-
tel. Het bedrijf had iii Utrecht geen uitbreidingsmogelijkheden. Iii Boxtel
kon men beschikken over een grote bedrijfsruimte (de voornialige hout-
zagerij van Van der Eerden aan de Rijksweg) en voldoende arbeidskracli-
ten. Dit laatste voordeel was zeer tijdelijk. want het aantrekken van de

conjunctuur bemoeilijkte de werving vaii gescliikt personeel. Pogingeti om

66)    (1,\B.  Secretariaatsarcltirf  1 9,1.'1  -   1978  iii; .,ir.  297().  St,ikketi  betreffelicle  bevorderii,g  vati
iii(Itistrievestiging 1933 -  1968. brief vati gemeelitebestuilr vali Bortel aaii ministerie vati Econo-
miThe Zaken 1 1  -8-1960. tir. 2971. brief vati Katan aan geineentebest,tur van Boxtel 29 -7-
1965

" )    CAB.  Secretariaaisarchief  19:13  -  1978.  inv.,ir.  2967.  Stukken  betreffende  de  Industriele
(.o,Im,issie,  notttlen  vergadering 21  -  9  -  1939.
08 )  Brabants ('entrum. 20 -3- 1958.15-7 -  1960.17 -7 -  1964.
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arbeiders uit Utrecht naar Boxtel te halen strandden op het gebrek aan
woonruinite in de gemeente.

Heussen fabriceerde uitsluitend gloeilampen voor de autoitidustrie. De
prod,iktie was nagenoeg geheel bestemd  voor de export.69 Heussen bleef
i,1  bedrij f tot  1968."

f. Industrieel kliniaat

Tijdens het interbellum was liet gemeentebestuur vaii Boxtel weinig
mdustry-minded'. Na de Tweede Wereldoorlog veranderde dit vooral

door het optreden   van   MA.M. van Helvoort. sinds   19+5   hurgenierster
van Boxtel. De ecoiioom \'-an Helvoort lieeft zicli b zonder ingezet voor
de inclustrifle ontwikkeliiig van zijn gemeente. Onder zijn leiding kwamen
industrieterreinen van de grond. Hij heeft zich ingespannoi om Boxtelse
hedrijven voor de gemeeiite te behouden en bedrijveii van elders aan te
trekken. Jonge onderneniers konden op zijn steuli rekenen.71

Boxtel was geen 'kerngemeente' en kon dus ook niet de faciliteiten
bieden van Oss en Uden. Bovendien lag de geineente ingeklemd tussen

s-Hertogenbosch, Tilburg e,i Eindhoven. die ondernemers ook lieel wat
te bieden hadden. Het gemeentebestuur zag inet lede ogen aan, dat
somniige bedrijveti Om deze reden de voorkeur gaven aan vestiging elders.

Aativatikelijk waren er voldoende arbeidskrachten.  Omstreeks  1960 ver-
keerde dat overschot  ed,ter  in een tekort.   In  septeiviber   1969  Stoilden

79
tegenover 400 onbezette arbeidsplaatien maar 35 werkzoekenden. -

Hoewel liet aantal gesclioolde arbeidskracliten in Boxtel door de vesti-
ging van de anibaclitssi·hool in de loc,p der jaren toe,i:ini, ITioeste,1 be-
drijven nog lange tijd een beroep doen op arbridskraclite,1 van buiteti.
Een groc,1 probleem liierbij was het oinvangrijke tekort aan woningen.

Het indtistrieterrein. gesitiieerd tiabij het spoorwegstatioti. lag otigunstig
tell ol,ziclite van de verbitidingeii over de weg. De geplaiide rechtstreekse
verbinding \'egliel - Boxtel - Tilburg langs het indtistrieterreiii kwaii, niet
tc,t uitvorring. De ontsluiting vaii liet industrieterrein ricliting Rijksweg
is eve,imin tot stand gekoniei) niet als gevolg. dat het zware verkeer zich
cloor de smalle straten van de kom moest wringen.

De  eerste  fase  van  het   indtistrieterrein   (13  lia)  was  it, 1960 volledig
uitgegeven. De aanleg vati de tweede fuse (25 lia) verliep Uiterst nioei-

(#I)   Bml,ants Centrum.'19  -'7  - 193-1.
--o ) \:tit den Aker. Bostel. A:K not 'ns. 76

1 )  dirdedelitig(·11 J. vail Cpi·1. 1.. Hee,iiii. ii,evr. Al. vai, Sc·haaik.
1 1    Bralicints  ('entrum.  -1  -  9  -  1469.
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zaam. De goedkeuring vati de plaii,ien door liet proviiiciaal bestuur ditur-
de jareii. Aa,i, atikelijk liad de pr<„incie bez\,·aren tegen de exploitatie-
opzet. 1.ater werd de goefikeuring vertraagd door bezwareti vai, finai,ciele
aard.  111  1967  kwatii  de  zaak  pas  r(,nd." ' Begin  1970 was vijftieii  ha vaii
het Iiieuwe inclustrieterre,il ititgegeven.'+

Ondanks alle inspatimnget, van het genieeiitebestuur Om Boxtel soor
de vestigitig vai ii,etiwe bedrijven aa,itrekkelijk te tiwke,i. had de ge-
liweiite alleen eeti voorsprong op oniliggetide piaatseii door zijii centrale
ligging en goede spoorwegverbindingeii. De i,ioeilijke otitsluitilig vati liet
mdustrieterreii, via de weg werkte negaticf. iii het liclit van deze oinstan-
digheden is de iiidustrible ontwikkeling van Boxtel toch verrassend gunstig
verlopen.7° De gemeente ligt imincrs viald,ij de indtistriecentra Eitidho-
ven .  7 ilb,irg  eii  's - 1 lertogenbosch  eii  was  bovendieii  geen  ker,ige,neente
zoals Oss en tclen.

.\Iidere  vestigitigs,Ilotie-en  speelden  na  1950 een  rol. De factor goedkope
arbeidskrachtell. in hit begiti van de ee,iw uitermate belangrijk, was iia
1950 van niinder betekeiiis, hoewel de getiiiddelde inko,Tietis iii Brabatit
m de jaren zestig nog steeds onder het peil van Nederlaiid lagen eii die
in Boxtel onder die in de provincie en de stedeti 's-Hertogenbosch, Tilburg
eii Eindhoven. De inkoimiens in Boxtel lagen wei boven die in Scliijndel
en Uden.76 Toegenonieii overlieidsbeivioeiing legde de vestigingsvrijlieid
aan banden. Bovendien was er in veel plaatsen eenvoudig geen ruimte
voor bedrijfsvestiging

Welke onderneniers kozen voor vestiging in Boxtel en waarom ? Ee,i
nadere aiialyse van de bedrijven die zich in de naoorlogse periode in
Boxtel vestigdfin. laat zien. dat Boxtel I,iet gescliikt was voor expansieve.
otigekwalificeercle industrialisatie. Die lioorde thuis iii de grote stedelijke
industriecetitra.  Het  iliclustrieel  klimaat in Boxtel  was weI aantrekkelijk

7-9

vi,or kleine en tiiiddelgrote bedrijven.
De meuwe onclerneiniiigen wareti geen vati alle sterk gebondell aan hun

standplaats en dus hetrekkelijk vrij in hun keuze. Die kan daii gemaakt
worden aan de hand van factoren die niet essentieel zijii voor liet pro-
duktieproces (bijv. de aanweziglieid van industrieterreineti of een bruik-
baar bedrijfspand) of daar zelfs geheel los van staan (bijv. de aantrekke-

1)  C.\B. Serretariaatgarchief 19·33 - 1978 i,iv.,ir. 1(1. i,ietiwjaarstoespraketi vati de burgeitteester
1967 m 1968.
'4)  (;AB. Secretariaatsarchief 193:1 - 1978 iliv.,ir. 10. overziclit over 1969 iii de I,iruwjaargo(·-
spraak vati de burger,irester januari 197(), Bral,ants ('er,trum. 23 -  1 - 197().

)  El"IN. Een sociacil-economis(:he rerkenning. 30.
.„h,1   Kwantes. ()ntu,ikkeli,ig  in  de  omvcilig  en  spreidi,ig  pm  it,inkels  in  Bortel, Bilia,ge  6.

) ETIN. a.u'..  31.
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lijklieid als woonplaats  en  de  aai,wezigheid  van  goed  otiderwijs).78  Alet
welke niotieven kozen deze ondernemers voor Boxtel als vestigingsplaats?

Eeii enciufte  van  het  ETIN  uit 1960 onder onder,ieniers.  die zich van
elders in Boxtel vestigden,  gaf dc volgende uitkonistell: 79

- voorketir voor een kleinere genieente
Nieiiwe vestigingen waren aanvankelijk kleine bedrijven. De miderneniers
zouden iii een kleiiiere gemeente nieer nieetellen dan in een grote.
- de gunstige arbeidsmarkt
Er was voldoende ruinite op de arbeidsmarkt eii sonimige onderneniers
wezen op enkele kwaliteiten van de arbeidende bevolking: ze vondeii de
arbeider uit Boxtel en naaste onigeviiig geschikt omdat hij niet snel vaii
werkgever wisselde, om zijn aanpassingsvermogeti aan de ind,istrifle ar-
beid Mi zijn discipline.
- ee,1 agrarisclie oingeving
Enkele ondernemers noemden dit inotief, onidat huii bedrijf Iiai,w ver-
bonden was met de agrarisclie sector. Zij recruteerden hun personeel ook
het liefst uit het agrarisclie milieu.
- een centrale ligging en liet knooppunt van spoorwegen
Dit was voor versclieidene bedrijven een duidelijk positief argiiment voor
vestiging in Boxtel. Sonis gaf het structurele voordeel van Boxtels ceiitrale
ligging uiteindelijk de doorslag boven de vestigingsvoordelen vai, de ont-
wikkelingskern lide,i.
- de houding van het genieentebestuur
111 de naoorlogge tijd King de houding van de lokale overlieden inzake de
itidustriele ontwikkeling een Meeds grotere rol spelen ii, het vestigingsbe-
leid van onderneniers. De houdi,ig van het genieentebestuur vati Boxtel
voild Hwn positief.

- de aanweziglieid van goed oiiderwijs
Coed onderwijs was ee,1 factor waarinee verseliillende orideriwniers re-
kening hebbeii gehotiden. Cord onderwijs verhoogt het woonkliniaat. Ver-
schillende ondernemers. die behoefte hadden aan geschoolde arbeids-
kracliten. hebben de aanwezigheid van pen anibachiss<hool bij hun
afweging betrokken.
- de recreatieve mogelijklieden
Deze factor is sleclits van beperkte betekenis geweest. maar heeft bij en-
kele onderneniers Ineegespeeld.

8 ) Winse,nitls. 1 estigingstendenzen. 1.1.
-4 )   E-TIN. a.u,.. 23 -  27.
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De factoren: ceiltrale liggiiig en knooppimt van spoorwegen verscliaften
de gen.Yvie Boxtel emi sterke concurrentiepositie boveii de kleinere plaat -

sen W de onigevi,ig. Wanneer de liggi,ig niet speciaal een rol speelde,was
de vestigiI,g in Bortel een saiiienspel van genoenide factoren, waarbij iii
verschilleiide gevallen de toevallige aanwezigheid van een bedrijfspand de
doorslag gaf.

§ +. De tandbouw 1950 - 1970

Iii  1953  was het aandeel  van de laiidbouw  in de totale werkgelegenheid
Iiog ruim  20  procent.  in  1971   nog  maar 8.1 procent. Absoluut  gezieti  liep
het totaal aantal arbeidsplaatseti terug van oiigeveer 950 iii 1953 naar
587 in 1971.w Dedaling vond vooral plaats tussen  1947  en  1960.  Daariia
trad enige stabilisering op.

a. Aantal bedrijven en bedrijfsonlvang

In   de   periode   1950   -   1970   liep   het   aantal agrarische bedrijven   inet
meer dan em kwart terug. In tabel 76 zijn ook bedrijven kleiner daii 6#n
ha, veelal nevenbedrijven, opgenonien. Daardoor is het totaal aantal in
1950 in tabel 76 hoger dan de 414 iii tabel 53.

Tabd 76: Verdeling naar bedrijfsgrootte van het totant aantal agrarische bedrijven in
Boztel 1950 - 197(P

Crootte 1950 1960 1970

abs.              % abs. %           abs.               %

<5 ha 231 +6.2 249 49,2 162 +3,8

5-10 lia 199 39.8 175 34,6 101 27.3

10-20 lia 65        13,0          78        19,9          9+        25.+
20-30 lia                  +        0,8          2        1.9         10        2,7
30-50 lia                    1         0.2           2         0,7           2         0.5
>50 lia                0        0         1       0,2         1       0.3
totaal 500 1()0,0 507 100.0 370           100.0

80)    Archief (.ewestelijk .lrbeicisl),Irea,1  Ra>·ot,  Boxtel. Werkgelegeitlieidsoverziclit  in  de  gemeelite
Boxtel, 1933 en 1971.
81 J    ociaal-economach onder=oek  Bortel. 61.
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Het aantal bedrijven kleiner dan tien ha nam af van 86 procent in
1950 tot 71,1 in 1970: de groep tussen tien en dertig ha nam relatief
fors  toe:   van 13,8 procent  in  1950  tot  28,1   in  1970. De categorie groter
dan  dertig  lia was uiterst gering en bleef tussen  1960  en 1970 gelijk.

Negentig  van  de 370 bedrijven  in 1970 hadden zo'n geringe produk-
tie-omvang, dat zij nadien met meer iii de tellingen werden betrokken.
Laten we deze buiten beschouwing. dan telde Boxtel iii 1970 280 land-
bouwbedrijven. waarvan 278 met cziltwirgrond. Het aantal bedrijven met
cultuurgrond   is   in de jaren tussen   1947   en   1970  dus   met 43 procent
a fgenomen !    De 280 overgebleven hoeren   gebniikten   in   1970 in totaal
2553 ha cultuurgrond. De gemiddelde bedrijfsgrootte bedroeg ruini negeti
ha. Uitgaande van deze 280 bedrijven, verandert de procentuele verdeling
naar bedrijfsgrootte natuurlijk ook. Het aantal tot tien lia loopt dan terug
naar 61,8 procent. Bedrijven tussen tien en dertig lia vormen 37,2 procent
van het totaal en grotere dan dertig ha 1 proc'ent 82

b. Crondgebruik en gewassen

De  onivang  van  de  cultuurgrond  nam  tot  1965  toe, maar verminderde
daarna  snel. De terugloop tussen  1965  en 1970 beliep  231 lia ofwel bijna
8  procent.   Een   fors   deel   van die teruggang  was het gevolg   van   de   uit -

breiding vati de woonbebouwing en de industriele en verkeersvoorzienill-
gen, waaronder de aanleg van de nieuwe rijksweg.83 De structurele ver-
andering ten gunste van de veehouderij.  die  al  voor  1900  begonnen  was,
zette zich versneld door. Het aandeel van de akkerbouwgrond in het totale
areaal daalde sterk:   van 45 procent  in  1955  tot 16 procent  in  1970.  De
onivang van het grasland nam in die periode toe van 52 tot 81 proceiit. 8+

De bedrijfstak tuinbouw nam in vergelijking met v66r de Tweede Wereld-
00rlog iIi betekenis toe, maar bleef marginaal.

 2 )   a.tv..  60  -  61.
10) a.w.. 60 - 62.
84)  a.w.. 62.
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Tabel 7::  Tc,tale  opperviakte  cultiturr,nd  iii  ha  en  de  verdeling  naar  produktiesector
in prc,centen in Bcutel 1955 - 19:0 '

Jaar totale opperviakte bot,wland gras la/1/1 tuinhotiw

1955 2839        +5         52          3

1960 2873 44                   53                     3

1965 2936              3+                6+                 2

1970 2705         16          81           3

Na  1970  werd weer enig  grasla,id  omgeploegd tot bouwland, hooMza-
kelijk ten belioeve van de maisteelt, die iii die jareii sterk werd ititgel)reid
eti  in  1973  al 60 procent  vati  de  akkerbouwgrond in beslag  nam.  Op  de
rest werden vooral granen (25 %) eli aardappels (15 %) verbouwd. De
aardappelteelt voild steeds nieer plaats op (·otitractbasis. De tuinbouw-
grondeii bestonden voor 60 procent uit l,oonikwekerijgewassen, voor 20
uit boomgaarden. De resteretide 20 procetit werd vooral gebruikt voor de
teelt van groeliten.

86

Boxtel kreeg ook te niakell met ruilverkaveling. De boeren zagen daar
aanvankelijk niets in. Ze waren ba,ig er op achteruit te gaan. Omdat
Boxtel later was niet de verbeteritig van de afwatering (lan het acliterland,
vornide zich iii de genieente eeii flessehals. die de boeren veel nadeel
bezorgde. Men zag weI in, dat er iets izioest gebeuren. Met name in 'West'
zijn iii het ruilverkavelingsgebied 'Essclie Stroom' nogal wat kleine per-
ceeltjes van eigenaar verwisseld. Crote grondtransacties voiiden niet
plaats. De eerste verkaveling loste de traditionele wateroverlast Iliet Op.
Dat gebeurde later Inet de verbetering van de waterlopen. Boeren. met
hun aaiivatikelijke scepsis tegenover de rililverkaveling. toonden zich Iia
verloop van tijd in de ineeste gevalleii tevreden.8

c. Fuiidamentele veranderingen binnen de bedrijven

Net als elders heeft zich in deze periode ook op het gebied van de
bedrijfsorganisatie een structurele verandering voorgedaan iii het prodilk-
tiepatrooii  vati  de  agrarisclie  sector m Boxtel.   Na   195()  trad de periode
van de bedrijfsinechai,iseri,ig iii.88 Mogelijklieden oni de werkgelegenlieid

& )  a.u·.. 62. (:BS. i.ailill)<,tiwtelling 197()
*)   w„ 61
8)   7411'delitig (.. vati Berk,·18-8-1990. nieclecleli,ig (:. va,i Haperei,  16-7-199:5.
88) Veldman. De la,idbouw iii West-Europa. iii: Velcinian. r.a. (red). Zicht op de landl}outr, 6-t.
66.67.
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in   de   lai,dbouw   uit   te breiden waren   er   niet. De sinds 1950 gestaag
dalende prijzen voor landbouwprodukteii dwongen de boeren om de pro-
duktiekosten te verlagen. Dat kon door niechanisatie en rationalisatie. Er
voiid uitstoot van arbeidskrac·liten plaats.89 Het aantal mannelijke ar-
1}eidskrachten   per   ha   liel,   teriig   vati   0,2   iii   1953   naar   0.17   m   1971.
Boeretizoons waren gedwongen uit te zien naar emi beroep buiten de
landliouw. De groeiende werkgelegenlieid iii de industrie na de Tweede
Wereldoorlog iriaakte deze stap ook veel meer dan vddr de oorlog niogelijk
Boxtel liad geluk met de vestiging van de Exportce,itrate. Werkzoekenden
uit de landbouwsector konden en wilden binnen dit bedrijf veelal aan de
slag. De drenipel Otil over te stappeti naar de industrie was voor lien met
zo lioog. oindat de Export('eiitrale nau,ve banden liad niet de agrarische
sector."c   Boerenarbeiders verdwenen nagenoeg geheel.91 Tegen  1970  ma-
nifesteerde,i zich de eerste voortekenen van een verschuiving van liet ge-
zinsbedrijf in de ricliting van het latere gespecialiseerde 66nniansbedrijf

42

De itieclianisatie vergrootte de produktiviteit enorin.' ' Net gebruik vati
machines  nam  in  de  loop der jaren sterk  toe.   Rond 1950 gebruikten  de
boeren in Boxtel nog weinig of geen nrielkmachines en tractoren. Die wa-
ren toen door de geringe omvang van bedrijven en percelen ook vaak

niet rendabel.94 Gegevens over de niechanisatiegraad van de gehele agra-
rische sector iii Bortel ontbreken. nwar ze zijii er wei voor het ruilver-
kavelingsgebied Essclie Strooni  iii  Boxtel-West. Dit gebied telde  8  1958
94 bedrijven groter dan 6#n hectare. Twaalf bedrijven werkten Rwt een
eigen tractor en tien besc·liikten over een tiielkinacliine." Steeds nieer
boeren scliaften zelf niachines a:in. Bovendien kwani iii deze tijd het loon-
werkersbedrijf op.96 Daardoor iiam het belang vaii de werklitigencoiipe-
ratie van de Boerenbond iii de jaren zestig af."

