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ASPECTEN DER NEDERLANDSCHE
I~ZER EN STAAL PRODUCEERENDE INDUSTRIE

HOOFDSTUK I.

INLEIDINfs.
~ I. Begripsbepaling.

In de algemeene spreektaal worden de begrippen: „metaal",
„ijzer" en „staal" veelal door elkaar gebruikt, ter aanduiding
van hetzelfde object. Onder vaklieden echter hebben deze drie
begrippen elk een eigen beteekenis en men maakt daartusschen
een duidelijk onderscheid.

Ook voor deze studie is het maken van dat onderscheid nood-
zakelijk om verwarring te voorkomen; bovendien geeft het ons
de gelegenheid om het hier verder te behandelen terrein duidelijk
af te bakenen.

Metaal is een verzamelbegrip. De metalen als zoodanig worden
onderscheiden in ferro en non-ferro metalen.

De non-ferro metalen, dat zijn dus de niet ijzer-houdende
metalen, worden onderverdeeld in vele groepen waarvan de
bekendste zijn: koper, tin, zink, aluminium en lood.

De ferro-metalen of ijzerhoudende metalen zijn te verdeelen
in slechts twee groepen, nl. ijzer, dat ís ferro-metaal met 1,7 0~0
koolstof of ineer, en staal, dat is ferro-metaal met minder dan
1,7 0~o koolstof. Dit percentage geeft de theoretische grens weer;
in de practijk doen zich de aan elk der beide soorten eigen
specifieke kenmerken voor binnen bepaalde grenzen rondom dit
percentage. In het kort komen deze eigenschappen hierop neer,
dat ijier slechts gietbaar en niet smeedbaar en staal gietbaar
en smeedbaar is 1).

Met ijzer en staal worden hier verder bedoeld: ruwijzer, ruw-
staal en walsproducten.

Onder metaalindustrie moet men dus verstaan de fabriek-
matige voortbrenging en de be- en verwerking van alle soorten
metalen. Zij kan worden verdeeld ín:
de ijzer- en staalindustrie en de non-ferro metaalindustrie.

De fabriekmatige voortbrenging en be- en verwerking van

i) Staal kan worden veredeld met diverse metaalsoorten, chroom,
mangaan, vanadium e.d. en wordt dan „edelstaal" genoemd. Dit wordt
in het spraakgebruik meestal met den naam staal aangeduid, terwijl het
gewone staal en het ijzer worden samengevat onder den naam ijzer, zonder
verder onderscheid.
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non-ferro metalen wordt in het Nederlandsch zelden met dezen
eigen rtaam aangeduid, waarschijnlijk omdat zij naar omvang van
minder beteekenis is dan de ijzer- en staalindustrie, dikwijls
geschiedt in gezamenlijk verband met deze laatste en zich onder
zoovele verschillende vormen vertoont dat men, indien zij op
zichzelf staand tot een eigen tak van productie is uitgegroeid, haar
liever aanduidt met den naam van het onderhavige non-ferro
metaal, bv. koperindustrie, tinindustrie, zinkindustrie, aluminium-
industrie, e.d. 1).

De naam ijzer- en staalindustrie daarentegen wordt algemeen
gebruikt als de verzamelnaam voor de fabriekmatige voort-
brenging en be- en verwerking van ijzer en staal. Deze tak van
nijverheid kan duidelijk worden onderverdeeld in:
de ijzer- en staalproduceerende industrie en de ijzer- en staal-
verwerkende industríe.

De ijzer- en staalproduceerende industrie omvat: de hoog-
ovens, de staalfabrieken en de walsbedrijven. In Nederland treft
men deze aan in de volgende onderneming: De Koninklijke
Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V, te IJmuiden 2).

Het complex „Hoogovens" omvat hoogovens, staalfabrieken
en walsbedrijven, dus alle stadia der ijzer- en staalproduceerende
industrie. Gezien den omvang van dit complex en zijn beteekenis
voor de Nederlandsche ijzer- en staalproduceerende industrie in
haar geheel, zou men het eigenlijk als ídentiek met „de Neder-
landsche ijzer- en staalproduceerende industrie" kunnen be-
schouwen. In de hier volgende studie zal dan ook dikwijls van
het samenvallen van deze beide begrippen sprake zijn.

Toch moeten ook de beide overige ondernemingen op ons
terrein hier worden genoemd, nl. de N.V. Nederlandsche Staal-
fabrieken v~h J. M. de Muinck Keizer (Demka) te Utrecht en
de N.V. Nederlandsche Kabelfabriek te Delft.

Beide ondernemingen behooren in hoofdzaak en var~ origine
tot de ijzer- en staalverwerkende industrie. Zij hebben echter ook
de ijzer- en staalproductie ter hand genomen en hebben beide

1) In het Duitsch spreekt men algemeen van Metallindustrie in tegen-
stelling tot de Eisen und Stahlindustrie. In het Engelsch wordt ook dikwijls
gesproken over ferrous and non-ferrous metals. In het Fransch bestaat
dezelfde toestand als in het Nederlandsch: metaux, fer et acier.

a) Hierin is sedert 19 Juni 1941 opgenomen van Leer's Walsbedrijven
N.V. te Velsen. Dit was een dochteronderneming der N.V. van Leer's
Vereenigde Fabrieken te Amsterdam. Deze laatste, bezitster van een groot
aantal fabrieken ter vervaardiging van stalen vaten e.d., legde zich in
1937 toe op de fabricage van stalen platen, de grondstof dus voor haar
eigen ijzer- en staalverwerkende industrie, en bracht deze belangen onder
in de genoemde N.V. Zij bouwde een walsbedrijf te Velsen. In verband
met den politieken toestand is de N.V. van Leer's Vereenigde Fabrieken
in Juni 1941 in liquidatie getreden en haar Continentale Fabrieken zijn
in andere handen overgegaan.
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een staalfabriek en een walsbedrijf. De Nederlandsche Kabel-
fabriek heeft voor haar afdeeling ijzer- en staalproduceerende
industrie zelfs een afzonderlijke fabriek te Alblasserdam 1).

De ijzer- en staalverwerkende industrie omvat diverse takken
van nijverheid: 1. de machinefabrieken, ketel-makerijen, plaat-
wellerijen, fabrieken van rollend materieel, appendages en pijp-
.leidingen, 2. de constructiewerkplaatsen, 3. de ijzer- en staal-
gieteri~en, fabrieken van emaillewaren en verwarmm.gsapparaten
voor huishoudelijke doeleinden, 4. de fabrieken van bouten,
moeren, klinknagels, schroeven, draadnagels en spijkers, 5. de

; scheepswerven, 6. de blikwarenfabrieken, 7. de fabrieken van
stalen en ijzeren meubelen, staaldraadmatrassen en brandkasten,
8. de fabrieken van ijzer- en staalwaren, 9. de fabrieken van
electrische machines, apparaten en werktuigen, 10. de rijwiel-

;~ fabrieken, 11. de carrosseriefabrieken.
' De laatste 3 ressorteeren gedeeltelijk ook onder de non-ferro-

metalen verwerkende industrie. In de practijk valt een duidelijke
afbakening van de ijzer- en staalverwerkende industrie in vele
gevallen moeilijk te maken. Het Centraal Bureau voor de Statistiek
geeft dan ook slechts de metaalindustrie als hoofdgroep weer,
met de hierboven genoemde ondergroepen, waarbij komen: de
metaalsmelterijen, metaalwalsbedrijven en capsulefabrieken, en
de metaalwarenfabrieken en gieterijen, waarmede non-ferro
metalen verwerkende industrie wordt bedoeld 2). De ijzer- en

~ staalproduceerende industrie is wel een duidelijk afgebakende
, groep op zichzelf.

Bij de organisatie van het bedrijfsleven heeft men de volgende
índeeling gemaakt:
Bedrijfsgroep metallurgische industrie,
Bedrijfsgroep scheepsbouw,
Bedrijfsgroep machinebouw,
Bedrijfsgroep staalbouw inclusief wagonbouw, vlíegtuigbouw,

centrale verwarming en ventilatie,
Bedrijfsgroep plaatverwerkende en aanverwante índustrie,
Bedrijfsgroep fabríeken van transportmiddelen te land (exclusief

spoor~vegmaterieel),

1) Men zou hier nog kunnen noemen de N.V. Staalwerken De Maas te

Maastricht, en de N.V. Machinefabriek, IJzer, Staal en Metaalgieterij

v.h. Bakker en Co. te Ridderkerk.
Beide zijn echter allereerst, wat de capaciteit van de staalfabriek betreft,

gering van beteekenis, en hooren verder naar haar wezen meer thuis onder

de ijzer- en staalverwerkende industrie. Ook Philips beschikt over een

electro-oven.
S) Het zou ons te ver voeren hier alle ondernemingen van de ijzer en

staalverwerkende industrie te noemen. Een interessante opsomming geeft

de West-Europ~ische Wirtschaftskorrespondenz fur die Montanindustrie,
Nr. 1344-1345, ,Juni 1941.
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Bedrijfsgroep draadindustrie, fabrieken van stampwerk uit staf-
materiaal en aanverwante bedrijven,

Bedrijfsgroep electrotechnische industrie.
De ijzer- en staalproduceerende industrie ressorteert in haar

geheel onder vakgroep 1 Hoogovens, staalfabrieken en walserijen
van eerstgenoemde bedrijfsgroep 1).

De ijzer en staal produceerende industrie is het onderwerp van
deze studie. De ijzer en staal verwerkende industrie wordt slechts
terloops daarbij betrokken.

~ II. Korte technische uiteenzetting.
Een korte technische uiteenzetting van het productieproces in

de ijzer en staal produceerende industrie lijkt ons wenschelijk.
Het is geenszins onze bedoeling technische beschouwingen te
geven, daartoe zijn wij niet competent, en het ligt buiten het
kader van deze studie. Eenige kennis evenwel van de techniek
van den te behandelen bedrijfstak zal het beoordeelen van de
hier volge~ide economische beschouwingen over dien bedrijfstak
vergemakkelijken. Eventueele technische critici zullen er daarom
naar wij hopen rekening mee willen houden, dat het slechts
gaat om het geven van eenig inzicht, meer niet.

De hoogoven is de basis van het geheele productieproces. Men
voegt daarin te zamen ca. 2 eenheden ijzererts met 1 eenheid
cokes, voortkomende uit 1,3 eenheid steenkool, en 0,4 eenheíd
kalk. Het geheel wordt aangeblazen door voorgewarmde lucht.
Aan de hand van de analyse van het ingebrachte erts stelt men
de onderlinge verhoudingen der genoemde materialen, alsmede
van bepaalde toeslagen zooals mangaanerts, nauwkeurig vast,
om zoodoende invloed uit te oefenen op de gesteldheid van het
uit dit hoogovenproces voortvloeíende zg. ruwijzer, vooral met
het oog op de bestemming, nl, of het rechtstreeks voor de ijzer-
gieterijen bestemd is, of dat het voor de staalfabricage gebruikt
zal worden. Men spreekt daarom van gieterij-ruwijzer en staal-
{ruw)ijzer.

De hoogoven werkt continu, dag en nacht. Het afgetapte en
gestolde ruwijzer wordt in blokjes gebroken en gaat eenerzijds
naar de ijzergieterijen, waar het tot producten gegoten wordt na
toevoeging o.a. van eenig schrot, naar de ijzer- en staalverwer-
kende industrie dus; anderzijds naar de staalfabrieken waar het
volgens verschillende methoden wordt gevormd tot staal; hier
blijft het dus op het terrein der ijzer- en staalproduceerende
industríe 2). Deze methoden hebben alle hetzelfde doel, nl. het

') Secretaris is Ir. L. F. Otto.
9) Bij de geïntegreerde bedrijven wordt het ruwijzer dikwijls in vloeibaren

vorm rechtstreeks in de staalfabricage opgenomen; dit bespaart warmte-
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koolstofgehalte van 1,7 0~o en meer van het ruwijzer, dat ten-
gevolge daarvan bros en breekbaar is en alleen kan worden
gegoten, te verlagen tot minder dan 1,70ó, waardoor het materiaal
buigbaar en smeedbaar wordt; ook het gehalte aan P. S. en Si
moet beneden zekere maxima worden teruggebracht.