Kleitie boeren kondeii de modernisering financieel niet bijbenen. Daar-
door bleveli hun kosteli te hoog om rendabel te kiitinen boeren. Daaroiii

98nioesteii ook iii Boxtel bedrijven worden opgeheven.

8. )  Peyh. Vali sc·haalvergrotilig 101 oversr|101 : cle landliouw in 111't receitte verleden. iii : Noorclegraa f
Cred.). Agrarische  gesrhiedenis  t,cin  Kedericind  vim  prehistorie  tot  hede,i,  1 ·11:1  -  14,5.

'* ) Bratiant.5 ('entrum. 10 - + - 1939.
"1) LEI. a.w.,47.
92)    Alededplingen  (..  vati  Hapere,i   1 6  -  7  -  199:1.29  -  6  -  1994
91

)  Veldmati. Profirl vati (li. Neclt.rlai,cise laticihotiw. iii· Velclii,aii. e.a.  (red). a.u'.. 9+.
94

)   Mededelitig (:.  val,  Haperet,  1 6  - 7  -  1993
9.')  1.El. a.u·.. 66.
96

)   dlededeling C:.  van Haperen  1 6  - 7  -  1993
" )   Arrl,ief N.(: B. \Meling Boxtel. Jaan·erslag 1956
98)  Atededeling (,· vail Berkel 23 -6- 199:1.12 -7- 1993
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Het proces van oiitmenging van het geineiigde bedrijf kwam geleidelijk
op  gatig.94  De I}oeren gingen zich  tegeii   1970  steecls  liieer  toelegge,1  op
de intetisieke reehouderij. cle bio-industrie deed zijn ititrede. mogelijk ge-
maakt  door  de  relatief lage  kostrii  vati  grimporteerd  veevoer.""' Deze  ont-
wikkelmg is ee,1 voortzetti,ig vail de eerder op gang gekotileil ot,twikke-
ling. Het is imii,ers eeii steeds verder gaande intetisiveriiig en
specialiseri,ig. Iii het verletigile vaii deze ontwikkeliiig werd cir werkwijze
vaii de lanell}otiwvoorlic liting veranderd: vatiaf 1968 legcle„ de voorlic h-

1()1ters 1,1 liet ra>'011 Boxtel zicli toe op 66,i bedrijfsrichting
'Schaalvergrotmg  werd liet devies. De veestapel was siiids  19,50 eiiorin

gegroeid  e,i  telde  in  1973  (·a.  7500  nitideren. rumi 27.000 varkens  Mi
ruii,1  1 43.000  stiiks  plui,Tivee.1'2  liet  geniiddeld  :,antal  m<11kkoeieii  op  de
melkve<'bedrijven bedroeg  iii  1970  bijiia  dertien.'lk' De leden  van  i7ok-  en
Controleverc'mging 'Oils Belang' bezaten toeii gemicidelil aclittieti stuks
melkvee. bijna eeti verdrievoudiging sinds 1951  en iii vergelijking niet  de

141+geringe grof'I m de rerste lielft van de eeilw een revolutionaire toenanie.
Heel geleidelijk begonneii de boeren   na   1950   op   wat   grc,tere   scliaal

gel,ruik te niaken van exterii kapitaal s·oor investeri,igen. De liuiver 57,or
tenen hij de bank was onder de 1,oeren hardnekkiger dati in cle industrie.
Het systecm vaii borgstelling, waarbij de aaiivrager van een krediet ill(}eSt
zorgen voor twee borgen, die voor lieni garant stonden. was ee,1 liinder-
paal voor externe financieriiig  .1"'  Over  de  finaticifle  binditig  tusse,i  hoe-
ren e,i de bedrijveti ki:iIi wie zij op (·ontractbasis leverden zijn Keen ge-
gevens  voorliatiden.

d. De activiteiten van de Boereiibond

De activiteitei, van de afdeliiig Boxtel van de Boerenbond. die iii de
oorlog stillagen. werden na de oorlog weer opgepakt. 1 let ledei,tal l,edroeg
in  1951  315  mi  in  1965  321. HM aantal werkende ledell  liep  iets  ter,tg
De Boerenbond was na de Tweede Wereldoorlog de meest lieclite en ac-

99 j Veldinan. Profiel vaii de Nedrrlai,cise landbo,in·. iti: i' ·lilnian. e.a. (red). a.u'..93.
11)0

) Krips. Hotiderd jaar latidliouwgrsihirdrnis. ill: Kleio-didartica. 13.29
1(}t

) Mecle(lelitig (:.van Haperri,29 -6-199+
lot

)    Sorictal-eronomisch  ovidermek  Boztel.  61-63.
1(El

) (.BS.  i ai,(lbouwtelli,ig  197().
114 .J  .Arc·lilef V,(:.B. AMeling Boxtel. gegevens Fok- m (.0,1,roleveret,iging -()„s Belatig  19.31  -
1970:  Arc·ltief (;.  vall  Hai)('reti. Jaarverslageti \'revorclerkeri,  Bort,·11937  -  197().
1(13 )   le(Irdeling (;. van Birkel 23 -6-1993.12 -7-1993.1,1,·dedelitig (:. van llai},·ren 29 -6
- 1991. Brabants ('entrum. 21 - 4 - 1961
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tieve standsorganisatie in Boxtel. Zo'n 70 procent van de leden was actief
lid.106

Zuivelfabriek  'De Hoop breidde haar produktie  na  1950  fors  uit.   Iii
1950 werd bijna 5,5 miljoen kg melk aangevoerd. De boterproduktie be-
liep  in  dat jaar 133.07+  kg.  Toen de iiielkfabriek in Liempde  in juli  1950

ophield. kwam de melkproduktie uit die gemeente ook naar 'De Hoop.
In 1960 bedroeg de melkaanvoer  8.2   miljoen   kg  en de boterproduktie
221.609  kg. een stijging ten opzichte  van  1950 van respectievelijk  51,6

procent en 66,5 procent.
1(r

Op  12  december 1960 besloten de leden  van  'De  Hoop' uit financifle
overwegingen met algemene stenimen tot liqitidatie van de vereniging per
31   december  1960  en  tot een volledige fusie  per  1  januari  1961   met  de
coiiperatieve zuivelvereniging 'Campina; zoals 'De Kenipen' vanaf  1957
heette. Alle activa en passiva gingen over naar Campina.108 Vaiiaf april
1961 werd de Boxtelse melk voor tweederde deel naar de fabrieken iii
St. -Oedenrode en Oirschot vervoerd.  de  rest werd dagelijks  naar  Eind-
hoven getransporteerd.   Op 23 september   1961   ontving   'De   Hoop'   de
laatste melk. De fabriek bleef als uitgiftecentr,im voor de plaatselijke
melkslijters nog tijdelijk gehandhaafd.109 De sluiting van de 'De Hoop*

ging  de leden bijzonder  aan  het  hart:  zij  beschouwden de fahriek  als  een

stuk van he,izelf. 110
De eierproduktie in Boxtel nam in de jaren vijftig sterk toe. De eier-

veretiiging  van de Boerenbond leverde   iii   1951   ruini   1,6   miljoen   stuks
aan  de  Roermondse ciermijn.  In 1955 steeg het aantal tot boven de twee

niiljoen en vijf jaar later boven de 2,5 niiljoen. Daarna daalde de pro-
duktie  door lage prijzen:  in 1963 werden sleclits  1,+  miljoen  eieren  aan-
geleverd.

In de plumiveehouderij vond een toenemende concentratie plants iii en-
kele grote gespecialiseerde bedrijven. Dit blijkt mt liet besluit vati de
pluimveehouders   in   1965  oni de eieren per bedrij f rechtstreeks  aan   de
eiermijn in Roermond te leveren, omdat ze dan per levering een kwan -

111tumtoeslag kregen. De eiervereniging werd opgelieven.
Verenigingen ter verbetering van de kwaliteit van de rundvee- en var-

kensstapel bleven tussen  1950  en 1970 actief. Het ledental daalde welis-

1(*' j  Naus. Bo:rtel. Een sociate orifntatie. 60.
10. )   R\NB. Arcliief Voorgangers  D 1\' (:ampina  BV 1892  -  1979. Arroiltitantsrapporten over cir

boekjaren 1950 en  196(). inv.tir.  159.
308 )  RANB, Arcliief Voorgangers DAIV (:ainpi,m BV 1892 - 1979, inv.,ir. 59+
'(A) BrabanLs Centrum. 22  - 9 -  1961.  Mrils. 71,ire#abriek De //nop.  hfst.  1 6.  1.3.
11()

) Airdedeling (:. vati Hapere,i 29 -6- 199+

1" ) Archief N.C.B. Afdeling Boxtel. Juan·erslagen 1951 - 1963.
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waar door het teruglopend aantal boereii. niaar de gezanienlijke reestapel
groeide. (·venals de totale produktie. Ook de kwaliteit van die prodiiktie
verbeterde voortdiireiid. Vati groot belang was de bedrijfsroorlichting
Twee nietiwe afdelingeii vaii de Boxtelse Boerenboncl speelden daarbij een
belangrijke  rol: de Veevoeder-keri, (vanaf 1968 de Rundveehouderij-kern)
eri  de Varkenshouderij-kern.  De  Rundveehouderij-kerii.  al  in  1958 opge-
ric·lit. heeft iii de tweede helft van de jareii zestig een belangrijke voor-
lichtende rol gespeelil bij de invoering vaii het iiiachmaal 11ielken. Zij
organiseerde ook cursussen machinaal melken.

De  Varkenslioi,derij-kerii  werd  iii   1965  opgericlit   door  de  \:arketisfok-
vereniging  eii cle Veevoeder-kerti. Twee jaar later trad deze vereiiigiiig
met de varkeiishouders iii Oirsc|ic,t toe tot de Boiid van Varkeiishotiders.
In deze jaren begon cle combinatie fokker - niester in de Boxtelse var-
kenshouderij steeds meer toepassing te vinden.' 12  Het  rendemetit  vati  zo'n
'gesloten' bedrijf was groter daii van hedrijve,i. die liun bigge,1 vail ver-
sclimende fokkers betrokken:  de  kans  op  ziekte,i  was veel kleiner,  de  tus-
senhandel speelde gee,1 rol. er waren geen transportkosten eli meti was
minder gevoelig voor prijsfluctuaties op de higgeniriarkt. De Varkenshou-
derij-kerii en de landbouwvoorlicliters sti,nuleerden deze ontwikkeling. 1 1.1

De Afdeling Boxtel van de Ti,inbouwbond stimuleerde na de Tweede
Wereldoorlog de tuinbouw. vatiouds marginaal van omvatig. De aanvan-
kelijke belangstelling onder de Boxtelse landbouwers liep al snel terug
door  de  lage  prijzeti voor fruit  rond  1950.  De  produktiekosten  waren  zo
hoog, dat tiien  nauwelijks  iets  verdiende.  In  1954  had  de  afdeling  nog
niaar enkele leclen. Iii het begin van de jaren zestig trok de belangstellitig
weer  aan  en  in   1963  liad  de  Boxtelse  Tuinbouwbond  ongeveer  twintig
ledeti. Deze opleving liangt samen met de opkomende contractteelt in (lie
tijd. Leden van de Boerenbond met een geringe bedrijfsoppervlakte kre-
gen het advies de overstap naar de tuinbouw serieus te overwegen. Voor-
licliting en propaganda sloegen in Boxtel ecliter met aan. De onbekend-
heid niet deze bedrijfsrichting was de voornaamste oorzaak. Sleclits enkele
onderneniers legden zich toe op de tumbouw. Zij teelden vooral bonen
en aardbeien op contract. 11+

De  werktuigen-coilperatie  'Door  Sanienwerking  Sterki  iii  1950  opge-
riclit. telde  in  1951 al vijftig leden. Tot begin jaren zestig voorzag  'Door
Samenwerking Sterk' in een groeiende behoefte, vooral van kleine boeren.

I 12
)  Archief N.C.B.  Vdelitig Bortel, Jaarverslag 1968

11' )  Mt'dedeling (.. vai, Ha irre,1 29 -6-1991
11+ )  Archief i.(:.B. Af,leli,ig Boxtel. Jaarverslageti 1931 - 1970. Mededeling (:. val, Hapereit 29
- 6 - 199+.
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In 1962 bedroeg liet aantal leden  134.  De coiiperatie bezat aanvankelijk
twee  aardappelsorteerders.  twee  kunstmeststrooiers  en 6#n aardappelrooi -

er, met een gezanienlijke waarde van f4000. Daar kwamen later enkele

zaaitnachines bij. Kleine macliines werden het meest gebruikt. Vanaf 1960
werd de concurrentie van het loonbedrijf duidelijk voelbaar. Bovendien

schaften grotere boeren zelf machines  aan.   In   1962  en 1963 moest  de

cokiperatie  enkele  werktuigen  verkopen  en  in  1965  werd zelfs overwogen
'Door Samenwerking Sterk' te liquideren. De leden verwierpen dit voor-
stel. zij wilden de cooperatie in stand houden.  In 1970 waren  er  nog  12+

ledeti. Het machinepark bestond toen uit vier zaainiachines. aclit voren-

trekkers, vijf walsen en vijf aardappelsorteerders. 115

De omzet van het pakhuis van de Boerenbond steeg van bijna 2 niiljoeii
kg   it,   1951 naar bijna 6,5 miljoen   kg   iii   1960, een stijging   van   226

procent.   In 1970 bedroeg de onizet   ritim 18.2 miljoen   kg, eeii stijging
ten  opzichte  vati  1960  van 181 procent. De concurrentie  van  de  Boeren-

bond maakte het de kleine particuliere maaiderijen. voor een groot deel

alliankelijk van de levering van veevoer. moeilijk. De drie nog bestaande

maaiderijen werden  viak  na 1970 opgelieven eii daarmee verdween  deze
oude  bedrijfstak  uit  Boxtel. 1 16

De omzet vati de Boerenleenbank groeide in de jaren vijftig fors. Het
bedrag aa,1 verstrekle voorschotten steeg van f 1 18.800 iii  1953 tot  roiid
de f700.0()0 omstreeks 1960. Toeii pas verminderde de huiver  voor ex-
terne fiiiaiiciering

117

§ 3. Economisclie dienstverlening

a. De onivang vali de sector

De dieiistensector groeide in de naoorlogse periode zowel relatief als
absoluut het snelst met tussen  1947  en   1971 cen stijging  van een derde

tot bijiia de helft van liet aantal arbeidsplaatsen.118 Die groei kwam gro-
tendeels tot stand in de jaren zestig. Het aandeel van de mannelijke be-
roepsbevolking  in  de  economisclie dienstverlening daalde tussen  1947  en

1960. zowel procentueel  als  absoluut.  Tussen  1960  en  1970  vond  er  een

sterke groei plants.

11:' )  Arcliief N.(_:.B..ifilf.litig Boxtel. Jaarverslagrii 1931 - 1970.
116) Vall cleii Aker. Bc,ztel. Ailk not, 'ns. 72: mededeli,ig (:J. (:oppens

"   )   Mededeli„g (.. va,i Berkel 12 - 7 -  199:1, inedecirling C:. van Haperen 1 7-7 -  1993.
118.

1 Soricial-ecom,misch  (iriderz(wk  Iloxtel. 713.
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Ta\,e\ 78: De beroepsl,et,olking in Bc,ztel in de sector economische diensten 1960 en
197 1.  cibsohitit   en   in  proceriter,   ran  de   totcile   beri,epsbevolki,12 i"

laar mMiN % im de niaii. %·rotme,)  90 van de vroim totaal % van de /O/ale
be roe Fisbevolki,ig beroepsbevolking 1)eroe ps|,f,·0|ki jig

1960 309 11.+ 226 16.2 7: 5 12.3
197 85 16.1 :H)5 17.+ 1140 16.1

Iii  1960 was er  eeii  pe,idelover·schot  in deze sector vaii ongeveer veertig
matineti. 12(' Er waren iii de ecoliomisc·lie dietisteii iti dat jaar dtis oi,geveer
550 arbeidsI,laatsen voor mannen. Dit betekent een groei van ongereer
zestig ten opziclite  van  19+7. De economisc·he diensten otiivatteii  iIi  1960
ongeveer  10  procelit  vaii het totaal aantal arbeidsplaatsen.  hissen   1960
en  1971  was er sprake  van een explosieve groei  tot 1130 arbeidsplaatsen.
21 proc'ent van het totaal. Vooral het aantal arbeidsplaatsen in de h:iriciel.
de transporthedrijven en het baiik- en verzekeringswezen groeide tussen
1960  eii  1970. Het aantal arbeidsplaatsen  voor vrouweii bedrocg iii  1971
304.121

Tabel 79: Arheidsplacitsen in de sector economisclie dienstrertening in Bortel in
1971122

Bedrijfsklasse mamwn vrotiwen

handel 821 228

vervoer 187                    12

PIT.                 32               2
horeca                                 ;16                               31
bankweze,1                                        30                                           2:1

verzekeringswezen                                    1 7                                                       5

adininistratiekantoren                 7

totaal 1130 30+

119)    13e  Algemene  volkstelling  31   -  5  -  1960.  1+e  Algemene  volkstelting annex  woningtellitig  28
- 2 - 1971.
12('

)  ETIN, Een sorinal-economische verkenning. Bijlage 111.30.
121 )   CAB.  Secretariaatsarchief 19:1:3  -  1978 inv.,ir.  12. Arbeidsniarkt en werkgelegenlieidsover-
zic·lit 1971
122 )  CAB. Serretariaaisarcl,ief 19:1:1 -  1978. Arb,·icismarkt- eli werkgelege,iheidsoverzicht  Boxtel
1971. inv.nr. 12
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1). Detailhandel

De toestand iii de detailliatidel was in het begiii van de jaren vijftig
weitiig  gimstig  door de geringe koopkraclit.  Vaiiaf  1953  ging  het  beter.
De conjulictuur trok aan en cir koopkracht steeg. De groei van de omzet
valt  met  alleen  toe  te  schrijven  aan  de  gestegen  c·onsumptie.  inaar  ook
v oor  een  belangrijk  deel  aan  prijsstijgingen.  De  stijging  van  de  loonkostell

(bijiia  40  %  in de periode  1956  -   1960 en bijna  60  %  in de jaren  1961
- 1965) vorinde een zware last voor de niiddenstand en beperkte de
verhetering  van  de  bedrijfsresultaten.  De  aarzeling  in  de  conj,inctutir  in
1966 niaakle ee,1 eind aaii de guristige ontwikkelii,gen vaii de voorgaaiide
jareii. Vooral de verkoop vari duurzanie consimiptiegoecleren ondervond

eeti terugslag. Bovetidien zagen onderneniers, die wilden investeren. zich
gen,lifronteerd Iiiet een hoge rentestand.

lii   1968  giiig  liet weer beter als gevolg de gutistige  bititeiilandse  coii-
jutic·turele (,ntwikkeling.  De particuliere consumptie groeide iii  1968 ster-
ker dan in de voorafgaande jaren. Die onizetstijgitig had echter ook te

niakeii niet de anticipatie vaii de consument op de invoering vaii de BTW
op   1  janitari   1969.  Dit  leidde  iii een aantal branches  toi een daling  van

de oiiizet  iii  1 969. Traditionele bedrijven iii  de detailliatidel olidervonden

gedticlite coticurrentie vaii metiwe distributievoriiien als supertiiarkteti eii
verl,ritiksniarkteii.  De  bedrijfsresultaten  sto,iden  in  1970  oiider druk  door

stijging van de loonkosten en regeringsmaatregeleii op het gebied vati de
prijsbewaking. De marge tussen de iii- en verkoopprijzeii was te gering
oni de gestegen kosten te compenseren. 12:3

Bc,xtel  telcle  iii   1972   178  winkels,  waarvati  eei,  clerde  illet  eeii  bi,tirt-
verzorgend karakter eii twee derde niet eeti centraal verz.(,rgelide fulictie.
lii  deze  winkels  werktrii  +50 personeti. Onder de l,tiurtverzorgende12+

witikels vallen oticler atidere drogisterijen. hakkerijen. slagerijen. kleine
kr,iideniers. groetiteboereii eti sigaretiwinkeliers. De criitmalverzorgende
bratic·lie onivatte behalve de luxe levensniiddelenzaken. de supermarkteii
en fle winkels iiiet nieer du,irzanie artikeleti. De klediiigsector was iii
Boxtel verreweg het hest vertegenwoordigd.