Volgens het Bessemer (1855) en het Thomas procédé (1878)1)
wordt door het vloeibaar ruwijzer in z.g. „convertors" lucht
geblazen, waardoor C. Si en P verbranden, en wel zoo snel, dat
de daarbij vrijkomende warmte het bad de temperatuur kan
geven, noodig voor het vloeibaar houden daarvan. Het specifieke
kenmerk van het Thomasprocédé ligt hierin, dat de vuurvaste
bekleeding van de convertors bestaat uit Dolomiet, zgn. basísche
bekleeding, waardoor het mogelijk is P houdend ruwijzer te
verwerken. Door deze vinding werd het mogelijk de „arme"
sterk fosforhoudende ertsen van Lotharingen, de zg. minette,
voor de ijzer- en staalproductie te gebruiken.

Het eigen lcenmerk van het Siemens procédé is dit, dat het
de mogelijkheid biedt om aan het in steenen ovens door heete
lucht weer vloeibaar gemaakte schrot ruwijzer toe te voegen in
een zeer rekbare verhouding. Door deze ovens blaast men lucht,
waardoor de koolstof, ongeveer zooals bij de vorige procédés,
wordt uitgedreven en verbrand.

Volgens het electro-procédé (1900) worden het ruwijzer en het
schrot langs electrischen weg vloeíbaar gemaakt en de koolstof
uitgedreven. Het laat de mogelijkheid om naar verkiezing
legeeringsbestanddeelen aan het staal toe te voegen, zoodat het
bij uitstek geschikt is voor de fabrícage van staal van hoog-
waardige kwaliteiten, het zg. edelstaal.

Het gewonnen vloeibare staal wordt in blokken gegoten en
vervolgt dan zijn weg, voor het kleinste deel, naar de fabrieken
ter vervaardiging van gietstalen en smeedstalen producten, 2)
rechtstreeks naar de ijzer- en staalverwerkende industrie dus,
en voor het belangrijkste deel naar de walsbedrijven, de laatste
étappe op het gebied der ijzer en staal produceerende industrie,
waar het tot walsproducten wordt gevormd.

Dit geschiedt door de opnieu~v gloeiend verhitte blokken door
zware walsen te laten. kneden tot blolcken van kleinere doorsnede

energie en is één van de technische voordeelen van deze soort onder-
nemingen ; in de volgende hoofdstukken zal hierop worden gewezen.

Hetzelfde doet zich voor bij de staalblokken die in de bijbehoorende
walsbedrijven in behandeling worden genomen, alhoewel hier de vorm-
geving reeds tot stand moet zijn gekomen; eenige stolling van het staal
is dus vereischt.

I) Jaar van de uitvinding. Daarvóór was het z.g. „puddelprocédé"
gebruikelijk, dat thans volledig is uitgeschakeld.

Q) Meestal hebben de staalgieterijen een eigen oven, waaruit het vloeibare
staal rechtstreeks in de gietvormen wordt gegoten, zoo ook Demka.
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en overeenkomstig grootere lengte, waaruit verder balken voor-
zien van een bepaald profíel, hoekstalen en knuppels worden
gewalst, uit welke laatste staven en lichte profielen worden
vervaardígd, of draad wordt getrokken.

Het hangt af van het uiteindelijke product, dat men wil maken,
tot welke doorsnede deze blokken worden verkleind. Indien
men balken wil maken met U-vormige of I-vormíge profielen,
of L of T balken, dan volgen op de voorwalsen eeníge walsen
met ingegroefde profielen, de zg. kaliberwalsen; zij beginnen met
een profiel, dat slechts weiníg verschilt van. dat van het voor-
gewalste blok, maar in een reeks opeenvolgende passages wordt
het geleidelijk veranderd tot men tenslotte den beoogden vorm
heeft bereikt.

Bij de productie van draad kunnen ook kalíberwalsen dienst
doen tot de doorsnede zoo klein wordt, dat het onmogelijk wordt
een nog kleinere afineting te gebruiken, omdat het materiaal dan
te snel zou afkoelen en te veel kracht zou zijn vereischt om
het te vervormen. Men volgt daarom de methode van het trekken,
waarbij de gloeiende draad zeer snel, zoodat hij niet den tijd
krijgt om af te koelen, door een smal toeloopend gat wordt
getrokken.

Voor het maken van dunne platen walst men eerst een breede
platte staaf, strip of platíne genaamd. Deze wordt daarna tusschen
gladde walsen verdund en verbreed 1). Zware en middelzware
platen walst men direct uit het blok.

Bij de plaat treedt dezelfde moeilijkheíd op als hierboven
vermeld, dat bij het bereiken van een bepaalde kleine dikte te
veel afkoeling ontstaat en een verdere bewerking te hooge krachten
zou eischen. Op dat moment vouwt men de plaat dubbel, zoodat
de effectieve dikte grooter wordt, verhit deze opnieuw en walst
haar verder uit 2).

Bandstaal wordt eveneens uit de stríp gewalst of uit kleine
blokken. De edelstaal - en gewone stalen blokken - evenals
de verdere halffabrikaten, gaan - de laatste voor een klein deel -
rechtstreeks naar de verwerkende industrie.

Het geheele productíeproces van de ijzer en staal produceerende
industrie kan in het volgende schema worden weergegeven:

1) In de modernste inrichtingen werkt men ook voor de dunne plaat
rechtstreeks van blok tot plaat enz. Volgens een nieuw procédé schijnt men
bovendien in staat te zijn nog niet geheel afgekoeld staal uit den staaloven
direct in de walserij in bewerking te nemen.