Als wi,ikelcetitritiri  heeft  Boxtel  tusse,11950 eii  1970 in vergelijkilig illet

v66r  de  lixeede  Wereldooric,g  aan  belaiig  ingehoet.   1 let  witikelbest:itid
was  iii  1972  teii  opzielite  vaii  1930  teruggelopeti  inet  ruiin  16  prc,ce,it.
Foor  de niet -dagelijkse levensbelioeften  gii,gen  inwotiers  van  Boxtel  en  de
o,iiliggende dorpen Es(·h en Lienipde steeds meer naar -s-Hertogenbosch.

123 )   I erslage,i  K.r.K.  9-1 lert,igenbos£h  19-,1  -  19.10.
114 )   S,iricifil-entlitimisch onderpiek  Boxtel. 91-95.
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Eiiidlioven en iii i,iiiidere niate 'filburg.123 C)Iigeveer de helft van de be-
scl,ikbare koopkraclit voor i,ieer cluui·zanie goedereii ii, de regio Boxtel.
1.iei,ipfle (·Ii Esch vloeide iiaar deze stede,i. De dagelijkse boocisc happe,i
werdeti wei iii Boxtel ge,laa,1. Esch e,11.ienipde hesteeddeii oiigeveer vier-
vijfde vaii de bescl,ikbare koopkrac·lit voor dagelijkse goederen iii Boxtelse
winkels. De totale jaaroinzet raii iii·t winkelappamat bedrocg rond 1970
migereer veertig nii|joeii giilile,i. De retitabilitrit was aa,i de zwakke kallt.
Het best gitig hel (le oii(lenwiilitigrii iii ilet centrillil vali de geilieelite.
liet nieume relatief kle,iw I,tiurt,ii,ikelce,itritiii in de wijk Selisseii was
economiscli gezc)n,1.126

Tabel 80 to()nt de relatieve betekenis van het Bortelse winkelapparatit.
De regioiiale fuiictie v:iii Bortel bleef d,iidelijk beperkt tot Escli en Lieiiip-
de. De pei*soneelshezettilig iii de witikels i,1 Schijiidel eii \'i·gliel koint sterk
overeeti niet die in Boxtel.

Ook op aiidere gebiedeti iii de eco,ioiii,sc·lie die,istverleiii,ig liad Boxtel
ceii bovenlokale fuiictie. Tabel 81 Keeft daar em 1)eeld vaii.

Tai,el  80:   1 let  (icintcil  irerkectme  perscirien   m   110.rtelse  trinkels  per   1000   inimners   m
1271950 en 1963 in vergelijking met omliggende ple,(,tsen

.,
c.elileerite 1950 1963

Boxtel 19.15 2().70

1«ir,"p(le 8.9:1 1+,11
Ekh 9.22 1 1,17

totaal verzorgingsgehied Boxtel 17.2+ 19+5

S·liijndel 20.77 22.48

\'egliel 19.56 21.5+

5(le,I 13.31 18.22
Best 17.17 18.30

rill,l,rg 28.97 3+.92

s-Hertoge,ibosc·h 37.21 40.:11

Eincihoven 27.7+ 35.75
Noord-Bral,ant 21.71 25.2+

Nederland 23.98 29.00

125
)   Naus.  Bostel.  Epti  soricile  orifntatie.   \3:  Soricial-emnomi.sch  onderzfiek  Bo.Etel.7

12b)   Kwatites. ()littrikkeling in  de ommng m  spreiding rein de  winkets  in  Boztel.7-  \B.
127) a.w., Bijlage 3
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Tabe\ 81: .lantal trinkels. bedrijven en  instellingen  naar branche en per-orgingsbereik
in het centrum rein Boztel in 1972118

Branche totaal lokaal regioliaal

verzorgend verzorge,id

voedings- eit getiotmiddelen             21           1+           7

woni,iginr.. hilislioud. artikelen           23           14           9

kleding. sclioeisel. textiel                20           13           7
oi,tspantii,ig. horeca                   13          11           2

technisch verzorge,id                    a            3            2
Imi,ke,i. medici. gemee,ite.

adviseurs.  organisaties                                           16                          6                          10

overige kleinhandel                                       24                    13                    11

totaa| 122          71          +8

c. Markten

In   de  jareti   1950   - 1970 voiid,   net   als  v66r   1950. elke vrijdag  een
weekmarkt plants en tot ver iii de jaren zestig werden de twee jaarmark-
ten van april en oktober ook nog gehouden. Het jaarverslag van de Kamer
van Koophaiidel eti Fal}rieken voor 's-Hertogenbosch en omstreken over

129
1970 noenit alleen nog de vrijdagse weekmarkt.

d. Horeca

De horeca liad iii het begin van de jaren vijftig te lijdeii otider de
geriiige koopkracht eii de afnanie vaii het reizigersverkeer door de terug-
gang iii de mcicste bedrijfstakke,i. Het verteer per bezoeker liep achter,iit.
Boven(lien verplaatste het anitisenient zich m toeiwinelide Inate naar de
liuiselijke kring.1:w Door de groeiende welvaart verbeterde de sitiiatie iii
cle jareii zestig.

1,18)    Sociacil-economisch onderzcwk  Bc,ztet. 98.
120

j    l 'er.slagen  K.r.K.  2-1 lertogenbosch  192   -  1970.
130)  #Prs/agen Kv.K 's-//ertogenbosth 1951.19:53.
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e. Fitiaticiele dieiistierleiIi,Ig

li}t   liet   ei,Id   #:,ii   cle  jai·eii   z(·stig  n ar ii  er.   iici   als  #(Scii   (ic'   1\  eecle
Werel<loorlog.   sirc hth   t\\ c'('   I,a,iki,ist(·llii,ge,i:   cle   Bc ,(·r,·rile(·,ibti,ik   eii   cir
liotterdai,ise  Ba,ik.'2"  hi  1968  kwai,i  er  eeii  vestigitig  \:iii  cle  \BN  ,·ti

132 irc.ind  1971  ope,icle  clt·  N  lli  *·,ii k:ititc,c,i: , .1·  i·,·stigdii  zi '11  m  de  I ,cip
l:/3der jarell verscliillelicle assilialitickailtorrii.

§ 6. Scime,ircittilig

De p('riocle 195() - 1970 was ii, ecY,noniisch opziclit cly,I:11,isc h. 1 Irt
aanta| arheicisi,ltuuse,i i,1 134,xtc·I gropicle vc,„r hM c'e,·st si,elle, cltii, cle

1,eroepsl,ev<,lkitig. De I„,siti(· .ai, d(' ge,1,(·eiite als w,·rkrelegc'Iiliricls<·rii-
trili,1 wercl versterkt. De werkgelege,ilieicl iii de incliistrie grorid(· ahsolti,it
gezie,1 kraclitig. liiaa, \H·1 1,roc·e,iti,eel iMs tertig floor de explosic·ve gri,ei
van de sectol' die,istverl wmg

De Boxtelse ii,clustrie gii,g Ii:, cle Tneecle \rfieldo<,ric)% er,i i,ietiwe fase
iii. Ondatiks liet (,titbrekeii vaii de fafiliteiteii vaii cir ker,ige,iieentc·,i.
oiitwikkelde Bc,xtel i.ic·li op iiidi,strieel g(·I,ied verrass(·iid goed. Ee,i be-
hingrijke rol hieriti speelde cle plaatselijke overheicl. clip zo gii,istig iiic,ge-
lijke vestigitigsk·ourwaardeii scliiep e,1 11ietiwe I,echijve,1 vergaa,1(1 iii 11„11
wensen legeliic,et kwaiii.

Er voiid i,miieii de bedrijfstakketi ee,i vers(·|itiivi,ig p|aals te,i k(,st<· p:iii
de textielii,jverliei 1. Lboral de nietaal,iijverheid e,1 de cliemisclie iticli,sti w

scliiepei, lioogwaarclige arheid. De tiietaaliiichistrie 01,tgi·oeide liet :Ii,1-
baclitelijke karakter en o,itpopte zicli ali de niotor van d(· Boxtelse m-
d,istrible oiitwikkeling. Dc sigate,ii,idustrie koll Ziell. inede cloc,1 fliseriiig
met een bi,itelilatids (·olicern, goecl haii<11,8.eIl. Net aantal wasserijeii ilairl
na 1960 ecliter sterk  af.  hi  feite  was  Iiiaar 6,<,1  bedrilf iii staat  acle(itiaat
te reagereii op de veratiderde oinstaiidighede,1 111 deze bedrijfstak.

Nietiwe bedrijveii wareti ill het algenieeii kleiti of iiiiddelgroot e,i iliet
sterk aan liti,i stanciplaats gel}ondeii. Alet cle ko,Iist vali de nieune* lie-
chijveii tiaiii de differetitiatie iii bedrijvigheid eii heroel,eii sterk tc,e. Ex-
terne financieri,ig wercl gewc,c,fi. kooi cle ni(·uwe l,edrijve,1 was ;reeinci
kapitaal ee,1 co,iditic, sine clua m„i. kl,·c·liai,isatie verilroiig hit handwerk.
arbeidsdelitig en massaprocitiktie wiai,ieii toe. De afzettiiarkt tooii(le ee,7
stee Ih t,iter,iati ,naler karakter. E.,ikele I,eclrijveii werkleii nwi hi,itenlaiici-
1 11

1 Adreslwwk pmeente  &84206+. 3. .irc·hief K,·. K.. 1 latic leisregihier (lossierit r. :191 :J.
132

) \Irdedelitigi·i, ABN'.\1111() e,i IN(.-Bank li,).\trl
1.t.; 1.Wresbork   gemeente  B irtel.   \46-11.-1
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se \(i,kool}ka,itoreii,w \estigi,igen of werkten samen Ii,et buitenla,Idse oii-
4'rne,11itigen.

Net aa,ideel vati cle priniaire sector in de Boxtelse beroepsbe\olki,ig liep
na 1950 . zimel  pr<,ce,itzieel  als  absoluut.  fors  terug.  Dit  was  lift  ges olg

iati de n(,odzaak lot verlagi,ig van de prodiiktiekoste,i iii de agrarisc·lie
bechijvei,. De kostenverlaging werd voornainelijk bereikt door besimring
op arbeidskiachten. iiiogelijk geniaakt door ineclmii,sering. liet aaiital
bedrij,·en #erminderde sterk. tiiaar ze werden geniiddeld wei groter. Het
acceiit kwaiti steeds sterker te liggeii op de inteiisieve veehotiderij. Oiii-
streets  197(} deed de bioinchistrie zij,i intrede. De veestapel groeide sterk.
terwijl cle (,11ivaiig va,i de cultuurgrotid terugliep. De arbeidsproduktiviteit
Ilani sterk toe. De i,ivic,ed van ch' landbouwwetetiscliappen „·eril gr(,ter
en ixte, Iie filiaiwieritig werd 111*'er en nieer g.eac·crI,teerd. De boer z,-ercl
cpii inc,(lertie oticier,wiiwi:

Boxtelse boere,I ble, eii actief iii cocil,eratief verbaiid. Zij (,iideniaine,1
, eel  0,11  (le  kwaliteit  vali  de  rundvee-  eli  varketisst: pel  te  verhetereii.  De
coifperatieve  zuivelfabriek  gitig  iii  1960 over  naar  (:anipiiia  en  staakle
ee,i Jaar later de prod,iktie.

De die,isiverleilende sec·tor werd iii de periode  1950  -  197() de grootste
m „iiimng. liet aaiital arbeidsplaatseii in de economische die,istverlenitig
gi·oeide  vooral  liisse,1   1960  en   1 07().   De  iticlustri :le  bedrijvigheid  stii,iti-
leerde Imii(lel  en  traiisport.  I let  lia,Ik-  eii  \ erzekeniigswezei,  vond  iii  de
jareii zestig aa,is|ititing bij cle moderne tijd. De geniee,ite boette als wi,1-
ke|celili'titii wat in iii vergelijki,ig iziet het liiterbelltilil. Desalii,ette,Iiiti
1,es(·hikte Bc,xtel ove, professic),irle. gespec ialiseerde winkelbedrijven illet

e,·,i i,itgrl,reid procli,ktaatibocl.
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EV.\I«EXI'IE DEEL D

1 let 6lan van de jaren  1 900  -  1914.  teruggezakt  tijdens  het  i,iterlie|lutii.
keercle  tussen   1950  eii   1970  tcrug.   Ook nu speelde tiaast  een  giinstige
cotijunctuur de liouditig van de lokale overlieid een belangrijke rol. Het
geiTieentel,estuur wend(le alle 'Iiogelijklieden aan om de bedrijviglieid te
stiniulereti eii op het gel,ied va,1 infrastructtiur, gezondheidszorg. littisves-
ting en miderwijs werde,1 aa,ibod 01 kwaliteit sterk verbeterd.

Tussen  1950  en  1970  groeicle  de  Boxtelse  bevolki,ig  met  rumi  35  pro-
cetit  vati   1 +303   naar   19+12.   Net   aandeel  vati  joiigeren  tot   twintig jaar
natii  na  1960  af.  er  trad  vergrijzing  op. Het migratiesaldo  Was  Otidanks
de stijgende werkgelegenlieid iiegatief. De oorzaak lag in het grote tekort
aali wootlruimle. Vee| Boxte|aars vertrokkeii tiaar geiwieeilten 117 de Om-
geving. De nieesten bleven wei in Boxtel werketi. Door de groeiende werk-
gelegenhei,1 overtrof liet werkforensisme in cle jareti zestig liet woonfo-
rensisme. Een forse uithreiding van het woningliestand iii de jareii zestig
niaakte  vaiiaf  1968  eeii  vestigingsoverscliot  mogelijk

De   aanleg  van een 11ieuwe vierbaans autoweg  in 1967 vergrootte   de
bereikbaarlieid van Boxtel en was verkeersteclinisch een grote verbetering
Deze weg liep ecliter langs de oostzijde van de genieente, terwijl het   in-
dustrieterrein, in de jareti vijftig aaiigelegd, aan de westkant nabij het
station lag. De ontsluiting vati dit industriegebied werd een slepende
kwestie. De geplande provinciale weg Tilburg - Boxtel - reghel. die dit
probleem had kunnen oplosse,i, kwam er niet.

De spoorwegverbindingen waren uitstekend. maar het gioriende aantal
auto's leidde tot een achterilitgang vail het personetivervoer vanaf StatiOil
Boxtel. Het lijntje Boxtel - Cennep boette verder aan belang in.  Iii  de
jaren zestig reed er dagelijks nog 6#n goederentrein van Boxtel naar Eden.

Het onderwijs werd uitgebreid met nieuwe vorine11 van middelbaar eii
beroepsonderwijs. Boxtel kreeg daardoor een centruinfunctie op onder-
wijsgebied. Dit gold ook voor de gezondheids- en bejaardeiivoorzieninge,i.

De  dienstverle,iing  bood  iii 1971 nieer niensen  werk  dan  de  industrie
en was daarmee de grootste sector. Vooral de mantschappelijke diensten
groeiden sterk en name,i  in  1971   tweedercle  van de arbeidsplaatsen  in
de tertiairr sector  voor hun rekening. Dit hangt samen  met de foric   uit-
breiding van liet ambtelijk apparaat. de zorgsector en het otiderwijs. Voor
mannen bleef de industrie de belangrijkste werkgever. De werkgelegenheid
8  de  econoniische dienstverletiitig breidde ttissen  1960  en  1970  kraclitig
uit door groei in de handel. de traiisportsector eti het bank- eii verzeke-

303



ringswezen.  1 let bankwezen werd  rond  1970 verdubbelci  inet de vestiging
van de Alget,irtie Bank Nederlaiid eii de Neclerlandse Middeiistaticisbank.
Het toenem(*11(le autogebruik vergrootte cir (·olicurrelitie Vail s-liertogen-
1}osch eti E.ii,clliove,i als wiiikelcetitra eli hacl een tiegatief effect op de
Bc,xtelse detailliandel.

De secuiidaire sector vertooncle   in   de  periocle   1950   -   1970  ecii  grotc
dynaiiiiek. Er vondeti stnic'ttirele versclluivingen plaats. De textieinijver-

heicl miirginaliseerde en ook de voedings- eii getiotmiddelenindustrie ver-
loor aaii betekenis. De iiwtaaltiijveriwid werd nu de 1)elangrijkste bedrijfs-
tak. waarbitti,en nieuwe bedrijveti hoogwaardige arbeid bracliteii. Dit
laatste gold ook voor de cliemische indiistrie. .\an de stijgende vraag naar
grsc·licicild personeel kcm cloor cle  ,itbreiditig van liet teclitiiscli owlerwijs
m tortietiiende „iate clc,or Boxtelse arbeiders wordeii voldaan. De ilieuwe

1,e lrijviglieicl #ms in hoge niate ititernatiotiaal georienteerd. Nieuwe 011-
clernetilers illoestell grc,te ixivesteriligeii dor,i. De meesteti wareii daartoe

aatigewezeit op exterile fitiaticierilig. Het aantal Naaniloze Ve,111(,otscliap-
1,(·,1 1,reidde stiel uit.

1 Iet  aanderl van  de landbouw  iii cle econoniische  structiiur liep  terug
vati ongeveer 2() nam 8 procent. Het aaiital bedrijven vermindercle.
Steecls nieer bocrenzooiis roiideti werk buiten cle landbouw. Onclatiks m-
kritiiping van de opperviakte latidbouwgrc),id ti'acl scliaalvei'gr<,tiiig op.
De niechanisatie brak cloor. De bc,ereii spec·ialiseerdei, zicli ineer eii ineer
op  de  inte,isieve  veelic,uderij.   1 let   proces  \'a,1  ontrite,Igiilg  van   het   ge-
mciigde  be(Irijf  kwam  op  gaiig e,1 tegen  1970  deed  de  bioitid,istrie  zijii
mtrede. Iii cohperatief verband wei cl veel gi'daaii aaii de verbetering vati
de veekwalit(·it.
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I
HOOFDSTEK R

STRI (.'TE REN IN \ERANDERING

E.EN DI\(:HRONISCI IE.\NAL¥SE

Iii de vorige hoofdstukke,i werd de ec·otiomische ontwikkelitig van de
genieetile Boxtel iii satiwii|iang niet asi,ecteii van deiliografische en iii-
frastructurele aard beliclit iii vier afzoiiderlijke periodeii. In dit afsluitende
liooMstiik volgt de analyse van de struct,irele transities iii de economische

structi,un de landbouw. cle industrie eii de econoniische dieiistverlening
in de liele onderzoclite periode. Deze la,igeterinijnanalyse wordt vooraf-
gegaan door een schets vari de demografisclie e,i infrastructurele ontwik-
keliiigen iii deze periocle. Tot slot wordt aandacht besteed aaii de vraag
waarom de econoniische ontwikkelitig vaii Boxtel is achtergel)leveii bij de
illogelijkheden.

§ 1. Demografische en irifrastructurele ontwikkelingen

a. Bevolkingsontwikkelitig

De Boxtelse bevolking groeide in de negetitiende eeuw aa,izienlijk snelier
dan  iii de  achttiende.  De  snelste  toename votid plaats vanaf 1870.  In  het
iiiterbellum viel de groei terug, nwar na de Tweede Wereldoorlog nani
het inwonertal sneller toe dan ooit.

Het   huwelijks-  en  voortplantingspatrooii  was  vddr  1900 in hoge  mate
traditioneel: economische mogelijklieden mi vooruitzicliten bepaalden

niede het huwelijksgedrag en daarmee het geboortencijfer. De huwelijks-
frequentie schommelde sterk. De jaren veertig en taclitig van de vorige
eeuw vormden dieptepunten. Het geboortencij fer daaide  na  1800  en  lag
rond   1850  op zijn laagst. Daarna steeg  het  fors. De jaren   1900   -   1910
liadden het hoogste geboortencijfer per duizend inwoners iii de hele on-
derzochte periode.  Na 1910 zette een daling  in, die alleen werd onder-
broken  door de jaren  1940  -  1950.
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V
Ta\,el 81: .lantal inu,oriers ran Boztel 1704 - 1990. cd,solutit en geindereerd (1795
= 100)

Jaar Aa,ital inwo,iers Jaar ·\antal inwoners

abs. iric lex abs. index

17(}+ 2352 89.3 189() 6069 230.3

1793 2635 100.0 1900 6799 238.0

1810 3049 113.7 1910 8025 30+.6

1815 30:17 115.3 1920 9687 367.6

1820 3188 121.0 1930 1 ()94+ +15.3

1830 3371 1:13.5 19+0 11362 +38.8

18+0 +01:1 152.3 195() 1 +:3(,3 5+2.8

1850 +418 187.7 1960 16936 6+2.7

1860 +531 17.7 -7 1970 19+12 736.7

1870 +771 181.1 1980 2+205 918.6

1880 5526 24)9.7 1990 23385 963.+

Na 190() ve,·drozig   het   inoderne   huwelijks-   en   voortplantingspatrooii
met zij,1 frecli,eiiter en 01, joi,gere leeftijd litiwen. gekoi,peld aaii een te-
mglopetic le fertiliteit. het traditioiiele patroo,1. De direkle binditig inet de
ec otioniisc·he omstatidighecleii werci steeds losser e,1 verdween telislotte.