E) Ook in vakkringen spreekt men van balkijzer, bandijzer e.d., alhoewel
staal wordt bedoefd.
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~ III. Het productieapparaat der Nederlandsche ijzer- en staal-
produceerende industrie.

Het productieapparaat der Koninklijke Nederlandsche Hoog-
ovens en Staalf abrieken N. V. te I jmuiden bestaat uit verschillende
onderdeelen:

De cokesfabriek heeft 3 batterijen, omvattende respectievelijk
30, 37 en 25 cokeskamers van elk 11,3 M. lang, 3,25 M. hoog
en 0,4 M. breed.

De totale cokesproductie per jaar kan maximaal 400.000 ton
bedragen. Hiervoor is 540.000 ton steenkool noodig').

Bij deze cokesproductie komt 120.000.000 M3 cokesovengas
vrij, dat van een gashouder met 50.000 M3 capaciteit uit wordt
gedistribueerd, vooral naar de MEKOG en de omliggende ge-
meenten. Verder wordt nog opgevangen 10.000 ton ruwe teer,
4.000 ton amoniumsulfaat en 3.000 ton ruwe benzol. Voor de
bewerking van de ruwe benzol tot handelsproduct is een afzonder-
lijke ínstallatie gebouwd, de zg. benzolfabriek. De ruwe teer gaat
naar het teerbedrijf in Uithoorn. Het ammoniumsiilfaat gaat
naar de „Mekog".

De kern van het bedrijf wordt gevormd door de eígenlijke
hoogovens.

De onderneming heeft 3 hoogovens, waarvan er 2 bestemd zijn
voor de geregelde productie en 1 voor reserve, daar bij de van
tijd tot tijd noodzakelijke reparatie, voornamelijk bestaande uit
het vernieuwen van de ovenbemetseling, de oven zeer langen tijd
buiten productie blijft en dus door een anderen moet worden
vervangen, wil de heele gang van zaken bij de aansiuitende
productiestadia niet in gevaar komen.

Elke oven ís inwendig ongeveer 25 M. hoog, de grootste middel-
lijn is 4,8 M. Het bovenste deel ís de schacht, 13 M. hoog, welke
van binnen bemetseld is met vuurvaste steenen tot 1 M. dikte.
Naast de hoogovens zijn windverhitters opgesteld, 10 totaal; dit
zijn stalen cylinders van 30 M. hoogte en 7 M. middellijn, even-
eens met vuurvaste steen bemetseld. In de windverhitters wordt
de lucht, welke de verbranding in de hoogovens moet bewerken,
met gas warm gestookt tot 900o C.

Bij het proces in de hoogovens komt per jaar per oven bij
volledige bezetting ca. 500.000.000 M3 hoogovengas of zg. „arm
gas" vrij. Bij normale exploitatie, d.w.z. bij gebruik van 2 hoog-
ovens, bedraagt de productie aan hoogovengas dus ruim

1) Alle hier volgende cijfers zijn zeer globaal genomen, vooral wat de
capaciteitgegevens betreft moet in de practijk met sterke schommelingen
rekening worden gehouden. Wij hebben een volle bezetting met 3 ploegen
dienst als uitgangspunt genomen.
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1 milliard M3. Voor de tijdelijke verzameling beschikt het bedrijf
over een gashouder van 40.000 M3 inhoud. Het lioogovengas
tvordt gebruikt voor het stoken van de cokesbatterijen, voor de
windverhitters, voor de ovens in de staalfabriek en de walserijen,
terwijl het overschot wordt afgenomen door de P.E.N. Centrale,
welke tegen Icostprijs de electriciteit levert aan het hoogoven-
bedrijf.

Elke hoogoven kan ongeveer 130.000 ton ruwijzer per jaar
produceeren. Hiervoor is noodig 260.000 ton erts, 130.000 ton
cokes en 50.000 ton kalksteen.

De bij het aftappen van het ruwijzer uit de hoogovens vrij-
komende slakken worden verwerkt in de cementfabrielc.

Destaalfabriek bestaat uit 4 Siemens Martin ovens, dit zijn met
vuurvaste steenen gewelfde kamers, met een totale capacíteit
van 240.000 ton staal per jaar. Bij de productie van 1 ton ruw
staal kan een zeer variabele hoeveelheid schrot worden gebruikt
tot 70 à 75 0~0. Onder normale prijsverhoudingen zal gestreefd
worden naar een zoo groot mogelijk gebruik van schrot. Dit in
aanmerking nemende, kan men ongeveer vaststellen, welke
hoeveelheid rijwijzer in de staalovens verwerkt zal worden.

In de buizengieterij wordt het ruwijzer opnieuw gesmolten in
koepelovens en daarna in snel horizontaal draaiende vormen tot
buizen gegoten. Zij heeft een maximum capaciteit van 30.000 ton
buizen van 100 t~m 300 mm, middellijn per jaar. Zij verbruikt
daarvoor 35.000 ton ruwijzer.

Het zware platen walsbedrijf is gebouwd op een jaarproductie
van 150.000 ton zware, d.w.z. boven 5 mm, dikte, en middel-
zware plaat, d.w.z. 3-5 mm. dikte. Hiervoor is noodig 180.000 ton
ruwstaal. Dit walsbedrijf gaat uit van het ruwstalen blok en
walst, zonder tusschenvorm van platine, rechtstreeks de plaat.

Het voormalige walsbedrij f van Van Leer heeft drie afdeelingen,
nl. een zg. blokstraat, waarop uit het ruwstalen blok profielen
Icunnen worden gewaist of platinen en knuppels; een platen-
straat, waarop uit de platinen dunne platen kunnen worden ver-
vaardigd, en een slechts zeer gedeeltelijk opgestelde zg. fijnstraat
voor het walsen van staf- en betonstaal en kleine profielen uit
knuppels 1). Verder beschikt het walsbedrijf over een aantal
ovens met bijbehooren, waarin de plaat kan worden veredeld
tot speciale kwaliteiten.

De blokstraat heeft buiten de productie van de door de platen-
straat benoodigde 55.000 ton platinen, waarvoor zij in eerste

~) Deze afdee:ing kan verder buiten bcschouwing blijven.
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instantie bestemd is, een capaciteit van 15.000 ton profielen
I en U. De platenstraat kan jaarlijks 45.000 ton plaat van
0,3-3 mm. dikte vervaardigen.

Aan ruwstaal verbruíkt het geheele bedrijf bij volle bezetting
80.000 ton 1). Van belang is voornamelijk, dat het platenwals-
bedrijf uitgaat van de platine, een halffabrikaat dus, dat of
wel in eigen beheer wordt gewalst, maar dan de profielenproductie
sterk belemmert, of wel in dien vorm van vreemden moet worden
betrokken.

De Staalf abriek van Demka heeft een capaciteit van 40.000 ton
staal in 2 S.M. ovens en 1 electro-oven.

Het walsbedrijf kan per jaar 50 à 60.000 ton staf- en beton-
ijzer maken.

De Nederlandsche Kabelfabriek beschíkt in haar bedrijf te
Alblasserdam over een productiecapaciteit van 30 à 40.000 ton
walsproducten, band-, stafijzer en draad, met een iets hoogere
capaciteit aan staal.

De gegevens over deze twee laatste bedrijven worden met
alle voorbehoud gegeven; officieel iijn geen cijfers bekend.

In aanmerking nemende, dat de zware platenwalserij van de
Hoogovens is weggevoerd, kunnen wij de totale capaciteit van
de diverse walsbedrijven, gevoegelijk stellen op 45.000 ton dunne
plaat, 80 tot 100.000 ton staf- en betonijzer en 15.000 ton
profíelen.

1) Verondersteld wordt, dat de strippen ín eigen beheer worden ge-
maakt en daarnaast nog een 15.000 ton profielen en knuppels worden
gewalst, terwijl de fijnstraat buiten beschouwing blijft.
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HOOFDSTUK II.

HISTORISCH OVERZICHT.

Volgens H. J. en G. A. J. Beckers jr. in hun: „Voorgeschiedenis
van Zuid-Limburg" werd reeds rond de jaren 800 voor Chrístus
ijzer gebruikt in onze streken. Eerst zou het hier zijn geïmporteerd,
doch later gefabriceerd ter plaatse in primitieve hoogovens, waar-
van overblijfselen gevonden zijn in België, te Lustin, Oosthamme
en Boitsfort, en in Nederland in Zuid-Limburg, op de Veluwe
en in Drente.

Dit alles heeft weinig te maken met de ijzer- en staalproductie
van heden en kan bovendien bij gebrek aan nauwkeurige gegevens
worden verwaarloosd. De eerste gegevens, welke wijzen op het
ontstaan der ijzer- en staalindustrie ín Nederland, vermelden het
bestaan van een primitieven hoogoven en kleine ijzergieterij langs
de Oude IJssel in 1689, aan de Belheimerbeek te Ambt Doe-
tinchem. Men vond daar ijzeroer, dat gesmolten werd met behulp
van houtskool, aangeblazen met door waterkracht opgewekte
lucht.

Dezelfde soort bedrijfjes verschijnt later verderop in den
Gelderschen Achterhoek en in Brabant 1).

Toen deze primitieve ijzerwinning werd stilgezet - het laatste
bedrijfje langs den Ouden IJssel werd in 1885 gesloten - bleven
de gieterijtjes echter voortbestaan; zij legden zich voornamelijk
toe op de productie van huishoudelijke artikelen. Verschillende
wisten zich op te werken tot bedrijven van respectabelen om-
vang 2); men treft thans in de genoemde streken nog centra
van ijzergieterijen aan, te Doetinchem, Keppel, Ulft, Terborg,
Deventer.

In het algemeen kan men zeggen dat de ijzer- en staalindustrie
ín het Nederland van destijds pas eenige beteekenis begint te
krijgen op het einde van de 18e eeuw. En dan nog uitsluitend
in het huidige België. De uitvinding, de toepassing en de ver-

') De N.V. Deventer IJzergieterij en Machinefabriek v~h J. L. Nering
Bógel 6~ Co. te Deventer is daarvan een voorbeeld. In 1756 kreeg de stichter
Hendrik Lindeman den stadswatermolen in erfpacht en richtte daarbij
een ijzermolen op,omhet in de omgeving aanwezige ijzeroer te verwerken.
(Eeuwenoude Nederlandsche Industrieele Bedrijven. Nederl. Fabrikaat
20 Nov. 1942.)

S) O.a. de N.V. Diepenbrock en Reigers te Ulft, opgericht in 1761.
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breiding van de stoommachine deden de aldaar reeds op grond
van het voorkomen der benoodigde grondstoffen aanwezige
handwerksbedrijven uitgroeien tot machinale bedrijven met sterk
verhoogde productie. Het huidige Nederland kende zelfs geruimen
tijd daarna nog slechts uitsluitend handwerk en ambacht; groote
bedrijven op ijzer- en staalgebied waren er hier niet; de weinige
thans bestaande ondernemingen, wier oprichtingsdatum in
bedoeld tijdperk valt, waren toen niet meer dan kleine werk-
plaatsjes, waaruit zich in latere jaren, meestal eerst op het einde
van de 19e eeuw, de tegenwoordige groote ondernemingen hebben
ontwikkeld.

Om de geschiedenís van de huidige Nederlandsche ijzer- en
staalindustrie te kunnen volgen, moeten we teruggaan tot den
tijd dat Nederland en België één geheel vormden.

De Belgische ijzer- en staalindustrie bevond zich na den
Napoleontischen tijd in groot verval. Tengevolge van de bescher-
ming, welke zij had ondervonden van het Continentale stelsel,
was zij in haar technische ontwikkeling ten achter gebleven bij
de Engelsche en Zweedsche nijverheid.