De sterfte(·ijfers claalden iii de eerste helft van de iiegetitiei,de eetiw,
Iliaar stegeli  in de jaren  zevelitig weer  naar  liet  niveati  vaii  de jaren  181+
- 1820. Deze stijgiiig wercl vooral veroorzaakt door de toegenoinmi ziti-
geliiige isterfte. 1 let sterfte(·ijfer bleel' hoog tot oiigeveer 1900. Toeii zette
re,1  dalilig  iii.  die  (loorgiiig  tot  1970.

De leeftijdsophotiw veranclerde in de negrntiende eeuw nmar wemig
1 let aanderl van de jongeren tot twititig jaar iii de totale bevolkitig scliotii-
melde tusseii de 4:  en +5 procent  de groep vail twititig tot vijftig jaar
tiissen cir ,19 eii 40 proceiit. Iii de eerste lielft vall cle twintigste eeuw
groride het aandeel  van  de jongereii  tot  twiiitig  jaar.   maar  trissen   1950
en  1970  traci  vergrijzing  op.

Boxtel was rotid  1800  gern  geisoleer(le  genieenscliap.  Ituim  een  kwart
van de inwoners  iii  1810  was  buiten  de  gimiente  gel,oren.  Het  inigra-
tiesaldo was tussen   1816  er   1970.   inet   uitzondering van enkele korte

perioden. overwegend negatief. Het frit. dat cle groei van de Boxtelse

bevolking geheel voor rekeni,ig kwam van de natutirlijke aanwas duidt
erop. dat cle econonilselle sitilatie over het algemeen te sleclit was oni
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mensen van riders aan te lokken eli te goed om een uittoclit te veroor-
zakeii.

Dr gestage uitbreicli,ig van het inwotiertal. over de geliele periode iets
hoger dan die van No(,r(1-Brabant en Neclerlaiid. leicide tot reii ruitii
aanhod vaii arbeidski·ac·lit. De forse prc,duktieverliogii,g in cle latidbotiw
iia  1800  volgcle  op  de  irlatief  siielle  hevolkiiigstoeiiaii,e  iii  die  perioile.
De sterke groei vai,  het  aantal  inwo,wrs Iia 1900 leidde niecle tot  expai,sie
vati de sec·tor econoii,isclie diensten. vooral ii, de winkelbranc·lie. Ook het
aatideel van de matits<·liappelijke dirtistverlening werd daardoor groter,
voc,ral door de i,itbic·idiiig van het atiibtelijk apparaat. de zorgsector e,i
het oriderwijs. Na de  Rveede Wereldooric,g kon de bevolkitigsgroei voor
liet eerst de toeiia,iw rati liet aantal arbeidsplaatseii niet l,ijliouden.

b. hifrastructtiur

Boxtel had al si,ids liet Iilidden vaII de aclittiende retiw iriet de straal-
weg s-Hertogenboscli - Litik eeii goecle verbincliiig titet s-tlertogenbosc·h
ei, Eindhoven. Maar tot ver in de Iiegetitie,ide eeuw waren de verbindili-
gen met oniliggende plaatsen als Oirscl ot. Oisterwijk. Haaren. Esc·li,
S<1hijndel  en Sint -Oedenrode uitermate sleclit. Het genieeiitebestuiir  on-
dernatri laiige tijd weinig 011#1 hierin verbetering te I,retigen. Pas iii cir
loop van de tweede lielft var, de negentiende eeilw werd liet interlokaal
wegeiitiet sterk verbeterd.

De ontsluiting vati Boxtel werd kraclitig bevorderd door de opening ran
cle spoorlijnen  naa,   s-1 Iertogenbosch. Till}urg. Eindhoven e,i het Duitse
Wesel tusseii 1865 en 1873. Dit had geeti siielle expatisie va,1 de lokale
ec·onomie tot gevolg. Op terinijii zijn de spoorwegeti voor Boxtel ecliter
vaii groot belang geweest. vooral ook als werkgever.

De  infrastructu,ir  underging  iii  1938  ee,i  verheteriiig door de verlegging
van de straatweg s-Hertoge,ibosch - E. indhoven, die tilidden door cle
dorpskern liep, naar cle oostelijke rand van de bebotiwde kom. lii de jareti
zestig verrees aaii de oostkant van cleze weg een nieuwbouwwijk, zodat
die weer door de bebmiwitig liep. Het atitoverkeer wercl voortdurend
drukker.  In  1968  werd liet traject  voor de tweede Inaal opgeschoven.  De
tiieuwe weg, een vierbaans autoweg (N2). liep parallel ami het afwate-
ringskanaal. Planneti voor cle aanleg vail eeii direkle verbinditig met Til-
burg via het industrieterrein werden niet gerealiseerd.

De treinverbinditigeii werden in de loop der jaren steeds frequenter. De
spoorlijn Boxtel - Wesel verloor echter Zijtl internationale helang en verviel
tot een onbeduidende lokaal-spoorweg
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De konist van eeii gasfabriek en een elektriciteitscentrale vormde een
belangrijke verbetering  van  het  i,idustrieel klirnaat. Vooral  de  in  1899
geopen(le elektrische centrale was van groot economisch belang. De be-
schikbaarheid van elektriciteit maakte het ook kleine ondernemers mo-
gelijk te mechaiiiseren. De gas- eti elektriciteitsvoorziening werd iii de
loop van de jareti steeds verder verbeterd en aangepast aan de nieuwe

risen.  In   1947  kreeg  het  bedrijfsleven  de  beschikking  over  krachtstroom.
De coniniunicatiemogelijkheden van Boxtel met de buitenwereld nanien

toe door de vestiging in de genieente van een post- en telegraalkantoor
omstreeks  1865.  De  bouw  van  een  telefooncentrale  vergemakkelijkte  de
conimunicatie   na 19()() aanzienlijk.   Na   1950   onderging   het   telefoon,iet
een sterke ititl,reiding

c. Sociale zorg

De levensslatidaard was in Boxtel aa,1 het eind vati de aclittiende eli
in het begiii van cir tiegentiende eeuw laag. Velen leeMeii rond het be-
staansmiiiiniuin. Iii de loop van de eeuw kwani daar weinig verandering
iii. Zelfs in de eerste lielft van de twintigste eeuw lagen de lonen in Boxtel
relatief laag. Boxtelse wevers verdienden  rond  1900  aanmerkelijk  niinder
dan het gemiddelde loon in de Brabantse textielindustrie. De vaak erbar-
melijke levensomstaiidigheden leidden iii de volksmond tot de uitspraak:
"vrijdags wordt een weversvarken geslacht", waarniee bedoeld werd, dat
op vrijdag bij (le middaginaaltijd eeii haring door alle gezinsleden werd
gedeeld.1 Velen wisten zich iii moeilijke perioden staande te houden. om-
dat ze bescliikten over een basis van zelfverzorging: een lapje grond met
groenteti. aardappcls eli ee,1 geit. Deze onistandigheid had als gevolg. dat
de arbeidsloneii laag koiiden blijven en werkte zo m het voordeel van de
fabrikanteii. Zwakke groepeii als bejaarden. invaliden, weduwen en wezeii
waren vaak aangewezen op de ariiierizorg

De belangrijkste instelling voor armenzorg m de vorige eeuw was de
'Tafel van de H.Grest . het latere Burgerlijk Arnibestuur. Na 1850 werden
enkele nieuwe instellitigen   voor armenzorg gesticht: de Sint-kincetitius-
vereniging en de Elisabetlivereniging. Zij verleenden vooral aanvullende
hulp, meestal iii natura. Werkverscliaffing had weinig succes. Er zijn geen
aanwijzingen, dat de lage levensstandaard heeft geleid tot sociale span-

ningen. Er heeft ook Keen massale i,ittocht plaatsgeliad.

1 ) Naus. Boztet.  Een sociale orientatie.'13.
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De eerste helft van de twintigste eeuw was als gevolg van de Wereld-
oorlogen en crisisjaren tiiet zijn grote werkloosheid een zware tijd. Het
Burgerlijk Armbestutir en de andere instellingen voor armenzorg bleven
onniisbaar bij het verlicliten van de ergste nood. De genieetite zette m
de jaren dertig werkverschaffingsprojekten op. waaronder de omlegging
vati de weg 's-Hertogenbosch- Eiiidhoven en de aanleg van het afwate-
ringskanaaal.

De sociale vooiziemiigeii  werdeii  tussen  1950  en 1970 verder geprofes-
sionaliseerd. Daarbinnen werd de positie van het particuliere initiatief
deeds niarginaler. Door de groeiende welvaart was de rol van de instel-
lingen  in deze periode aanzietilijk kleiner  daIi  v66r 1940.

d. Cezondheidszorg en huisvesting

De gezondheidssituatie en vitaliteit van de Boxtelse bevolking zijn tussen
1800 en  1850 iets verbeterd.  In de tweede helft van de negentiende eeuw
verslecliterde de situatie ecliter door de sterk gestegen zuigelingensterfte.
Deze werd voornamelijk veroorzaakt door een toenemend gebruik van
flesvoeding. III de hele negentiende eeuw bleven besmettelijke ziekten de
kop opsteken en slaclitoffers eisen, ondanks maatregelen van het gemeen-
tebestuur om de hygifne te bevorderen. De geneeskundige zorg lag in
handen van 66n arts en 660 of twee heelmeesters. Een verbetering van
de Boxtelse gezondlieidsvoorzieningen was de inrichting van een zieken-
huis  in  1865,  dat  een  boven-lokale verzorgende functie kreeg.

Na 1900 verbeterde de gezondheidstoestand  van de Boxtelse bevolking
vooral door een betere gezondlieidsvoorlichting. Het hygiiinisch besef nam
daardoor toe en de zuigelingensterfte daalde drastisch. Ook de kwaliteit
van de medische  zorg werd lioger.   Het  in 1926 gebouwde St. -Lidwina-
ziekenliuis was modern geoutilleerd. Een belangrijke rol in de verbetering
van de volksgezondheid speelde de Dr. Hoek's Vereniging, een soort co-
Uperatie  op het gebied  van de gezondheidszorg, opgericht  in  1909.

Na de Tweede Wereldoorlog werden de voorzieningen verder uitgebreid.
Het ziekenhuis werd aangepast aan de eisen van de nieuwe tijd. Rond
1970 werd een geheel nieuw ziekenhuis gebouwd. Ook werd de zorg voor
bejaarden verbeterd. Tussen  1950  en 1970 werden twee geheel nieuwe
bejaardenoorden gebouwd: Simeonshof (1959) en Emmaus (1966)

Huisvesting was in de negentiende eeuw een zaak van particulier ini-
tiatief. De kwaliteit van de huisvesting was in de hele negentiende eeuw
laag en bleef tot ver in de twintigste eeuw voor veel mensen slecht. De
gemiddelde woningbezetting liep van ongeveer zes personen omstreeks
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1800  terug  naar  vijf  iii  1900.  De  nieeste  woningen.  ook  in  de  koni.  be-
schikten door de ruime verkavelingsstructuur over een 'liof', waarin aard-

appelen en groenten konden worden geteeld. De snelle bevolkingstoename
na 1900 leidde tot groeiende woningnood. Vanaf 1870 bemoeide de lokale
overheid zich inet de woningbouw door de afkondiging van een bouw-
verodening.  Pas  in  1917  nam  degemeente voorhet eerst  zel f het initiatief
met de bouw van 74 arbeiderswoningen nabij het station. Nieuw was de

opricliting van enkele cooperatieve houwverenigingen in het eerste kwart
vai} de eeuw. Door de meuwbouw en het vertrekoverschot liep de wo-
ningnood eiiigszins terug. niaar na de Tweede Wereldoorlog was de huis-
vestiiigsproblematiek opiiieuw groot. De kwaliteit van een aatizienlijk deel

van het wonitigbestand was slecht en nieuwbotiw kon de grote vraag naar
woonruimte niet bijliouden. Daardoor bleef liet aantal woningzoekendeii.
otidanks de toegenomen bouwactiviteiten. stijgen.

De bebouwde kan breidde zicli geleidelijk uit. De ruimte lussen Boxtel

Binnen  en   het  statioii  werd  iii  de  loop der jaren volgebouwd.   Na   1900
verloor het btiurtscliap Breukelen zijii agrarisch karakter door woning-
bouw. De buurtschappen Selissen en Onrooi werden na 1950 volgebouwd.
Hier verscheen de eerste hoogbouw. Met deze uitbreidingsplanneii ging
een forse oppervlakte goede landbouwgrond verloren.

e. Onderwijs

De kwaliteit van het oiiderwijs was in de eerste helft van de negentiende
eeuw niet hoog. Het sclioolbezoek was inatig. Het genieentebestuur lieeft
zicli ook iiiet erg ingespaiineii het onderwijs te verbeteren. Het analfabe-
tisme was vooral onder nieisjes hoog. Daar kwani in de loop van de jaren
1800 - 1850 geen verbetering in.

1n de tweede lielft van de negentiende eeuw kwani naast openbaar

bijzonder onderwils. verzorgd door religieuzeii. Het schoolbezoek eii de
onderwijskwaliteit namen toe. Daardoor daalde liet analfabetisme tegen
het eind van de eeuw spectaculair. Nieuw was het tekenonderwijs. een

voorloper van het teclinisch onderwijs, waarvoor de belangstelling overi-

gens gering was.
Na 1900 groeide  het ondenvijsaanbod verder. Er verrezen   ulo's,   een

landbouwschool. een huishoudschool en een kweekscliool voor meisjes. In

1939 opende een school voor buitengewoon lager ondenvijs. Het initiatief
tot het stichten van nieuwe vormen van onderwijs kwam in hoofdzaak
van particuliere zijde. Het gemeentebestuur was tot de Tweede Wereld-
00rlog weinig actief in dit opzicht. Dit had tot gevolg. dat liet onderwijs
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eigenlijk   pas   , a   1945.   toen   hct  geineentebestuur  veel  actiever   was.  het
vereiste niveau haalde. Er kwamen een HBS, een AIMS. een Anibachts-
school eii een Scliilderss(·11001. De oiiderwijsvoorzieningeii waren m de
jareti vijftig en zestig zo goed. dat Bmtel op onderwijsgebied ee,i regic,iiale
fiitic·tie King tiltoefetie,1.

% 1. Structurele vera,ideringen in de lokale eco,ic,mie

a. De ecotioinisclie structitur

De verdeliiig van de irian,ielijke beroepsbevolkizig greft pen globaal
beeld van de Hiitwikkelitig van de economisclie bedrijvigheid in Boxtel.
Roi,(1  1800  was  de  landbouw  inet  ritini  42  proceiit  de (loiTiitiante sector.
.\811  die   domiiiatitie  kwa,Ii  al  vddr  1850  een  eind:   het  aandeel  van  de
landbouw daaide fc,rs eti de iiijverlwid Iiani de eerste plaats over. In de
tweede helft vati de negenticiide ecuw groeide de landl,ouw weer. De
secundaire   sec·tor  was  in   1900  nauwelijks  groter  dan   de  primaire.   Na
1900 vond in de landbouw eeti structurele daling plaats, procentiteel en
in tegenstelling tot de algemene trend ook absolutit. Overtollige arbeids-
krachten konde,i aanvatikelijk vrij gemakkelijk werk vinden in andere
sectoren.  De daling zette versiteld  door  na  1950.  Oak  toril  kcmdei,  hoc-
retizoons zonder veel nioeite aan de slag iii de industrie en de dietistver-
le,iitig.

De nijverheid expaiideer·cle iii de negeiitiende eeuw. De groei was tlisseil
1800  eii 1850 groter  dai,  iii  cir  lialve eeuw daarna.  Aaii het begin  vaii
de twintigste eet,w voltrok zich  eeti  snelle uitbreidiiig.  Aaii die kraclitige
expaiisie kwait, ee,1 eind met liet mtbrekeii vati de Eerste Wereldoorlog
rijclens I,et interbellitin e,1 vooral iii de jaren dertig was cle toenamc reel
geringer. Na de Tweede Wereldoorlog vertootide de mannelijke beroeps-
bevolking iii cir indiistrie procentueel nog een lichte stijging

De tertiaire sec·tor  breidde zich  gestaag uit.  maar hleef lot  1865  relatief
van germge betekews. Met de komst van de spoorwegen in 1865 breidde
de  economisclie dienstensector explosief uit.  Tot  omstreeks  1950  blerf de
omvatig van de totale dienstverlening procetitueel ongeveer gelijk. on-
danks een forse i,itbreidiiig van de tiiaatschappelijke diensten. De belang-
rijkste oorzaak was de terugloop van de economische dienstverlening na
cle  reorganisatie  van  de  spoorwegen  in  de jareii dertig.  Na 1950 breidde
de tertiaire sector fors itit. De maats<happelijke dietisten vertoondeti ee,1
grotere groei  dan de economische.
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De categorie losse arbeiders. in de eerste lielft van de negentiende eeuw
een  onivangrijke   groep.   verdween   tege,1   1900  door   de   torgenomen  be-
schikbaarheid van vast werk m iriet iianie de iiijverlieid en bij de spoor-

wegen.

Tabel  83:  Mannelijke  beroepsl)et,olking  i,1  13<,rtel  in  prc,rente,i   1 610  -   197 1                                      4

Beroepssector 1810 1850 1899 19+7 1971

landbouw. visserij. jaclit +2.5 31.3 36.(, 21.3 6.5

djverheid 28,1 :14.6 :J7./ 53,2 57.+

ec'onoinisclie diensten +.8 +.7 2:1.-7 1 +.5 18.1

maatscliappelijke die,istrit         6.1       8.5 2.8 11 j) 17.9

losse arbe,ders 18.5 20.9              0              0              0

totaal 100.0 1()0.0 100.1 100.0 99,9

Door de stijging van liet formisisme geeft de indelitig tiaar berc,epsbe-
volking in toeneniende mate eeii vertekend beeld vaii de ecoiiomische
structuur in de genieente. De gegevens over de werkgelegenheid voor
mannen  na  1950  totien een sterke temgloop  van  de  pri,riaire.  eeli  lichte
achteruitgang van de secundaire en een kraclitige groei vaii de tertiaire
sector.   in   1953   was nog bijna 19 procent   van de arbeidsplaatsen   voor
mannen iii de landbouw te vinden, ruim 53 procent in de industrie en
28   procent   in de dieiistverlenitig,   in 1971 respectievelijk:   7,9.   +9.8  en

42,3  procent.  Na 1960 overtrof het  aatital  arbeidsplaatsen de beroepsbe-
volkiiig. Als gevolg van de woningnood iiani het werkforensisnie m deze
jaren sterk toe.

b. Structurele veranderhigen in de landbouw

IIi  de  negentiende en twintigge eeuw deden zicli  in de Boxtelse laiid-
bouw structurele veranderingen voor op het gebied van de produktierich-
ting en produktiviteit per ha. de werkwijze, de rol van de illarkt en het
bedrijfskarakter. We zullen deze veranderingen nader beschouwen.

Produktierichting
Tussen  1792  eii  1833  vond  bintien  het geitiengde bedrij f intensivering

plaats van de akkerbouw. In die jaren werd het bouwland uitgebreid ten
koste van grasland. De verhouding  tussen  bouw- en grasland.  in  1792
nog 33 tegen 47 procent. liedroeg  iii   1833 63 tegen 37 proc·ent.  Deze
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intensivering, volgend op eeti groeiende vraag naar voedsel door de be-
volkingstoeiiatiie en stijge,ide akkerbouwprijzen, leidde tevens tot vergro-
ting  vaii  de  produktie  per  lia:   de  roggeopbretigst  groeide  ti,sseii  1812  e,1
1850 met ruiiii  30  proc·ent.  die van boekweit  ruini  40  proc·etit.   De  lia-
veropbreiigst verdubbelcle l,ijna. De onivaiig vaii niet iiaiiie de rogge- eii
aardappelteelt liani fors t(w. Tegelijkertijd groeide ook de rundverstapel.
Onder mdmi van de vraag iiaar kalfsviers uit Eiigelmid eii Fratikrijk
legden de Boxtelse boere,i zic·11 in het tweecle kwart vai, tie Iiegentietide
eeuw meer toe op de kalverniesterij. De teelt van nagewasse,1 competi-
seerde de inkriillping van liet grasla,idareaal. niogelijk aa,igevuld dooi
een verhetering van cle weilande,i. waarciver ecliter niets l,ekencl is. .lati
die inkrii,iping kwam iia  18: 3 ef·n eitid eii  cle onderlinge verlioticling bleef
lange tijd praktisch ongewijzigd (tabel  84)

Tabe\  8-#:   Procentuele  verlie,udirig  bc,litrland  -   graslcind   in  Bo.rtel   1 792   -   19,0

1792 1833 1880 1900 1930 1955 197()

bouwland 5;1         63         62         60         59         +6         16

grasland 97 37 38 +0 41 51 84
totaal 100 100 100 100 100 100 100

hi het laatste kwart van de eeuw votid een tweede wijziging in de
produktierichtitig plaats. Door de enorme graanproduktie iii onder andere
Wiierika en de sterk verbeterde internationale transportmogelijkheden kel-
derden de graanprijzen, hetgeen leidde tot een algeniene crisis iii de latid-
bouw. De prijzen van vlees eil zuivelprodukten, die zich al langere tijd
gunstig ontwikkelden teii opzichte van die van de akkerbouwprodukten,
bleven tijdens de crisis aanvankelijk redelijk gunstig. Door deze ontwik-
kelingen legden de boeren zich meer en meer toe op de veeliouderij. De
r,indvee- en pluiinveestapel groeideii aanmerkelijk. Door de ruiniere be-
schikbaarheid van stalmest. vanaf de eeuwwisseling aangevuld met  ktinst -
niest, stegen de opbrengsten:  die  van aardappelen vanaf  1880,  die  van
rogge vanaf  1905  en  die  vai,  liaver  vana f  1915.  De akkerliouw stond  in

toenemetide   I,iate   in   dierist   van  de  veeteelt.   Zo  werd  de geteelde rogge
steeds nieer vervoederd in plaats van als broodgraan gebrtiikt en breidde
de haverteelt zich uit. ..\ankoop van veevoer werd steeds meer norniaal.
1-let boere,il}edrijf evolueer(le in de ricliting van het veredelingsbedrijf
Mede  door de opening  van de boterfabriek  iii 1903 zette de ititerisivering
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van de rundveeliouderij kraclitig door. In het verlengde daarvan groei(le

de betekenis van de varkensniesterij. De pluimveehouderij en de eierpro-
duktie breidden  zich  na 1920 explosief uit. De kippen-  en  varkenshouderij
werden belatigrijke onderdelen van het gemengd bedrijf.

De heroriiintering iii produktierichting had ook gevolgen voor het bot,w-
plaii. Rogge moest ruimte prijsgeven aan haven De teelt van wortel- en
knolgewassen groeide tot midden jaren twintig en liep claariia terug: na
1920 namen de opperviakten klaver en kunstweide toe. VIas en boekweit,
iii het laatste kwart van de negentiende eeuw enkel nog geteeld voor (le
zelfvoorziening. verdwenen.

De ontwikkelitig naar het veredelingsbedrijf werd tweemaal onderbro-
keli:   tijdens de Eerste  en de Tweede Wereldoorlog.   Oiider   invioed   van

itivoerproblemeti gevolgd door overheidsmaatregeleti om de voedselvoor-
ziening veilig te stellen versclioof in beide periocleii het accent tijdelijk
iiaar de akkerbo,iw. Daarna werd de draad ecliter weer opgepakt.

Na 1950 zette de ontwikkeling versneld  door. De oppervlakte graslatid
werd aanzienlijk uitgebreid ten koste van bouwland. Het overblijvencle
akkerland werd iii de jaren zestig in toenemende mate gebruikt voor cle
maisteelt.  die  iii  1973  al  60  procent  van de akkerbouwgrond  iii  beslag
natii. Op de rest werden voornamelijk rogge en aardappelen verbouwd.
De rundveestapel groeide tussen   1950  en 1970 aanzietilijk.   Het  getilid-
delde aaiital inelkkoeien per bedrijf werd meer daii twee keer zo groot.

De varkens- e,i pluiniveestapel groeideii explosief Naast de intelisieve

rundveeliouderij werden de intensieve varkens- ei, pluiiiiveelio,iderij
steeds belangrijker. Tegen 1970 kwarii  de  ontmenging  van  het  genieng(le
bedrijf latigzaam op gang exi ontstonden m de varkc'ns- eii pluimveelio„-
derij de eerste grondloze bedrijve,1, ook wel aangeditid als bioilidtistrie.
Iii direkle relatie lot deze ontwikkeling had de Rijkslandbouwvoorlic·li-

titigsdienst   & liet rayon Boxtel va,iaf   1968 voor iedere bedrijfstak   re,i

aparte voorlichter.

Ta\,4 83: De rundvee-, plitimvee- en varkensstapet in Boxtel i,2 1900. 1930. 1940.
1973

190() 1930 1940 1973

mndvee 2()06 2576 3030 7500

liluimvee 10025           - 30000 1+3000

varkens 465 2101 2316 27()(}0
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De werktrijze
De  werkwijze  in de Boxtelse landbouw veranderde tussen  1800  en  om-

streets  1880  weinig.  De  produktiviteit  naiti  aanmerkelijk  toe  door  inten-
sivering van het grondgebritik. hetgeen een grotere inzet van arbeid ver-
eiste.   niet   door  Hinovatie. Men werkte   in 1880 veelal   tiog  op   dezelfde
manier m niet dezelfde gereedschappen als iii liet begin van de negeti-
tiei]de eeilw.

Pas rmid de retiwwisseling vonden fundatizentele vernieuwingen plaats.
De belangrijkste wareti het gebruik van kiinstinest. fabriekniatige boter-

produktie. de opricliting vaii couperaties en de opkomst van landbouwoii-
derwijs. De meclianisatie, onder andere de aanschaf van dors- en maai-
niachines en later tractoren, verliep uiterst traag.

Door de groei van de veestapel nam de hoeveelheid stainiest toe. Iii
conibinatie met het toenemende gebruik van kunstmest maakte dit eeti
eind aan het pernianente niesttekort, dat zoii groot stempel had gedrukt
op het boerenbedrijf in de negentiende eeuw. Door meer weidegang ver-
loor liet stalvoederingssysteem terrein en werd de potstal, het hart van
de boerderij in de negentiende eeuw, overbodig. De hierdoor vrijkomende
tijd kon worden aangewend voor het houden van varkens en kippen. De
hoeveellieid  kunstmest   nam   snel   toe: de Boxtelse Boerenbond kocht   in
1897  44  ton  aan.  in   1915  650  en  in  1939  rumi  1000  ton.

In   1903  werd de Codperatieve   Zuivelfabriek   'De Hoop' geopend.   De
handkrachtfabriek was een initiatief van de Boxtelse Boerenbond. De boe-
reti stonden aanvankelijk wat huiverig tegenover deze nieuwigheid, niaar
ondervonden de voordelen van fabriekmatige boterproduktie al snel. De
kwaliteit van de boter was beter en daarmee de opbrengst, de vrijgeko-
men tijd kon aan andere zaken worden besteed en de teruggeleverde on-
dermelk en karnemelk waren uitermate geschikt als varkensvoer. De bo-
terfabriek vormde een stimulans voor de melkvee- en varkenshouderij en
indirekt voor de pluimveehouderij. Het was nu, mede door de lage vee-
voederprijzen, mogelijk vee te houden met een snialle voederbasis. Het
aantal kleine boerenbedrijven groeide  na 1903 aanmerkelijk. De aange-
voerde hoeveelheid   melk   liep   snel   op: van 400.000   kg   in   1905   tot
730.000 in 1910. Door die groei was modernisering van de boterfabriek
noodzakelijk:  in 1910 kreeg  'De  Hoop' de beschikking over stoomkracht.
De fabriekniatige boterproduktie stiniuleerde de ontwikkeling naar het
veredelingsbedrijf

Naast 'De Hoop* werden onder de vlag van de Boerenbond nog andere

cooperatieve verenigingen opgericlit. waaronder enkele met het doel de
kwaliteit van de veestapel te verbeteren en een werktuigencodperatie. Be-
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langrijk was ook, de oprichting van de Codperatieve Boerenleenbank.
Deze bank. bedoeld als kredietinstelling. was lang in hoofdzaak een spaar-
bank. omdat er nauwelijks leningen werden afgesloten. Pas in de jaren           I
vijftig en zestig deden de boeren voor investeringen geleidelijk aan een
groter beroep op extern kapitaal.

Het landbouwonderwijs speelde een belangrijke rol in de vernieuwingen
in   de agrarische sector.   In   1902   werd in Boxtel gestart   met   een   land-                        0

bouwwintercursus   en   in   1914  ging de eerste katholieke landbouwschool
van Nederland hier van start. De leerlingen kwamen iii aanraking met
de resultaten van de landbouwwetenschap inzake gewas- en veeverbete-          l,
ring. Ze leerdeIi via de aanleg van proefvelden inet die resultaten om te           i
gaan. De cursisten. Ineest jonge boerenzoons, stonden opener ten opziclite
van vernieuwingen dan oudere boeren. Zij durMen te experimenteren en
risico's te nemen. initiatieven voor vee- en gewasverbetering kwamen
ineestal uit de kring van oudleerlingen van de wintercursus. Opvoering
van produktiviteit was niet nieer lotiter een kwestie van langer en harder
werken, maar van de toepassing van kunstmest. gewas- en veeverbetering
en op den duur de inzet van kapitaal in de vorm van werktuigen.

De eerste machines, waaronder een stoomdorsmachine, werden aange-
schaft door de grootgrondbezitter Roelofs Heijerniaiis in het midden van
de jaren zestig van de negentiende eeuw. Het aantal machines bleef lange
tijd  beperkt:   iii  1900  bestond  het  hele  niachinepark in Boxtel  uit  slechts

twee maaimachines, 66n hooischudder, 66n hand- en vier paardendors-
inachines.   Ook  na 1900 verliep de mechanisatie traag. Machines  waren
duur en bovendien waren veel percelen te klein voor machinale bewer-
king.  Werktuigen  met  een  nioderne krachtbron bleven helemaal zeldzaam.
Pas na de Tweede Wereldoorlog zette de mechanisatie door: de eerste
tractoren en nielkmacliines deden hun intrede. Het belang van de werk-
tuigencodperatie  van de Boerenbond, opgericht  in  1950,  liep  in de jaren
zestig terlig. omdat steeds meer boeren   zelf inachines aanschaften.

De rot van de markt

In het begir  van de negentiende eeuw waren de boerenbedrijven in
Boxtel niet volledig zelfverzorgend, ze hadden weI degelijk een binding
met de niarkt.2 Wei was hun afliankelijklieid van die markt nog beperkt.
Inputs kwamen goeddeels uit het eigen bedrijf. De boeren bracliten echter
een belangrijk deel van de produktie op de markt om belasting en paclit

2) Trienekens constateert  dit  ook voor Aarie-Rixtel en Wanroij Trienekens, Integrale geschiedenis

in worditig. in  Oudheusden. J. van. C. Trieneketis (red.). Een pront u,0, un mager paard en een

z(,on op  het  seminarie.211  - '247.
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te kinneii betalen. 0111 geld te spareii v(,or eventurle bedrijfstiitbreiding
eii  spullen.  die  ze  zelf  tiiet  kotidei,  voorthrerigen.  te  kutitien  kopeiI.  1 let
belaiigrijkste niarktprodilkt was boter. daarnaast graan eii vee. De hoe-
veellieid. die getiiarkt koii warden. naul iii de eerste helft vati de negeii-
lieiide er,iw toe door prodiiktieverhoging en areaalvergroting. Het groei-
ende decl van cle bevolking bii,ten cir laticlbotiw deed de vraag naar rogge
eii aardappele,i stijgeii. (:c,ede prijzeii 54,or deze proci,ikten vornide,i eeti
stinitilaiis. Dat de I,oereii iii Boxtel zicli iiieer op (le tiiarkt orietiteercleii
1,lijkt ook uit het feit, dat ze zicli oiider itivioed,·aii de vraag tiaar kalfs-
viees uit Vingeland eti Frankrijk nieer toelegderi op de kalveri,iest<·rij. 1)e
markt werd geleidelijk oak vati betekenis root· de aankoop van grc„,cl-
stoffeif ali ines,stoffen eti 11(,01. Boeren kregen zc) steecls tiieer l,ilidilig
met de geldeconomie. De co inierc'ialisatie iiani in cle li,cip der tijcl steeds
verdertoe.

Met de onischakelitig iii de richting vaii het vereclelingsbeclrijf rond de
eeuwwisseling riclitte,i de Boxtelse boereii zich nog sterker op de produk-
tie voor de niarkt. Niet alleen voor de afzet wercle,i ze allia,ikelijk van
(le niarkt. niaar ook groridstoffeii als kiinstinest. veevoer. zaai- en poot-
goed kwameii steeds nieer van buiten het bedrijf. De com,Iiercialisatie.
i,oodzakelijk voor de toepassing van nieuwe technieken, kwa,ii iii liet be-
gin van de twinugste eeuw tot voltooii'g

Bedriifskarcikter
Het Boxtelse boereiibedrijf ill de negetitiencle eeuw was ee,i kleiiisclialig

gezinsbedrijf, dat werk en een bestaan bood aan boer en boerill. hull
kinderen en eventueel iiiwoneiid personeel. Dat veranderile imiiwelijks
door de toenemende invioed Vati de markteconomie. Wei nain het aantal
knechten  en  meiden  na  1900 af.  Net  zo  niin als elders  op de zandgronden
iii Nederland vond iii Boxtel polarisatie van eigendomsverhoudingeri, ken-
merkend voor de ontwikkeliiigen iii de kustprovincies. plaats. '

Het  boerenl,edrijf was  rond  1970 nog sterds een gezinsbedrijf,  zij  het
grootschaliger van oinvang. Eind jaren zestig dedeti zich de eerste signale,i
voor van een geleidelijke ontwikkeling naar liet latere eenniatisbedrijf

1) Va„ den Brink. De arbeid is alles. dr liielisc·h is itiets. iii: Ti,SC;. 17 (1991) 1. 57 - 58, V:iii
7.andei,. De ecommisrhe,intlrikkeling mn de Nederlandse  landbouu, in de negentiende eeuu,  1 00
- 1914.316
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c. Structuurveranderingeii iii de industrie

V66r  1900  was  de textielnijverlieid verreweg (le belangrijkste bedrij fstak
iii de Boxtelse nijverlieid. Daarnaast liad aanvatikelijk alleen de papier-
fabricage een onivang van betekenis. Na de eeuwwisseling trade,1 ver-
schuivingen op iii de iinportantie vati de verschillende bedrijfstakkell (ta-
bel 86). De voedings- en genotniiddelenindustrie streefde de
textielindustrie iii de eerste lielft van de twintigste eeuw iii arbeidsplaatsen
voorbij. De chcrmisclie inclustrie. de inetaal- en de houwnijverlieid ver-
toondeii eveneetis een sterke groei. Na 1950 deed zicli opnietiw eeti ver-
schuiving voor. De metaalindustrie, voordien beperkt tot het ambachtelijke

kleinhedrijf. overtrof de voediiigs- en genotniiddeletiindustrie en werd de
grootste bedrijfstak. Verder vertoonde ook de cheinische industrie een
krachtige groei. De textielnijverheid viel door de sclierpe concurrentie van
de lage-loonlanden sterk terug.

Naast relatief grote bedrijven bleef de kleine ambaclitelijke iiijverlieid.
gericlit op de lokale eii regionale markt, bestaan. De eigetiaar werkte vaak
alleen of iriet hulp vati zijn eigen kitideren. Sonimigen werkten met 66,1
of enkele knecliten. Ook hier traden verschuivingen op. Iii de loop der
tijd verciwenen bepaalde amliachteii als zadelmaker. touwslager. wiel-
ciraaier. kuiper eti strodekker. Nieuwe beroepe,i als sigareninaker. edel-
smid,  drukker.  fotograa f en  kunstschilder  deden  roiid  1900  hun  i itrede.

We zillen de textielindustrie. de papiernijverlieid. de voeditigs- e,1 ge-
notniiddeletiind,istrie en dc' metaalnijverheid aaii eeti nadere bescho,iwing
onderwerpeii. Hierbij wordt aandaclit besteecl aai, het prochiktaaiil,od.
de maliier van prodlicereii en het karakter vaii bedrijf en ondernetner

Tertielinditstrie

De linnetinijverheid was vano,i(Is de belangrijkste hedrijfstak iii de se-
(undaire sector iii Bc,xtel. De voornaamste onderneniers in het begin vaii

de negeiitiende eei,w waren Heiidrik van der Voort en RC. van de \Te,1.
Bekende naniei, uit de tweede helft vati de negentiende eeuw zijn Hendrik
Swinkels, Jit|es van Doore,i, Jan van Oerle. W. van der Eerden en WJ.
van Hoogerwou. De weverijen van Van Oerle en Van Hoogerwou belioor-
den  ook  na  1900  tot  de belangrijkste textielbedrijven. Nie,iwkoiners  van
betekenis na 1900 waren cir weverijen van .1.B. Hertzberger (de latere

Hebox  1905)  eii  'De  Zwaluw   (19+9).
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Ta\,e\ 86: Prc)(,entitele verdeli,ig ran de inclustriele (trbeidsplacitse,1 in Bo.rtel per I,e-
clrijfskkisse  iii   1 499.  1950 en  Icj,0

Becirijfsklass,· 1899 1950 197()

aar,le\,·erk. glas                  0 1.8 1.8

grafisc·lie itij,·crlieicl 1.3 2,2 2.5

c'lle,ltihcl,l· #verlieM (1.6 4.(1

ho„t. turk. htiO 3.-7 +.3 2.5

kic,cli, ig. rei:ii,Aii ig 7.2 ().8 +.4

leer. niblwr. was(1(trk 9.7 1.8 ().3

11111 sbed rij ve, 1 (1.6 ().5               ().7

text ieli,ijs·erli,·icl 44.3 21.0 ft.7

voedi,igh- e,1 ge,ioti,iid lele,1 15.:1 31.9 28.9

metat,Inijverlieid :1,:1 8.+ 31.3

botiwnijverheid 11.1 17.1 133

ovf'rigni ().8

tolaal 100.1 10().0 1()0.0

Pr(,(luktaanbod
De vooriiaamste produkten van de Boxtelse linne,inijverheid waren Mil-

otids fijn en grof linnen voot tafelgoed e,1 kledi,ig en zeer fijn damast.
Men produceerde aanva,ikelijk vooral vour opdraclitgevers 111 steden iii
hit westeii van het land. 1-let prod,iktaanbod bleef i,1 de tiegentiende
eeuw nageiioeg ongewijzigcl. Men streefde weI naar verfijilitig ell verbe-
tering van kwaliteit.  Zo  werd   iii   1857  een  Jacquard-niachine  1,1  gebruik
geiiometi. waarITiee in een stof aan beide kariten figuren iii vers<·hilleiide
kleuren geweveli kon(len worden. Aan het eind van de eei,w startte Van
Oerle de produktie van band. De markt breidde zich geleidelijk uit over
het hele land.

Pas na de eeuwwisseling werd het produktaanbod in cle textielindlistrie
breder. De wrverij van Hertzberger lever(le tijk. gordijnstoffen. persen
niilg-. 1Iiarkieze,i-. teiit- eiN zeildoek. De fabriek had een eigen verve-
rij/appreteerderij. die ook voor a,idere beclrijven werkte. Weverij \:an cler
Eerden vervaardigde I,elialve liniien zwaar katoencloek. wagen- en auto-
kappendoek. Van Oerle verlegde liet zwaarteputit binneii zijn bedrijf naar
de bandprodi,ktie en de vervaardigitig val} etiketten. Na de Tweede We-
reldoorlog specialiseerde hij zicli iii de prod,iktie van hoogwaardig bancl
voor de confectieindustrie. Later versclioof liet accent naar band voor
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veiliglieidsgordels. Hertzberger werd een van de belangrijkste canvaspro-
ducenten van Nederland. Textielfabriek 'De Zwaluw' produceerde trico-
tage. De Boxtelse textielindustrie richtte zich steeds meer op de interna-
tionale markt.