Na het opheffen van de bescherming vond zij dan ook tegenover
haar twee sterke concurrenten, die dreigden haar geheel van de
markt te verdrijven.

In het algemeene streven naar wederopbouw, dat volgde op
het economisch verval in den Franschen tijd, ging vanzelf de
zeer speciale belangstelling uit naar de nationale ijzer- en staal-
industrie en dat niet slechts vanwege het directe belang van
dezen tak van nijverheid, maar meer nog vanwege het indirecte
nut, dat zij had voor de toen allerwege opkomende machinale
nijverheid, waarvan de ijzer- en staalindustrie de basis was.

Van de allergrootste beteekenis is de in 1820 door de „Hol-
landsche Maatschappij van Wetenschappen" uitgeschreven prijs-
vraag: „Is het waar, dat, gelijk door sommigen wordt beweerd,
„het inlandsche ijzer beneden de deugdelijkheid van het
„Zweedsche of eenig ander hier te lande gebruikt ijzer is, en
„op welke wijze kan de bewerking van het inlandsche ijzer tot
„zoodanige volkomenheid gebracht worden, dat hetzelve de
„deugdelijkheid van het bovengenoemde vreemde ijzer even-
aart?"

Ofschoon geen enkel binnenkomend antwoord kon worden
bekroond 1) en het directe resultaat van de prijsvraag dus gering
was, had zij allereerst het groote voordeel, dat op uitdrukkelijke
wijze den nadruk op het betreffende probleem werd gelegd,
terwijl zij verder tot gevolg had, dat verschillende vooraan-

i) Een vermoedelijk onbekroond gebleven antwoord werd later uitge-
geven door Bake en Huguenin.
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staande personen en tenslotte ook de regeering aandacht aan
de kwestie gingen besteden. Zooals uit de prijsvraag ook biijkt,
gold het liier voornamelijk een technisch probleem.

De Belgische industrieel d'Artigues richtte een memorie tot
de regeering, waarin hij voorstelde een deskundige naar Engeland
te sturen, om daar de techniek der moderne ijzerbereiding te
leeren, zoodat deze daarna in staat zou zijn in een „école pratique"
den Nederlandsctlen industrieelen de noodige kennis bij te brengen.
D'Artigues zocht het kwaad vooral in de grofsmederijen; naar
door kolonel Huguenin, den directeur der geschutgíeterij te Luik 1)
echter werd aangetoond, lag de kern der zaak meer bij de
ondeskundige verwerking van het erts in de hoogovens. Ook
d'Omalius de Halloy, gouverneur der Provincie Namen en bekend
geoloog, wees daarop, en ook hij stelde voor een bekwaam
technicus naar Engeland te sturen, om zich van de nieuwste
methodes op de hoogte te stellen. Zij wisten echter geen van
drieën een geschikten persoon aan te wijzen.

Op voorstel van Falck, miníster van openbaar onderwijs en
nationale nijverheid, werd daarop aan Gerhard Moritz Roentgen,
luitenant ter zee, het bedoelde onderzoek opgedragen.

Alhoewel België het meest direct bij deze kwestie was betrok-
ken en verschillende vooraanstaande personen uit die streken
groote belangstelling er voor toonden, moest tenslotte een
„Noord-Nederlander" het vraagstuk onderzoeken. Dit is een
symptoom voor dert techníschen achteruitgang van de industri-
eelen in „Zuid-Nederland". Daarop wijst ook Roentgen zelf, na
onderzoek ter plaatse, in zijn 2e nota.

Roentgen is de vaornaamste pionier van de Nederlandsche
ijzer- en staalindustrie 2). Wij laten hier enkele gegevens volgen
óver het leven, de persoon en het werk van dezen genialen,
wellicht weinig bekenden man a).

i) De latere thans nog bestaande Fabrique Nationale S.A. (F.N.).
2) Deze qualificatie doet niets af aan de groote verdiensten van Paulvan Vlissingen, den stichter van het huidige Werkspoor en na Roentgenstellig de grootste figuur uit de metaalindustrie van dien tijd. Van Vlissingen

richtte zich van meet af aan op de vestiging eener eigen onderneming,- op welk terrein hij door Roentgen zeker niet is te overtreffen, - en gaf
daarbij blijk van een vooruitzienden blik, zoodat zijn werk de basis werd,waarop gedurende vele jaren kon worden voortgebouwd. De bijzondere
verdiensten van Roentgen, op grond waarvan wij hem den eersten pionierdurven noemen, liggen o.i. in het onderzoekingswerk, verricht vóórdathij een eigen onderneming stichtte, en op grond waarvan hij de richtlijnenaangaf voor de saneering en ontwikkeling der metaalindustrie in hetalgemeen.

e Leven en Bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen, grondvester vande ) Nedertandsche Stoombootmaatschappij, thans Maatschappij voor
Scheeps- en Werktuigbouw „Feyenoord", door M. G. de Boer. Gedenk-schrift door de Mij. voor Scheeps- en Werktuigbouw „Feyenoord" aange-boden bij haar ]00-jarig bestaan op ]0 November 1923.
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Gerhard Moritz Roentgen werd op 7 Mei 1795 te Esens in
Oost-Friesland geboren. Zijn vader was daar predikant.

Door het verdrag van Fontainebleau van I1 November 1807
werd Oost-Friesland ingelijfd bij het Koninkrijk der Neder-
landen; hierdoor verkreeg Roentgen de Nederlandsche natio-
naliteit.

Zijn jeugd was niet royaal, het predikantsgezin was groot en
de inkomsten waren klein. Vanwege de bijzondere bekwaam-
heden en karaktereigenschappen, welke zich reeds op jongen
leeftijd bij den knaap openbaarden, kreeg zijn vader door middel
van een verzoekschrift gedaan, dat de jongen kon worden ge-
plaatst op ]let instituut der Marine te Feyenoord, terwijl koning
Lodewijlc de kosten van aanneming en uitrusting van den „élève
ter zee" op zich nam.