Produktieirijze
Eeii volgende structurele verandering betreft de produktiewijze. Tot ver

iii de negentiende ee,iw werd uitsluitend met de liand gewerkt. Binnen

het nianufactuursysteem was op beperkte scliaal sprake van arbeidsde-

ling. In liet derde kwart van de negentiende eeuw ontstond het fabrieks-
systeem. gekeninerkt door de toepassing van de stoomketel als krachtbron
en verdergaaiide arbeidsdeling Massafabricage werd nii mogelijk

in  de  Boxtelse  linnennijverheid  kwam de eerste stoommachine  in  1863
in gebruik. toen de katoeninvoer uit Amerika stagneerde. Jules van Doo-
ren. telg uit de Tilburgse fabrikantenfamilie Van Dooren - Dams. opende
toen een stoomweverij. Kort daarna volgde Hendrik Swinkels, al enige
tijd in Boxtel gevestigd, zijn voorbeeld. Van de vier stoomlinnenweverijen
in  Nederland  in 1871 stonden  er  twee in Boxtel.   In  1880  ging  ook  Van
Oerle over op stoomkracht. De mechanisatie ging ecliter laligzaam: in
1900 telde Boxtel nog maar vier stooiiilinnenweverijen met iii totaal vijf
stoominachines.  Na 1900 maakten de weverijen ook gebruik  van  elektro-
motoren. Met de opkomst van de fabriekniatige produktie ontstond ook
de 'fabrieksarbeider'. De betekenis van de liuisnijverheid verminder(le.
Stoommachine nocli elektromotor verdrong het traditionele handwerk di-
rekt. Handwerk bleef lange tijd naast machinale produktie bestaan. Om
de produktiekosten te drtikken werd na de Tweede Wereldoorlog sterk

geniechaniseerd.

Karakter van bedrijf en ondernemer
Een derde structuurwijziging betreft het karakler van bedrijf en onder-

nenier. In de Boxtelse textielnijverheid bestond in de aclittiende eeuw het
Terlag-systeem' of 'entrepreneur-systeem'. De ondernemers (Verleger of
reijers) bracliten de grondstoffen naar de thuiswerkers en haalden de
weefsels weer op. Boxtelse reijers als Maurits van der Voort niaakten ge-
bruik van tliuiswevers in onder andere Oirscliot, Best, Schijndel, Sint-
Michielsgestel, Liempde en Woensel. In het systeeni van de collecterende
handel was de ondernemer priniair handelaar. Hij lioeMe alleen maar te
investeren in grondstoffen, niet iii een gebouw en apparatuur.

Naast deze collecterende handel ontstond   rond   1800 het nianufac-
tuursysteem, waarbij de arbeid op 6#n plaats werd geconcentreerd. De
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produktie kon iii dit systeeni geniakkelijker gecontroleerd en geunifor-
meerd worden. De werkwijze bleef traditioneel. 0,idernemers maakten
gebrilik van thuiswevers, inaar lieten bepaaide bewerkii,geti in eeii ate-
lier' verrichten. Iii sleclite tijden konden zij terugvallen op het oude Ver-
lag-systeeiii. Dit blijkt uit de niemorie van toe|icliting bij een brief van
1)urgenieester Spee|t,ian van Boxtel aan Cedeputeerde Stateri vaii 19 mei
1820:

71oewel binneti deeze Cemeente I.inneti en Servett geweveli wordt kali
zulks geenzints als fabriek bescliouwt worden, zijnde diis ook uit dicii
hoofdi. de Heeren van cler Voort en van de Ven beneveiis alidereii liiet
gepatenteerd geworde,i als fabrikanteii maar ali kooplieden, bleekende zij
daarna de goederen hui, door de wevers tlluis gebragt oni verder te ver-
kopen. De reden van 't boven aangeliaalde ontstaat liiertiit: Dat voor-
inelde   lieeren geen Werkwinkels of Etablissementen hebben... Hoewel

9.+tiien iiu deze bedrijven als Keen Fabriek kan aannierken

Met de opkonist vati het nianufactuursysteem veranderde de onderne-
mersfigtiur van karakter, hij werd koopman - onderneiner. Hij moest iii-
vesteren iii een gebouw en produktiemiddelen. Aanvankelijk was dat eeti
kleine ruimte inet enkele getouwen. De belangrijkste koopman - onder-
nemers aan het begin van de negentiende eeuw waren Hendrik van der
Voort en P.C. van de Ven. In de tweede helft van de ee,iw kwamen daar
onderiieniingen als die van Van Hoogerwou, Van der Eerden en Van Oerle
bij.

De derde fase in deze ontwikkeling is de opkonist vaii het fabriekssys-
teem in de jaren zestig met de konist van de stooniweverijeri van Van
Dooren en Swinkels. In dit systeem, dat forse investeringen vereiste in
gebouwen en machines werd de ondernenier fabrikant. De overgang van
huisnijverheid en manufactuur naar de exploitatie van fabrieken verliep
traag. Het manufactuursysteem bleef lange tijd bestaan naast het fa-
briekssysteem.

Er is weinig bekend over de manier waarop de noodzakelijke investe-
ringen werden gefinancierd, maar incidentele gegevens bieden  een  aan -
knopiiigspunt. Investeringeii werden betaald uit eigen vermogen of met
behulp van familie, vrienden of bekenden. Jules van Dooreti werd finan-
cieel gesteund door zon familie. Eeii groot bedrijf als Weverij Van Oerle
deed pas  na   1950 een beroep  op  de  bank.

4)  CAB.  Oud Arc·hief,  Doos  Copie  der  uitgaande  brieveti  1816  -  1821,  register 1820, Bijlage  bij
brief nr. 2.5, dd. 19 -5- 1820
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Papiernijperheid
De tweede bedrijfstak van betekenis iii de negentieiide eeuw was de

papiernijverlieid. De papierfabriek. iii 1802 opgericlit  door (:.C.  Feuilletati
de Bruyn. C.E Hoevenaar en J.J. Brest vaii Kempen en de enige in Noord-
Brabant. vervaardigde verschillende soorten papier en venvierf eeti uit-
stekende naam op het gebied van de produktie van velijnpapier. Het be-
drij f  was zo gerenommeerd.  dat koning Lodewijk Napoleon  het  in  1809
met een bezoek vereerde. De afzet voild plaats binnen Nederland.

De papiermolen was in feite de eerste eclite nianufactuur in de geineeii-
te: alle roorkomende werkzaamhedeii wai en geconcentreerd op 6#n
plaats. Er wei·kten op eeii bepaald moment bijiia lionderd arbeiders. De
bedrijfsvoering was hier uitermate modern: de finaticifle en technische
leiding werdeii  gesclieiden. Het bedrijf werd  in  181+ een soort  N.V.  iriet
de  uitgifte van tweelionderd aandelen van duizend  gulden.  In  1822  iiani

A.E Speelnian. burgenieester van Boxtel, de papiermolen over. Een kleine
tien jaar later werd Adani Velsen, die elders iii Boxtel een eigen papier-
fabriek was begontien, de meuwe eigenaar, Zijn zoon Pieter Hermantis
stootte  de oude niolen  iii  1835  af.

In 1859 plaatste Pieter Hernianus Velsen een stomninacliine  in  zijn  pa-
pierfabriek ter vervanging van windkracht voor de aandrijving van de
wrijfkuipen. waarin lonipen werden omgezet in papierstof. Daaniwe was

liet bedrijf de eerste 'fabriek' in de gemeente en Velsen de eerste 'fabri-
kant. Vijf jaar later kwam er eer, door stoomkraclit aangedreven papier-
macliine. De onderneniing hoorde bij de eerste niachinale papierfabrieken
in Nederland. 0,71 onduidelijke redenen liquideerde Velsen zijil bedrijf iii
1875.

loedings- en gene,tmiddetenindustrie
Bintien de bedrijfstak voediiigs-  en  genotmiddelen. opgekomen  Iia  1900.

werd in Boxtel de toon aangegeven door de sigarenindustrie en de vlees-
verwerkende industrie.

Na de eeuwwisselitig startten verschillende sigarenfabriekjes de produk-
tie van goedkope sigaren voor de Nederlandse markt. De belangrijkste
waren de firnia  H.J. vaii Susante (Senca) en de firma Van de Meeren-

donk  (Zwaatica).  In deze bedrij fstak  vond  na  1930 een sterke contractie
van arbeid plaats.   Iii   1930  telden negen fabriekjes bijna honderd arbei-
ders,  in 1939 telden  de twee overgebleven ondernemingen. Van Susante
en Van de Meerendonk. samen bijna drielionderd werknemers. De nadruk
bleef liggen op de produktie van goedkope sigaren. Van Susante kwam
in die jaren op de markt niet de merken Elisabeth Bas en La Paz.
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Liteindelijk bleef alleeli Vaii Susante over. Het accrnt iii de produktie
verse·hoof iia  1960 vaii grote iiaar  kleitie  sigaren.  Flet  hedrij f expandeerde
e,1 produceercle steeds nwer vc,(,r de export. Het had in de jaren zestig
o,igeveer zeshotiderd arbeidskia< liteti iii clietist eii was daarniee veniit liet
gr   01 ste be(lrijf iii de get,ier,ite.

1 let  tiiake,1  vati  sigareii  bleef  latig  liatidwerk.  De  iiiecliamsatie  iii  de
sigaretitiwkerij verliel, traag eii zette eige,ililk ims iii de jareti zestig door.

R(,Iici 1970 was cir imticisigare,Iniaker m Bc,xtel iiagetioeg verdweiwii.
H.J.  vati  Susant,·  cleed  roor  la,ig('  tertiiijniiivesteri,igen  greti  here,ep  op

exter,1 kapitaal. Zijii 70(,ns dedeii dat later weI. De 011 |erile,11itig wm|
in   1934  ee,i  Naaiiiloze  Velitioots<h:,I).   hi  1967  ginK  het   becirijf  over  iii

lia,iden vaii liet Zweedse 7 abaks · ,11(·erii :Svetiski, "11ibaks Aktieholaget'

In 1916 startte Exportslacliterij vaii \'Wjnbergen & Levatio. vooral ge-
richt op de produktie vati bacon voo, E,igela,id. De fal}riek lag aaii de
spoorlijii  iii  de  nabijheid  vaii  het  stationsenip|acement.  1 let  was  een  ii,o-
derii bedrijf. dat gehruik maakte vai, Stooillkrac·lit en elektriciteit. Wijn-
berge,i  &  1.evano  werd  iIi  192()  overge,tomen  door  Zwaneiiberg  in  Oss
et, 01,igezet iii een Naamloze Ve,iiiootschap. kliddeti jareii dertig werd het
bedrijf mt financible overweginge,i naar Oss overgeplaatst.

in 1929 ope,ide de N.\' Export-ce,itrale vai, dr N.C.B.. eeti ii,itiatief
van acht Zuidtiederlandse (iooperatieve Verkoopverenigiiigen. Dit bedrijf.
evnums gevestigd vlak bij het station. richtte zicli net als Wijnbergeii. iII
hoofdzaak op de export van I,acon tiaar Engelatid. Na de Tweede We-
reldoorlog leg(le inen zic·h meet' toe op de uitvoer van vers vlees naar
andere Europese lanclen en de produktie van vleeswaren. 1 let produktie-
proces werd ge noderniseerd. De Export-( entrale. in 1950 nog gerii se-
rieuze conairrent voor cle grote slacliterijen. kon n,idden jaren zestig ver-
geleken wordeti met beclrijven als Zwanenberg eii Unox/Hartog iii Oss.'
Di· onderneming groeide uit tot een van de grootste en modertiste slach-
terijeii van Europa

Afetaalindit.strip

Het aandeel vaii de i,ietaali,ijverheid iii het aantal arbeidsplaatseti iti
cir secundaire sector natii tiissen  1900  eti  1950 toe van  ruini  3  naar r,iiiii
8 procetit.  'rot  ongeveer 1950 beperkte deze bedrijfstak zich tot het klein-
bedrijf. waar veelal op anibaclitelijke wijze werd gewerkt.  Na  1950  olit-
wikkelde deze branclie zicli explosief. Eiikele van de reecls bestaaiide be-

a ) T. 1,ange,Am,zen....ran den eerlijken  lia,idel...Ee,t  coriperatieve  reeliandet  e,1  rleesrenrerking

EX('EBE Boztel iii historisch perspertief. 139 - 120.
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drijfjes groeiden uit lot krachtige en uiterst moderne ondernemingen. De
belangrijkste daarvan was de onderneming van Van Geel, opgericlit in
het eerste oorlogsjaar 1941. Van Geel produceerde aanvankelijk verlich-
tingsartikelen. maar stapte   over   naar pla fonds en kabelgoten. Daarmee
wist 11ij zicli een sterke positie te verwerven op de nationale en interna-
tionale markt. Naast de bestaande bedrijven vestigden zicli nieuwe met
hoogwaardige arbeid. 'Hydraudyne', opgericht  in  1955  door D. Huijgen
en J. van As, ontwikkelde en produceerde hydraulische apparaten voor
binnen- en buitenlandse opdraclitgevers. Zowel Van Ceel als 'Hydraudy-
ne' ontwikkelden zicli tot middelgrote bedrijven.

Kleiner van omvang waren de Machine-Industrie Boxtel en Machinefa-
briek Heesen. C. van Schaaik, stichter van M.I.B. ontwikkelde het zwenk-
wiel en veroverde daarmee de nationale en internationale markt. Heesen

ontwierp en bouwde machines voor de binnen- en buitenlandse veevoe-
derindustrie. Al deze bedrijven probeerden het produktieproces zoveel mo-
gelijk te nieclianiseren. Indien de noodz.akelijke machines met in de liandel
waren, werden ze veelal binnen het eigen bedrijf ontwikkeld en gebouwd.

Fabrikanten als Van Ceel, Heesen. Vati Schaik en Huijgen waren aan-
gewezen op externe financiering. Voor lien was, anders dan voor de vorige
generatie ondernemers, de gang naar de bank heel gewoon.

d. Structuurveranderingen in de econoniische dienstverlening

Ook in de economische dienstverlening deden zich in de loop van de
negentiende en twintigste eruw verscliuivingen voor in de betekenis van
de verschillende bedrijfstakken. De sector beperkte zich tot ver in de ne-
gentiende eeuw voornamelijk tot de horeca en de kleinhandel. De onivang
was in vergelijking met de primaire en secundaire sector uiterst gering
Met de konist  van de spoorwegen  rond 1865 groeide de verkeerssector.
tot dan toe slechts bestaand uit enkele voerlieden en schippers, explosief
en werd verreweg de belangrijkste bedrijfstak binnen de economisclie
diensten.  De horeca profiteerde hiervan  en  kon zijn positie.  die  in  het
midden van de eeuw verzwakt was, op den duur herstellen. Na de eeuw-
wisseling won de winkelnering. in de negentiende eeuw sleclits marginaal
van omvang. enorm aan betekenis. Zij nam de eerste plaats over van de
verkeerssector, die aan betekenis inboette door de reorganisaties bij de
spoorwegen in de jaren dertig. Het bankwezen was gering van oinvang
en  werd  pas  rond  1970  uitgebreid met enkele nieuwe vestigingen.

Begin negentiende eeuw werd voornamelijk handel gedreven in agrari-
sche produkten en manufacturen. Later werden ook liout en bouwmate-
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rialeii vati beteke,iis. De witikehieritig beperkte Zic 1 1 aani a,ikelijk iii

hooftizaak  tc,t  de  F erLY,op  6 ai,   le,·eiisiiiicidelen  eii  ee,7,·o,iclige  gebruiks-
voorwerpe,i. \Pel wi,ikels wei deii gedreve,i cloor vrotiweii otii liet ge-

zinsiIikoniet, aati  te \'tille,1.  Na  1 900 trad er,i  stritcti,iele veranderi,ig 41)
De I,ienseii hadde,1 likeei· te vel tereti. waill el ki\'allwil professioliele win-
kelbedrijven ii,et eeti gespec ialiseeril aaiil}od. zoals: eeti i,aaiii,acliiiiewiri-
kel. winkeIs vc,(,1 cle cluiticic.ie dai,ies-. here,i- eii kiiiclerkleditig. ii,eriliel-
zaken, drogisterijeti. schoe,ic,iiwii,kels. witikels vi,or elektrisc·lie apparaten.
hatiketbakkerijeii. fijize slagei·ijen. r,61#, wilialiclels. jtiweliers. c·e,1 boekliaii-
del. slijterijeii. ee,i anti(luailant en zelfs enkele ku,istlia,iclels. iii de loop
der jareii vestigileti zicli filialeii .: 11.\11,ert Heijii. De Ci·iii ite,· eii de Edah
iii  de ge,Iieei,te.  De  witikels  iii luxe artikele,1 koticiei,  Iiwt  hestaaii  , :111  (t'
Boxtelse consuinetit alleeii en ti'okkeil klaticlizie uit o,Iiligge,icle gemeetiteii
Boxtel kreeg op dit gebie 1  een  regionaal ve, zoi gende  fti,ict ie.  Na  de Twee-
de Wereldoorlog bleef het winkelbestand veeizijdig eii vati lic,ge kwaliteit.
De centrii,iifuiictie liep door het toene,iie,id gebruik Jaii de atito. wa:11 -
door ixiensen geniakkelijker naai  s-Hertogetiboscli of Eindliovei, giiige,i.
ecliter terug

De horeca bleef iii de Ilegetilietide eeim hepeikt tot enkele lierberge,1
en een frij groot aaiital kroegeii. Eeii deel ciaarvati ric,d gedreven als
nevenberoep. IIi de horeca voltiok zieli vanal cle retiwwisselitig ook ee,i
professionalisering. 111ogelijk getiiaakt door de gestege„ ka,opkrac·ht eii liet
groeiende reizigersverkeer. Me,i kwaiii zelfs uit 's-Hertoge,iboscli om ill
Boxtel vertier te zoeken. Enkele gelegenlieclen traiis f(,riti(·erdeli tot
ilitspanningen'. gesellikt voor oiltspaiinitig vail het hele gezill.
bijvoorheeld (:af# Van Dongen aaii de Ei,idlic,veiiseweg Naast de
traditionele   herbergen    eii    caf&s   kwameti    nu enkele sjieke liotels   als:
Hotel-Restaura,it Theeuwkens. Hotel ,an Boxtel. 1 lotel-(:aft-Restaurant
Riche   en  Hotel-Caf6-Restaurant  ( :refc·c,eitr.

Het bankwezeii gicwide nwar langzaam. Blijkbaar was de behoefte aaii
een bankiiistelling gering. Bar,kiers toonden ook geen interesse in eeii
Boxtelse vestigiiig. Enkele Oildertiemers inaakten gebruik vaii de die,isteii
vaii de firma Van Laiischot iii -s-Hertogenbosch. De eerste illitiatievell
voor de oprichtiiig \'an ee,i batik kwanwn mt cle agrarisclie sector·. De
Raiffeisenkas.  iii   1898  door  de  Boeretihoiid  opgericlit.  was de eerste  kre-
dietinstelling in Boxtel. Zij was Jiog iiwt leve,isvatbaar eti werd iia etikele
jaren opgeheven.  Iii  1912  wercl  de  Boereiileenhank  opgeric·lit.  Rond  1920
kwam  er  eeii  vestigitig  van  de  Haiizebaiik.  die  m  1923  vanwege  faillis-
sement verdween. De Natioiiale Bankvere,iigi,ig hield zitdageti en fle N.Ki
Spaar- en Beleggingskas  voor Roc,insch-Katliolieken stelde  iii  192+  een
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age,it aa,1  iii  de getiieente.  1,1  1929 werd een  correspondetitsclmp  van  de
Rotterda,iisclie  Bankvereiiigi,ig  gevestigd.  Pas  iii 1968 breidde het batik-
„eze,1 zicli itit met cir vestigitig vaii ren filiaal van de Algemene Bank
Nederlatid  rii  ('ind  1971  opeticle cle Nederlandse Middeiistaiidsbank  een
kantoor.

De beroepsdifferetitiatie iii de econoiiiisclie dieiistverlening iiani aan-
ziezilijk toe door het ontstaaii van nietiwe fimeties bij de spoorwegen. iii

het winkell,edrijf eii iii het bankwezen.

% 3. liciarom heeft Bo.rtel het niet 'gemcicikt'Y

Boxtel verkeercle m de gutistige onistandighcid. dat het centraal gelegeii
was 111et goede , prbi,idinge,i  over  cle  weg  eii  iia  1865  per  spoor  iiiet  de
verschillencle ecoiioniische centra iii Nederla,id. Belgie en Duitsland. dat
er Koldoe,ide (goedkope) arbeidskracliteti bescliikbaar waren en dat er
rutinte voo, cxpatisie voorliatideti was.  De laatste twee factoren had Box-
tel getiiee,1 1,1et omliggeii<le plaatseii. De eerste niaakte de geineeiite ge-
scliikter voor itidustrifle eii dieiistrerlenende activiteiten dan plaatseii 171
cle regio. die i,iet langs de cloorgaande noord - zuidverbinding en de
spoorlijn lageti. 01, liet eerste geziclit lijkt Bortel dezelfde mogelijkliedeti
tot expaiisie Rm hMR#len Wdustrie gehad te hebbeii als bijvoorbeel(1

Eiiidliove,i. Tocli kan cle ec·oxioiiiisclie otitwikkeling iii Boxtel niet iii de
sc·liaclii\i Maaii ,·ati die m Eindlioveii. Want guiistige omstaiidigheden op
zicli be  prkstellige,i gee,i ecv,riomis<11ie exparisie. \an groot belang is. hoe
daar  iiwe  w<,rcit   unigegaaii:   pinstige  factoren  inoeten  uitgebuit  wordeti.
cell vi,oraaiistaa,1(le plaats op economiscli gel,ied komt niet aa,igewaaid.
111:1:11·moct lie\<,c·litei, worden. De hoc}fdrolspelers in dit proces zijn on-
derlieiilers eti m toptieilieride liiate lokale besttiurders. Hoe zijil Zij iii de
10(,p der tijcl oii,regaan tiiet de niogelijkliedeii. die Boxtel had en in hoc-
verre liebbeti zij ilieuwe gecreeerd?

Richtei, we o,is eerst op de ce,itrale ligging en de goede verbiiidingeii
met de ecotic),iiisclie centra elders. Deze Oilistandigheid lieeft in de loop

der tijd voor verscliille,ide bedrijveti de doorslag gegeven voor vestiging
iii de getiire,ite. Boxtel profiteerde vaii het reizigersverkeer en vooral de
spoorwegen waren belatigrijk. mcit imme ali werkgever.  laar wat lieeft

6 KBoxtel  zelf diiaraa,i  bijgedrage,i ,  weitiig:  de  stee,iweg  iiaar   s-Herlogeii-
boscli was al iii de ac·httiende reuw aangel('gd en de komst van het spoor
naar de genieetite was ee,1 zaak van de hogere overlieid. waarop het

" ) C, \B. Ceitii'enti·verslagrii. Nalls. Hi,.rte/. Een soriale orifntatie. 23. F.Ti .Industrifle restigings-
.f rt„re,i. :33 - 36.
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lokale hesttii,r iiaiiwelijks ii,vioed lieeft g('had. Heeft Boxtel deze glitistige

omstandigheden,  haar  tiiiri  of  meer  m  di·  sclic,cit  geworpeti.  mtgelit,it?  le
Aunt je afvragni wat de waarcle is vati erii doorgaaiide weg eii eei, spc)<)1 -
lijii. als de verl)indinge,i iiiet Iwt direkte achterla,id iiiteriiiate sleclit zij,1
Boxtel liad weI ee,1 goe<le vei l,iiiditig 111et Vt,glit  en  Best.  Nhar cleze I,lam -
seti waren georii:,iteer(1 01) resi,ectwi·elijk s-1 lertoge,ilioscli eli E.iiidhov 'Ii.
De wegverl,i, ditig tussen Boxtel en Es(·Ii. Haaren. ()isterwijk. S<.11 ijil(lf' 1.

Oirschot   (·11   Silit -Oedellrodc·   was   iii   Cir   ilege,ltielicle   ee,m   zeer   slf·(·111.
s wiiiters vaak onbegaatibaar. Dr wegen tussei, bijvoorb('eld F.i,idlio,pii

i'n de dorptii iii die regic, wareii tic,or ch' mspannitigeii van het Eindlio-
vei,se geii,e#,litel,('stutir  ii cip ond<1izie,iif'rs .·eel beter.7 Boxtel was F,oveii-
die,i  geet,  s ·liakel  i,1  het  pic,viiwiale  wege,inet.  Tot  vcr  iii  de  negentie,icle
ee,iw liebl)('n lokale overlieid 110('11 oncleriwiwiers ilioeite ge(laail oill (le
wege,1 naar oniligge,ide plaatsei) te verhi'tere,1. Dit is. iiaast de iiabijlwid
van hatidelsstacl  s-Heric,ge,ibosch. ecii I,elaiigrijke redeti. clat Bc,xtel re,i
zwakke celitr,iiiipositie liail en de lia,idel zicli iiauwelijks kon o,itplooirii.
Daardoor ook trc,k zij geen optiinaal prc,fijt vati (le steeiiweg eil cle st,ooi'-
lijn. l'as aan het einde van de eeuw zagen de Boxtelse hestuurclers liet
belatig van een goede infrastrtictu,ir in eii nameii ze het initiatief de wegeli
naar  het  acliterland te verbeteren.  Na 1900 ki reg  cle  gcmcente  (lan  ook

eeti regionaal verzorgeiide fii,ictie ol, wi,ikelgebied. We kii,iiien stellen.
dat Boxtel hier een kans heeft lateii liggen, clie later niet meer hersteld
koii wordeii. .Als de geii,rente iii de tiegeiitietide eeuw een sterkere centrale
positie in de regio liad wete,i te verwerveil en iiiet de oniliggencle plaatse,i
lot  ee,1  ecotiomisch-gec,grafische eenlieid  was uitgegroeid.  liad  Zij  aail ilit -

straling en aantrekkitigskrac'lit gewonneii eii was de ecotiotiiisclie Fxpaiisie
waarscliijiilijk aamnerkelijk groter geweest.

Door de illfrastructurele verbeterillgell ell de toelle Ziende iliohiliteit ill
de  twintigste  ee,iw  werd  de  aantrekkitigskracht  vati  's-1 iertogenboscli.
Eindlioven en in niindere illate Tilburg steeds sterker voelbaar. inet als
gevolg. dat een toeneme,id deel vali de lokale koopkracht naar cleze cetitra
afvloeide. een groot iiadeel voor cle detailhandel. vooral tia cle Tweede
Wereldoorlog. De ce,itrale ligging iii de stedendriehoek was enerzijds de
zwakte van liet Boxtelse wiiikelapparaat. iiiaar anderzijds de kracht. Bc,x-
tel e,1 naaste onigeving ligge,1 prec·irs op liet punt waar cle aantrekkiligs-
kracht van genoenide stedeii elkaar evenaren. Dit grensgehied vormt er,i
soort vacuiini in de grootsteclelijke wmkelvoorziening, reii vacuiini dat
juist Boxtel in staat stelt een duidelijke, 7.0 liet beperkte. regioiiale futictie

1  Atessmg.   I let   ontskian   ran   (;root - Eindhore,i    j *90   -    1920.   Spati,litig   titsse,1   berolkitig  en
liestaa n . 103.

329



le  vervullen.8 1 leeft Boxtel deze niogelijklieid optiinaal beziut? Nec. Het
witikelappamat was te verbrokkeld. De relatief talrijke verspreide witikel-
tjes. met .aak iiiarginaliteitskeninerken. verzwakten de positie rail de
sterkste delen van liet winkelappamat. Een krachtige concentratie van
verkoop ptinte ii. waardoor eeii ditidelijker winkelcentri,invorii,ing bitillell
de genieente plaats zou vitiden. zoii Boxtel voor cle consument aanzienlijk
attractiever titakeii.4 Hier lag een taak voor overlieid en 011ciernemers.
Pas eiticl jare,1 zestig drong het tot het genieentebestuur door. clat zij zich
a ·tief niet deze zaak moest bezig holiden. De iiiedewerking vati veel oii-
clernemers in de delailha,idel aaii ee,i krachtiger ce,itrunivori,iitig was uit
alight Bc,or c·cmcurrentie gerilig. En ook nu kuikiien we stelleti. clat hij
ee,·clere otiderkenning van (le iii(,gelijkheden eii i,itvoeritig vaii de iiood-
zakelijke maatregelen. Boxtel nieer h:id kiin,ien profiteren vaii hatir ceii-
trale liggitig

De twee(le gunstige factor was de aatiwezigheid van ,oldorticle art,eids-
krachten. Tot ver iii de twintigste eetiw was |let met imine iii de textiel-
eii sigareninchistrie van belang, dat die goedkoop wareii. gesc·hoold hoef-
den ze tiket te zijn. Vanaf de jaren twi,itig werd meer waarde geheclit aaii

vakhekwaanilieid. De be,olkiiigsgroei zorgde voor volcloende arbeicispo-
teiitieel. Politiek eii hedrijfslevei, hadclen de taak dit voor Boxtel beschik-
1,aar te lioildeti eli eeii iliassale uittoc·111 vati arheiders te voc,i'komeii. hi
de ge,iieetite blijveii inoest aa,itrekkelijker zijii dati wegtrekken. Oiider-
Iie,iwis kolicle,1 dit (loeI, (1(,or redelijk te bet:001. le zorgen voor hitisves-
ti,ig vali huti arbeiclers eli heii zo a:iii hu,i hedrijf te bitiden. De politiek

kcm daaraan I,ijdragen door o,ider andere het itistanclhoudeii vati eeii
scic·iaal va,ignet. eeii toegaiikelijke gezondlieidszorg en gescliikte liuisves-
ti,ig. Oiid:inks eeii geriiig vertickoveisc·liot o,er de liele pe,ic,de lijkt mei,
geslaagil te z,jii iii liet helioucl vati vcildoetide arheidspotentie. Maar dit
lag niet Maren redelijke betali,ig. wa,it die \\·as mit,irnaal. iioch aan de
sociale liifiastructuzir, maar mii het gebrek aan eeii alteriiatief. Waar
ii,oesten de c,iigesclioolde arbeidskracliten ilaar toe? lil sleclite omstan-
dighedeii koiiden ze veelal ter,igvallen op ren basis van zelfverzorging
De Kiersten verkozen blijveti hoveii cle onzekere torkonist elders. Daaroii,
k<,iideii lone,1 en ondersta,idsbedrageii uiterst tiiager zijn en kon de ge-
meente  het  zic'11 tot  1917  veroorloveii  Iiauwelijks  iets  te doen  aa,1  de  bouz,
va,1 arbeiderswoniligeti. iii liet mterlie|ltim werdeti iii(,gelijke alternatievell
zelfs nog door eencirailitige samenwerking ttisseil genieentehestuur eli be-

8 ) Awantes. ()ntu·ikkeling iii de „micing 1,1 spreiding ran (le winkets  in  Bnztel. 6.
4) a.u·.. 11
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drijfslevc„ getorpedeercl. \5.iii liet scliel,Pe„ van ee,1 liedrijls(·,ilttiur zoals

l,ij Philips eii Bata (Best). die i,ietiseti zekerheic! verschafte. aaii de on-
clernei,ii,ig botici e,1 teve,is cle Ilitstralilig van het I,rdrilf I,ositief bein-
; Ic}edcle.  was  bij  geeii  enkel  Bo, tels  be, Irij f  si,rakc·   Bc„iw  \ ati  art,riders-
wotii,igeti (,1, grote sc·liaal door fabrikanteii. zoals door Philips en Bata.
kwatii iii Bortel Kilet voc,r. \Ilerii \'aii Orile lierit etikele arbeicle,sw<,iii,igeii
Iiabij zijii fabriek late,i 1,0.weii

1-orti m (le loop va,I de twi,itigstr er,iw de viaag tiaai' g<'sc·lioc,ld(· ar-
11(·iders ic,eiiam. clienden c,vc'rheicl eti werkgevers te zorgeii. dat er tech-
iiiscli oiiderwijs van de gro,id kwai,i om le voc,i ko,iieii. dat gesc·lioc,ldr
al'lieiders vaii I,uiteii moeste,1 worclf'ti aaiigetrc,kkeii, terwijl 01,gesc·lio<,Ide

Bc)xtelaa, s wei kloos warcii. ()c,k hiei· faalcl,·ii politiek (·11 lieclrijfsleven. P.80
na de Tweede Were.lilooric,g werci dit „iet cle openiiig va,1 cle ai,il,ac hts-
sc'llool hersteld. 'F,en de I,evc,lki,igsgropi iii de jareii zestig de vraag naar
Ml,eid iiiet nieer kon bijlioiicleti. nic,esten werkneiiiers vaii riders aatige-
trokken worde,i. Dit werd lirmoeilijkt do<,r ernstige h,tisvest mgsprcible-
ilieli. veroorzaakt door liet lieleid van cle landelijke overheici. 1 nkele be-
drijven wierven arl}eidskracliteii ilit lai,dei, rond de Middellandse Zee.

Concltiderend ktintien we stellen dat lEt instaiidholiden eli biliden vati
een a(lequaat arbeidspotentieel miderti,'t iers en overheid lange tijd weinig
lieeft beziggehouden. Hail „,en dat wei gedaati. daii had dit het ecoiio-
miscli kliniaat zeker 1,evorderd. Pas iia de liverde Wereldoorlog werkte
nwn hewust ami de verbetering daarv:in en inet redelijk succes.

De derde glitistige omsta,idiglieid was de overvloed aan rtimite voor
industrifle expansie. Boxtel werd niet gehitiderd door oniwallingeiI. zoals

bijvoorbeeld FHertogenbosch m Breda. Nieuwe bedrijveti werdeii veelal
aan de rand van de heboiiwiiig gevestigd, met als gevolg. dat ze na ver-
loop van tijd bintien de l,eliouwcle koill sto,iden. Dit werd na 1950 ee„
probleetii.   Daarom   legde   het   geinee,itebestii,ir   een iiidust rieterrein   niet

alle noodzakelijke faciliteitmi aan. Het koos voor een lokatic· nabij het
stationseinplacemetit. 1)eze keuze was in de gegeven oiiistandighedeii 10-
gisch:  transport  kon  snel  plaatsvinden  via de spoorwegen  en  over  (le  weg
zou liet industrieterrein ontsloten worden door pen nieilw aan te leggen
proviticiale weg Tilbitig - Boxtel - Veghel. die aan de oostzijde van de
gemcente aansloot op dr weg s-llertogetibosch - Ei,idhoveii. Acliteraf
was de lokatie niet zc, gelukkig. omdat de aanleg van genoeHide ontslui-
titigsweg niet werd gerealiseerd. Hpt l,edrijfsterrei,i was daardoor over de
weg inoeilijk bereikbaar..\1 het vrachtverkeer nioest zich door de iiauwe
straten van de dorpskoni wringeii Mi door touwnwwde verkeersdrukte
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werd dit steeds probleniatischer. temeer claar ook nog eeti zeer drukke
spoorwegovergang moest wordeti gepasseerd. Deze omstandigheid heeft
Boxtelse bedrij,en schade berokketid (tijd = geld) eti voor Ineerclere on-
derrieitic'rs Was dit een reden zich iiiet in Boxtel te veiligen.

De kwaliteit vati de oiiderneniers is vaii criiciaal belang voor de M·o-
iioniisclie o,itwikkeliiig. We kittitie,1 stellen. dat Boxtel. zeker ii, de negen-
tiencle ei, de eerste helft van de twilltigste eet,w weillig onclerilenlers vail
forinaal lieeft gekend. De meesten nameti nauwelijks risico's en miste,1
liet verliiogeli (,in te aliticiperen op verancieriligeti iii de nlarkt. Met nanie
iii cir kleinere bedrijveii was ineli wei,iig flerihel e,i liield iiien te laiig
vast aaii de prciditkteii, die vatiouds werden geproduceerd en wa:ir lie,1
trots op was. I)it was vooral iii de textieltiijverlieid liet geval. Maar ook
de bedrijveit. gespecialisecrd iii de verclutirzaii,ing vai, hout en gericht op
cle prodliktie vaii te|el'oc,ilpa|eil. wareil Ilirt ill staat atidere niarkteti te
crefre,1 (,f zich te ricliten op tiietiwe proditkteii.  1-oeii de telefoo,ileiditigen
o,idergroiids werde,i aatigelegd. wat toch niet vati de ene op de andere

dag gebe,ircle. werclen dc  kyaniseerbedrijven' Van Boeckel & Van Hoo-
gerwou en Velsen geliquideerd. Een factor. die hier meespeelde. was. dat
de onderiirmingen veelal falililiebedrijven wareti en de onderiwniers hu,1
zoon of zonen M liet eige,i bedrijf opleidclen. Men was van nwmng. dat
cle Iiwuwe griwratie niet meer hoefde te weten als de vorige. inspiratie
eli ke,inis 01,doell btiiten liet eigen bedrijf was er zodoencle voor cir Iiwes-

te,1 1,iet bij
Er wareii wei e,ikele uitzo,ideri,igen. De gebroeders Van Oerle. on(ler-

lieiners iii hart eii liwreii. Iial,ieil we| il,itiatieve,1. durfden risicy)'s aaii eii
voerden tijdig  , eri,ietiwitigen  door.   Zij   v ,lgdrii  cle  iiiarkt   door  over  te
schakelei, op de produktir vati allerlei soorten band. Adriati,is vaii Oerle.
de  stic·liter  vaii  de  ba,Idweverij.  deed  de   iiodige  ketinis en inspiratie  ol)
tijdelis ee,1 stage iii ren Dilitse weverij.1  ,\11(lere uitzonderitigen waren

liertzberger.  dic  zic·11  riclitte  op  de  produktie  vaii  zeildoek  eii  canvas  en
stro|lillzenfal,riek 7:o,ic·ordia: die overscliakelde van strolitilzen op ina-
teriaal voor de bot,wl,ijverlieicl. Ook in de detailliatidel wareti onderiw-
mers te vinden. die alert reagerrdeii op tiiarktontwikkelingen. Toen de
koopkraclit  Iia   1900  toenam  ei,  de  Iraag  naar  liixe  en  meer  duurz:inie
goederen groeicle. wercleii iii Boxtel meerdere witikels geopencl. die zicli
daarop riclitte,1.

1()

j De Boer. j let gedrog mil de underneiner  in  Xederland. 31
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In het algemeen deed onderneniend Boxtel weinig aan bevorderiiig vaii
de naanisl}ekendheid. H.J. va,1 Susalite vertolkte waarschijiilijk de nieiiing
Van de Ineeste van zijil collega's toeii hij stelde, dat het maken vati re-
clanie niet nodig was. otiidat de kwaliteit van het prodlikt op zich iii
reclanle genoeg was. Maar goed opgezette reclaniecampagnes hadden de
uitstraling van bedrijveii eii genieente zeker bevorderd en daarniee de
aantrekkelijklieid vaii Boxtel voor bedrijfsvestiging vergroot. Reclarne was
ecliter duur en voor vele,i otibetaalbaar. Hier rakeii we eeii atidere factor,
die de econoniische expansie van Boxtel heeft gereind. Lit iiicidentele
gegevetis blijkt, dat de financible positie van de nleeste bedrijven iliet
sterk was. Ei wareii geen pi,issaiit rijke Oildertieiziers. die volo ) kondeii
investereii en moeilijke perioden probleeniloos konden overbi'uggen. De
mechanisatie verliep ook traag. Mede door gebrek aan kapitaal scliafte
bijvoorbeeld Van  Susante pas iii  1928 zijii eerste wikkelmachine aan.  Door
tekort aan financiele reserves kwamen bedrijven bij conjunc·turele tegen-
wind in de problemen. Veel van de midenwmmgen, gesticht iii de glinstige
jaren  na 1900, verdwenen vermoedelijk  daardoor  al  vrij  snel.