Over de jaren op de opleidingsschool is niet veel bekend.
In 1813, toen Nederland zich vrij maakte, bevond Roentgen
zich als jong zee-officier te Toulon. Hij werd opgesloten, maar
wist te ontkomen en trad in Nederlandschen marinedienst, waar
hij snelle vorderingen maakte.

In 1815 zou hij naar Indië zijn gegaan. Het schip de „Braband"
was echter zoo slecht, dat het na diverse ongelukken ten slotte
ín Portsmouth moest dokken. Deze toevallige gebeurtenis is van
grooten ínvloed geweest op de toekomst van Roentgen. Tijdens
dit gedwongen oponthoud kreeg hij van zijn superieuren de
opdracht, tezamen met E. B. van den Bosch, een onderzoek in
te stellen naar enkele detailkwesties op het gebied van den bouw
van oorlogsschepen. Deze taak, waarvan hij zich uitstekend
moet hebben gekweten, was aanleiding tot een uitvoerig onder-
zoek, in samenwerking met den constructeur van het hoofd-
departement der Schelde Soetermeer en den onderconstructeur
Glavimans, naar de algemeene constructie van oorlogsbodems.
Daarbij had hij de gelegenheid vele werven en bedrijven te zien,
tallooze teekeningen te maken en rijke ervaringen op te doen
op het gebied van scheepsbouw en machinebouw.

Hij ging niet naar Indië maar bleef voorloopig in Engeland.
In 1816 werd hem opdracht gegeven voor het departement

een stoomboot te bestellen in Engeland en toezicht te houden
op den bouw.

Zóó stond Roentgen in het middelpunt der belangstelling,
toen in 1821 de vraag van het uítsturen van een deskundige naar
Engeland voor het bestudeeren van de ijzer- en staalindustrie
aan de orde kwam. Het is dan ook stellig aan zijn reeds verworven
verdiensten op dat terrein te danken, dat hij door minister Falck
werd aangezocht de betreffende taak op zich te nemen.

Roentgen nam afscheid van de marine en ging weer naar
Engeland. Zijn bevíndingen legde hij vast in zijn le memorie
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„Schets van den toestand der ijzerwerken van Groot-Brittanniën
in 't jaar 1821" 1).

Terug van zijn reis was het voor de hand liggend, dat hij de
Belgische ijzerindustrie ging onderzoeken. Daaruit is zijn 2e me-
morie ontstaan: „Berigt van den toestand der ijzerwerken in de
Waalsche Provinciën en van de verbeteringen waarvoor dezelve
vatbaar zijn, en de middelen die aan te wenden zouden zijn om
die verbeteringen op de spoedigste, zekerste en min kostbaarste
wijze uit te voeren" 1). Op den inhoud en de beteekenis van deze
geschriften komen wij later uitvoerig terug.

Zijn groote verwachtingen van de stoomboot deden hem in
1823 de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij oprichten te
Rotterdam, in samenwerking met eenige vooraanstaande burgers
van die stad, van welke maatschappij Van Vollenhoven zijn mede-
directeur werd. De onderneming had ten doel: „Het scheppen van
een verbinding tusschen Rotterdam en Antwerpen". Uit de Neder-
landsche Stoomboot Maatschappij is overgebleven de dienst op
Londen, begonnen met het stoomschip „Batavier", welke thans
door de reederij Wm. Muller nog met schepen van dien naam
wordt geëxploiteerd.

De bouw van de schepen der nieuwe maatschappij werd aan-
vankelijk opgedragen aan bestaande scheepswerven, de machines
waren van Cockerill te Seraing. Na het conflíct met Cockerill
werden de schepen en machines in eigen beheer gebouwd; híertoe
werd een etablissement gesticht te Feyenoord van dienzelfden
naam. Van deze maatschappij, de Mij. voor Scheeps- en Werktuig-
bouw Feyenoord, bleef Roentgen tot eenige jaren vóór zijn dood
de bezielende leider.

Gerhard Moritz Roentgen stierf op 28 October 1852 2).

Tijdens zijn verblijf in Engeland had Roentgen door persoonlijk
onderzoek en door gesprekken met de leidende personen zich een
duidelijk beeld gevorrnd van de oorzaken van den technisch
hoogen stand der Engelsche ijzerindustrie. Als goed technicus had
hij de specialiteiten spoedig ontdekt; hij maakte schetsen van
de nieuwe machines en bracht vele teekeningen mee naar huis.

Gedurende zijn daaropvolgende reis door België kwam hij op
de hoogte van de heerschende verouderde methodes; hij had
vergelijkingsmateriaal bij de hand, en als resultaat van zijn
studíe gaf hij de volgende aanwijzingen voor het herstel en den
bloei der ijzer- en staalindustrie van het Nederland van die dagen.

~) Twee memoriën over den toestand der Britsche en Zuid-Neder-
landsche ijzerindustrie, door G. M. Roentgen, uit de jaren 1822 en 1823,
medegedeeld door M. G. de Boer in het Economisch Historisch Jaarboek,
9e deel, 1923.

8) Of de groote uitvinder van de Rdntgenstralen verwant is aan
G. M. Roentgen staat niet vast; de familie zelf neemt zulks wel aan.
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1. Een aantal technische en chemische wenken op het gebíed
van de verwerking van het ijzererts in de hoogovens. Hier raakte
hij aan de kern van de zaak; de geringe technische en chemische
geschooldheid van de Belgische industrieelen bleek de hoofd-
oorzaak te zijn van het achterblijven van deze industrie bij
haar buitenlandsche concurrenten 1).