Het Boxtelse bedrijfsleven was ook collectief iliet zo onderneniend als
bijvoorbeeld hun Eindhovense collegiis. Iii Eindlioven werd op initiatief
van   fabrikanten  en  handelaren   al  iii   1852 een Kamer van Koophandel
opgericlit. In Boxtel dacht  men  hier  pas  in  1917  over! l' In Boxtel nanien
ondernemers vddr de Tweede Wereldoorlog zeldei, of nooit gezamenlijk
initiatieveii ter verbetering van het indristrieel kliniaat. Ze konien wat dit
betreft traag en initiatiefloos over. Boxtel niiste die talenteii. die bijvoor-
beeld Eindhoven met Pliilips en Osi met Jurgetis wei hadden.

Mede door deze factoreii bleven de industriele activiteiten in Boxtel van
relatief geringe omvang eii zeker tot 1900 erg eenzijdig. De bedrijviglieid
had weinig expansickracht. Er waren in de geliele onderzochte periode
weliswaar meerdere textielondernemingen, maar de nieeste waren klein
van omvang. In de sigarenindustrie groeide slechts 66,1 onderneming tlit
tot een bedrijf van betekenis, dat in vergelijking niet sigarenfabrieken
elders toch maar een kleintje was. De gevestigde industrieiin hadden wei-
nig aantrekkingskracht op nieuwe bedrijvighcid. De trage ontwikkeling
van het bankwezen duidt hier ook op.

Na de Tweede Wereldoorlog veranderde deze situatie. De nieuwe gene-
ratie onderneniers. die iii de nietaalindustrie voorop. haddet, een heel
andere nientaliteit. Minder gebonden aan een bepaalde bedrijfstraditie
waren zij veel ilexibeler iii hun onderiieinerseliap. Zij volgden de vraag

11 ) (;AB. Notulen gemeenteraad Boxtel. 17 -2- 1917
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op de vort eii dede,i daartoe cle iioflige iiivestei·iiigen. gebruik Iiiaketid
\:iii (le kapitaainiarkt. Ook traile,1 zij nwer dati huti voor-oorlogse colie-
Ps gezaliielilijk op oin het tiiditstrieel klittiaat te verbetereii.

Ee„ evf·Iieetis (·ruciale factor iii de c.coiic„,1isclie olitwikkelilig is het be-
|eit|  vati  het  gemeetitebestuur.  \166r  1900  hield  cle  Bortelse  overheicl  daar
zich iiatiwelijks mee bezig. Ze heeft iii cle eerste lielft vaii de negelitie,icle
,·etiw wei getraclit de handel te l,evcit·ciereii di,or liet iticidetiteel itillove,i
vaii preliiies. maar aan de Ontsliliting Vall liet direkte achterlatid wercl
pas aa,1 het ciiid van de eeuw iets gedaaii. Me,I verleeiide ook I,iedewi·r-
kitig I,ij cle a:itileg vaii de spc,orliji, ·,1 <,1, liaar gri,iidgebied eii heeft eve,1-
c'rils lilergewerkt aali de totslatic|17,inilig van tekenotiderwijs. E.eli onlie-
cloelde  stii,iulatis  was  de  botiw  vaii  rei,  clektriciteitscentrale  in  1899.  de
eerste iti Noc,icl-Brabant. Deze was priti,air hedoeld voor de leveritig vaii
elektriciteit voor straatverlichtiiig. inaar iii:,akte iiatuiirlijk ook het gebritik
vati elektromotoren mogelijk. Tijdetis cle ainbtspcriode van burgemeester
1.J. (:ijsen (1906 - 1919) stotid liet geivieentebestuiir zelfs positief ten
opzwlite vati iridustrialisatie. Iiiaai'm liet interbellunl werd de vestiging
vaii izietiwe iiidustriefii coliseqi,ent tegengewerkt. Daardoor kozen bedrij-
veli. gelliteresseerd iii Boxtel als vestigingsplaats. waaronder Janseii de
Wit uit Schijndel, voor een andere ge,neetite. Daarcloor ook maakteii itii-
tiatieve,1 voor de iiiricliting vaii er,1 industrieterreiii en de opricliti,ig va,1
reii aii,Imc·litsschool in die pei iode gee,1 ka,is.

We  k,1,1,ie,1  concludereri,  dat  clc·  ic,kale  overlieid  de  ecotio,Iiisc·lie  0,11 -
wikkelitig tot het middeii vaii de twilitigste reuw iiauwelijks gestinitileerd
herit eii op l,epaalde Iiioiiiei,teii zelfs trgetigewerkt. Ook op het gel,ied
 :iii de sociale infrastructuur heeft het getlleeliteliestuur weinig initiatieveli

otiti,looid. die die ontwikkeliiig ko,ideii l,ev<,rderen. De gevestig(le l,edrij-
ve,i. clie het reclelijk deden. kotidei, het blijkl,aar zonder St 1111 u l e re n d e

c,verlieidsmitiatieveii. maar deze 01,stelling va,i het genieentebestitur herft
c,tiderlier,iers van elders afgeschrikt eti de groei vaii de bedrijviglieid zeker

gerei,id.  Na  1950 verandercle cle opstelling van het gemeentebestuur.  On-
der de hezielende leiding van b,irgenieester MA.M. van lielvoort werd
uit alle nicailit gewerkt aati de verbeteritig van het economisch kliiiiaat
iii cir getrieetite. Van Helpoort. met zijii vele coiitacten in de provinciale
e,1 la,idelijke politiek. was de juiste Hwl op de juiste plaats. Het is zij"
verdienste.  dat  het  getiieentebestutir  iii  de jaren   1950  -   1970  itidustry-
i,iitided' was. Men wist Illet die positieve en Mhdande opstelling. 011-
danks de coiinirrentie van de keriigeirieenten. een aantal bedrijven Foor
Boxtel te behoudeii en zelfs meuwe aan te trekken.
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Afslitite,id kitii,ieii we stelleri. dat Boxtel in zijn cei,trale liggiiig. goede
verbindiilgell inet aiidere ecoiionkische ce,itra. een ruilii arbeidspoletitieel
eii voldoeiide geografisclie ruitiite oitistatidigliedeii bezat. die ilitgroel tot
een belaiigrijk econotiiiscli ce,itrimi iiiogelijk maakten. Deze imigelijkhe-
den zijn ecliter niet opti,iiaal uitgehuit. \'ernioedelijk heeft Boxtel al in
de eerste helft vaii de tie:etitietide eeuw dooi de sleclite verbitidi,igeii
met plaatseii iii de direkte otiiger'iiig een beslisse,ide acliterstaiid opgelo-
pen. ()ok na(lien heeft tiieti i,iet het 0Iiderste itit de kan wete,i te hale,1.
De plaatselijke overlieid toc,tide weiiiig visie en traci 111 de voorwaarde,i
scheppende en stitiiuleretide sfeer te weinig op. Het l,edrijfsleven had
micie door het gebrek aaii otiderneiIiet staletit eii kapitaal bij de ineeste
onderneiners o,ivoldoe,ide expai,siekraclit eii koii zich weiiiig piofilereii.
Dit leidde ertoe, dat Boxtel niet die mtstrali,ig verwierf. die nodig was
voor aantrekking vaii nieuwe bedrijviglieid. De onislag iia de Twee(le We-
reldoorlog vond te laat plants 0111 de geimste kanseii te herstellen. Boxtel
bleef hierdoor  te  groot  voor servet eii  te  kleiii voor tafellaken.
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SUMMARY

In this study we have attempted to describe and analyse economic de-
velopments  iii  the  inumcipality of Boxtel between  1800  aiid 1970. Before
summarizing these developments. we would like to niake sonie remarks

about demographic and infrastructural factors.
.After an extremely slow growth in the eighteenth century, the populatioii

of Boxtel increased niticli faster in the nineteenth century. The fastest
increase took place from 1870 onwards. During the interbellum this
growth stagiiated. but after the Secotid World War the number of inha-
bitants  grew  more  quickly  than  ever.   By   1970  the  population of Boxtel
was over seven titnes as large as iii 1 795. This increase was entirely due

to natural growtli. This indicates that the economic situation in Boxtel
was too bad to attract people from elsewhere and too good to cause an
exodus.

Since the middle of tlie eighteenth century. Boxtel had good connections
with 's-Hertogenboscli and Eindhoven. But until far into tlie nineteenth
century, connections with surrounding places were very bad. The opening
up of Boxtel was significantly furthered by the opening of the railway
lines to s-Hertogenbosc·li, Till„irg. Eindlioven and Wesel ((:ennany) be-
tween  1865  and   1873.  The  possibilities for Boxtel  to  get good com mu-
nications with the outside world were increased by the establishmeiit iIi
the   nitinicipality   of  a post office   and a telegrapli office. After   1900.   a
telephone exchange was added. The power station  tliat was built  in  1899
formed an iniportant stimulus for industry.

The standard of living iii Boxtel iii the mtietee,ith and at the beginiiing
of the twentieth century was low. This did not lead to a niass exodus.
The state of public health and the vitality of the population of Boxtel.
after an iniprovei ient between  1800  and 1850. deteriorated  in the second
half of tlie nitieteenth century as a result of the sharp rise of itifant mor-
tality. After 1900 tlie state of public liealth in Boxtel inipi·oved. especially
as a result of better itiforination being available. .After tlie Second World
War, liealtli services were furtlier extended.

The availability and tile quality of housing was a great probleni duriiig
the whole period. The iiumber of house huilters was largest iii tlie period
1950-1970.

The quality of ediicatioii was not very higli uiitil far into the nineteenth
century.   At   the  end   of  the  century   this   improved and after   1900.   new

forms of secondary and vocational education were introduced. But only
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after the Secc,tid World War did educatioii reac·Ii sitch a level that Boxtel
got a regioiial functio,1 iii tliis field.

Let  us tiow  t,irti  to tlie ecotiolilic developtiwiit. Al,o,it  1800. agricultitre.
coii,prising 111(,re tliaii 42 per (·e,it of all ecoiioiiiic activity. was tile di,-
tiiiimlit sector iii the (coi10111ic strit ·tilre. liidlistry took 05'er the lea(1 iii
1850 :i,id still O ('(·u j) i (·(1 tliat position iii 1970. Ec·citic,triic· services exi,ati-
(lecl c„,isicleral,ly with  tlie  arrival  of  the  railways  aro,1,1(1  1865.  WI,ile
iriclustry  grew  ral,idh·  after  1900.  iii  agric,iltitre  a  strtict,tral  clec line  took
place.  After  1950  t|le  tertiar>'  sec·tc,r  expatided  consideral,ly

hi tlir nitieteetith aiid twetitiet|i cetititries strtictiira| chaliges took 1,lac·(.
iii Boxte|s agrici,lture. iii tlie field of procluc·tion areas and prc,dlictiVity
per liectare, workiiig iiietliocls. tlie role of tlie i,iarket ancl the cliaractfi
of  the  busiiiess.   Betweeti  1792   aiid   18:13  crop  farinitig  c,n  111ixed  farii,s
weiit tlirougli a proc·ess of iiite,isific·aticm. Tliis ilitetisificatioil. l'ollowitig
a growi,ig deirialid for food as a result of tlie populatioii growth ai,d tlie
risitig prices iii agriciilture. also led to ati iiwrease of prodiictioti per hec -
tare. At the saiiie tinw. tlie iiui,iber of cattle grew as well. As a restilt of
tlie detitaiid for veal iii Engla,id a,id Fia,ic·e the Boxtel farii,ers appliecl
themselves Iiiore to t|w fattellilig of calves ill the sec·otid qiiarter of tlie
lii,leteentli ceilturv.

In tlie final quarter of thi century, a seco,id chatige took place witli
respect to the areas of produc·tioii. The wipply of cheap corn frot,1 .biieric a
caiised a general crisis iii agriculture. At first tile prices of meat and clair>
products remained rather favotirable. Therefore the farmers conc·entrated

I.their efforts on cattle raising. tarming evolved towards bree ling statiotis.
Poultry farniing and pig breeding. as well as cattle breeding, becallie
miportant branches of niixed business. "Flie development towards the
breeding station. teniporarily interrupted cluring tlie First and the Secoiid
World  Wars. co,itintied after 1950 with   more  sl,eed.   By 1970. factory
farining Lanie ilito existence.

Working metliods iii Boxtel's agric,ilture changed only little betweeii
1800 and about 1880. 1 rndlictivity increased  as a  result  of i,ite,isificatioii.
not   through  innovation.   Not   uiitil  about   1900  did  fittidamental  itii,ova-
tioils take place. The mc,St iinport:mt ones were the iise of fertilizer. tlie
factory-based prod,ictioii of hiitter. tile fotinciatioii of co-operations aiid
tlip rise of agricult,iral educ·atioii. Mechanization. however. went extremely
slowly iii Boxtel. Ati etid was put to the perizianent sliortage of nianure.
which hail left such a big inark on farmi,ig iii the nineteenth centitry. As
a result tlie proditctivity per liectare could increase.
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The itinovations were inconceivable Withoilt tile Farmers :\ssocia-
tic,ii.  The  (:(,-operative Dairy Factory  'De  Hoop'.  opelied  in  190.3  as  ai,
miti:iii\'e of the Boxtel Farniers' Xssociation. formed a sti,iiulus for the
raisi,ig of dairy cattle and for pig breecling and itidirectly also for potiltry
farming. arid tlius it furtliered tlie developnie,it towards tlie lireeding
static,ii. Besides. the Farmers .Association foi,tided some co-operative as-
sc,ciations for tlie iniprovenient of the quality of cattle. a tools co-opera-
lion and a (7)-operative Farmers' Baiik.

In  additioii  agrictiltural  education.  startecl in Boxtel  iii  1902.  playecl  aii
importai,t part in the imiovatiotis. Raising prodtictivity was no longer a
iTiatter of worki,ig longer and harder. but of applying fertilizer, iniproving
crops a,icl cattle aiid. after tlie Second World War. niecliaiiization.

in the beginnizig of tlie nineteeiith ceiititry, Bc,xtel farmers worked
oiii>, 1}artly for the nlarket. Some of thein also bouglit hay and fertilizers
- on a litnited scale. in tlie (·o,irse of tinie the tiiarket-orientation grew.
After the cliange towards tlie breeding statioii iii tlir last quarter of the
century. tlie fartilers became dependent on the market. not only for selling           1
their products. but also for raw inaterials like fertilizer. forage, sowing
seed and seed material. ('.oiziinercializatioii was conipleted in the begin-

ning of the twe,itieth century.
1-lie Boxtel fariiis remaitied fainily busi,iesses. At the end of tlie sixties

tlie first signs of a gradual developi,ient towards the later oixe-inati biisi-
tiesses were visible.

Befc,re 1900. textile industry  was  by  far the  most  mip<,rtant  l,rancli  of
mdustry iti Boxtel. After the turn of the cei,tury. tlie foodstliffs atid luxtin
ft,od  indi,stries  took  over the first place. After  19.50.  the  ,Iietalliirgical
i,idustry became the biggest brand of indtistry

Of old. litieti industry was the most iinportaiit branch of i,idustry in
the seconclary sector iii Boxtel. The main proclucts were fine and coarse
linen for table linen and (lotlies aiid very fine daniask. At first tlie Boxtel
lineii industry produccd niainly for clients iii the province of Hollatid.
Tlie market gradually expanded all c,ver tile c·ountry. The stipply of pro-
dticts remained almost utialtered iii the nineteenth celititry. but after tlie
turn of the century it becaine a little wider ancl was also directed towards
the interimtional market.

Until far into the nmeteeiith century. people worked exclusively by
hand. Iii the third quarter of tlie nineteenth cent,iry two steam weaving-
mills were opeiied. Meclianization went slow. Handicraft was still prac-
tised for a long tiine next to mechanical production. Iii order to lower
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the costs of prodiiction. Ii,ecliatiizatioii was introduced 0,1 a large scale
after the Second World War.

(                                    About  1800  tlie  Verlag-s> steni'  existed  iii the Boxtel textile  in-
dustry Beside that. the illailufactitritig systeni arose. The way of worki,ig
reniai,ied traditioiial. Thi mercliant of the Terlag-system' became a mer-
chatit-e,itrepreneur and liad to invest iii a builditig and in iiwatis of pro-
dtiction.

hi the sixties, the factory systeni arose. iii this system, which reqi,ired
large i,ivestnietits iii builditigs and machines, the entrepreneur becanie a
factory-owner. Tlie traiisition froiii home industry and manufactitring to
de factory systei , weiit slowly. aiid tlie trianufacturing system reinaiiied
iii existetice for a lotig ti,rie next to the factory system. Until far into the
twentieth cetitury. mvestnielits were paid from Giles Owil fortune or with
the help of family, frieiids or acquaititances.

The second important branch of indi,stry in tlle ilineteenth century
was tile paper industry. The paper mill, the first real 'nianufacture' iii
Boxtel was founded  in   1802  and  acqziired  an  excellent  nanie.  With  tlie
introduction   of a steam   eiigine   iii   1859   the   business   became the first
'factory  iii Boxtel. The company was oiie of the first nieclianical paper
mills in Holland. For reasons unknown to us the busii,ess was closed
down  iii  1875.

Within the branch of industry of foodst,iffs and luxilry food, which
had arisen after  1900, in Boxtel the cigar industry  and  the meat proces-
sing  industry  set  the torie. After  the  turn  of  tlie  century  several  sniall
cigar factories started the production of cheap cigars for the Dutch mar-
ket. During tile ititerbelluin a strong cotitraction took place. In the end
only Van Susante's cigar factory reniained. The concern expanded and
produced nic, re and niore for export. Making cigars reI,iained a handicraft
for a long tinie. in fact. niechanization did not become well-established
until the sixties. About  1970  the handicraft cigar maker in Boxtel  had
almost disappeared.  In  1967 Van Susante was transferred  into tlie hands
of tlie Swedish tobacco conceni 'Svenska Tabaks Aktiebolaget

In 1916 Export Slaughterhouse  Van  \4nbergen   &   Levaiio  was
established. It aimed inainly at the production of bacon for England. it
was a modern concern. which was taken over by Zwanenburg in Oss in
1920. iii the middle of the thirties it was traiisferred to Oss for finaticial
reasons. In 1929 tlie 'N.V. Export Centrale van de N.C.B.' started. It was
aii initiative of eight Southern Netherlands Co-operative Sale Associations.
Tliis concern, too. applied itself mainly to the export of bacon to England.
After tlie Second World War it applied itself more to tlie export of fresh
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Ineat to other Europeali countries and to the production of meat products.
The concern developed into oiie of the biggest and most modern
slarighterhouses of Europe.

After  1950  the  metallurgic industry developed explosively.  Soiiie of
tlie already existing sinall busitiess developed into strong concerns and 1

tiew ones were founded. They produced for the national and the inter-
national markets. The new generation of entrepreneurs were dependent
oi, external financing. For them. unlike the entrepretieurs from the tillie
before tile Secoiid World War. going to t|ie bank was quite normal.

Ecotioinic services lititil far ilito tlie nineteenth century weI'e mainly
restricted to the hotel and catering industry and retail trade. The scale
was  very  sinall.  IV,tli  tlie  adveilt  of tlie railways abotit  1865  tlie  traffic
sector grew explosively and becanie by far tlie most iniportant branch
witliin econoniic services. After the turn of tlie century. trading. iii tlie
ninetee,ith century only marginal. gained enorniously in #PH·tatice. It
took over tlie first place froni the traffic sector. which became less im-
portant because of the reorganizations in the railways iii the thirties.

In the field of retail Boxtel got a regional service fuiictioii.  In  the  iii-

neteenth century. the hotel and catering indiistry remained limited to
soILIe inns alid a rather large iiii,nber of pubs, partly ruii as aii additional
source of income.  Fioni tlie turn of tlie century onwards a professionali-
zation took place. Beside the traditiotial inns aiid pubs sonie distinguislied
hotels atid some caf&s were opened.

Banking grew only slowly. Apparently the 11eed for a bankitig institlitioii
was  small.  In  1912 the Farniers'  Bank  was  founded.  Iii  1929  an  agency
of tlie Rotterdain Baiik Associatioii was founded. Not u,itil 1968 did ban-
kitig expand with the Opeililig of the ':\Igcmciie Bank Nederland' aiid at
the  e,id  of  1971   the  'Nederla,idse  Middeiistandsbank'  opened an office.

Circunistances in Boxtel were such. that the initiiicipality could have
grown into an econoniic centre of importance: it was centrally situated.
had good connectioiis with other econoniic centres and had an ample
labour potential and stifficient geographic space at its disposal. Entrepre-
neurs and local autliorities. however, did not manage to make the niost
of the favourable factors. so that the miportance of Boxtel as aii econoi,iic
centre renwined small.
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