2. Hiermede volstond Roentgen niet; hij gaf óók enkele
economische richtlijnen aan, volgens welke de ijzer- en staal-
industrie zich moest ontwikkelen om tot hoogeren bloei te kunnen
komen:

a. zij moet zich baseeren op den natuurlijken grondslag, nl.
het ter plaatse aanwezig zijn van ijzererts, steenkool en kalk;

b. zij moet zich richten op de natuurlijke afzetmogelijkheden
in eigen land, nl. op de productie van het materíaal noodig voor
de vervaardigíng van schepen, machines, molens, bruggen,
sluizen, pakhuizen, e.d.;

c. men moet in eigen land een schakel vormen tusschen de
ijzer en staal produceerende industrie en de afzetmarkt door den
bouw van een etablissement ter vervaardiging van schepen en
machines 2);

d. door boeten en premies moet men trachten de arbeids-
prestaties op te drijven;

e. het nijverheidsonderwijs moet worden bevorderd;
f. er moet een museum worden opgericht voor aanschouwelijk

onderricht.
3. Tenslotte deed hij een plan aan de hand, waardoor de

practische verwerkelijking van zijn ideeën mogelijk zou worden.
Hij stelde namelijk de regeering voor financieelen en moreelen
steun te geven aan Cockerill, een voortvarend en goed geschoold
industrieel te Seraing, waardoor deze in staat zou zijn enkele
hoogovens en daaraan aansluitende grofsmederij en etablisse-
menten zoodanig technisch uit te rusten, dat het complex zou
kunnen dienen als basis voor de verder te ontwikkelen ijzer- en
staalverwerkende industrie. Indien dit complex zich zou richten
op de natuurlijke afzetmogelijkheden van het eigen land, zou
het mettertijd zoodanig soliede kunnen worder;t, dat het zich zou
kunnen toeleggen op den export, daarbij profiteerend van de
gunstige geografische ligging en van de goede verbindingen te
land en te water met het achterland.

1) Roentgen zegt in zijn 2e memorie „dat de zonen van de Belgische
industrieelen, inplaats van technische en chemische vakken te bestudeeren,
zich liever bezig houden met de oude talen op een oppervlakkige wijze
en met de beschrijving van landen, waar ze toch nooit iets aan zullen
hebben".

8) Het is de grootste verdienste van Roentgen voor het huidige Neder-
land, dat hij zoo vroeg reeds de waarde van het ijzeren schip en van de
stoommachine heeft ingezien en gepropageerd.
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Koning Wíllem I had de „Algemeene Nederlandsche Maat-
schappij ter bevordering van de Volksvlijt" opgericht met het
doel de industrie te bevorderen 1). Door middel van deze Maat-
schappij ontving Cockerill fIs.300.000 van de regeering; de
voorwaarden werden geregeld in het contract van 30 Mei 1823.
De voornaamste bepalingen luidden als volgt: „Cockerill ver-
plichtte zich tot het oprichten van een steenkolenmijn met
spoorweg en stoommachine, tot het bouwen van een hoogoven,
geschíkt om met cokes gestookt te worden, voorzien van een
stoommachine, die de blaasinrichting moest aandrijven, alsmede
tot het inrichten van verschillende puddelovens met één of ineer
walsmachines en toebehooren".

De kosten werden geschat op f 600.000, waarvan Cockerill
f 300.000 in voorschot van de regeering zou ontvangen; de
terugbetaling zou van 1 Juli 1825 af moeten geschieden in den
vorm van leveranties aan het gouvernement.

Daarna zouden in de volgende 2 jaren nog 4 hoogovens worden
gebouwd.

Om de andere industrieelen te steunen zou Cockerill voor zijn
walsbedrijf smeltijzer moeten betrekken van de andere Belgische
hoogovens.

Tenslotte verbond Cockerill zich „à tenir son établissement
accessible pour les maitres de forge du Royaume, à leur fournir
sur leur demande les éclaircissements nécessaires, et à leur
faciliter au moyen de mécaniques et instruments chez lui, 1'in-
troduction dans leurs fabriques des méthodes et procédés
perfectionnés".

De regeering had het recht telkens 2 fabrikanten naar Cockeríll
te zenden „destinés à se familiariser avec la nouvelle fabrication
du fer" en deze zou alles doen „à favoriser leur instruction".

Aldus werden in 1823 op voorstel van Roentgen met regeerings-
hulp de voorwaarden geschapen om de Nederlandsche ijzer- en
staalindustrie tot nieuw leven en bloei te brengen.

Alhoewel Roentgen aan de verwerkelijking van zijn voorstellen
geen daadwerkelijk aandeel nam, bleef hij door middel van de
door hem opgerichte Nederlandsche Stoombootmaatschappij,
waarvoor Cockerill de machines leverde, in contact met dezen.
De samenwerkíng van beide mannen zou het klassieke voorbeeld
hebben kunnen worden van den onderlingen steun van scheep-
vaart en industrie, welke later van zoo groot belang voor de
Nederlandsche nijverheid is gebleken, indien niet een breuk

i) Dit is later geworden de bekende Société Générale te Brussel die
van zoo groot belang is geweest voor de industrialisatie van België en thans
nog een groot deel van het Belgische bedrijfsleven met zijn vele buiten-
landsche vertakkingen beheerscht. Men leze hierover o.a. R. Demoulin:
Guillaume Ier et la transformation économique des Provinces Belges.
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tusschen hen was ontstaan, welke aan alle samenwerking een
einde heeft gemaakt.

Roentgen namelijk, nog niet tevreden met de bereikte resul-
taten, wilde de regeering bewegen tot het oprichten van een
etablissement voor verwerking van ijzer en staal, voornamelijk
tot machines, in „Noord-Nederland", eveneens gedacht als aan-
schouwelijk voorbeeld met opvoedende taak voor de in de kinder-
schoenen staande nijverheid hier in het land.

Door het aftreden van Falck en het overnemen van het bewind
door Stratenus, een tegenstander van Roentgen, is dit plan niet
doorgegaan, maar werd buiten Roentgen om het bestaande
contract met Cockerill uitgebreid, waarbij o.a. werd overeen-
gekomen, dat Cockerill een dergelijk etablissement zou opzetten,
waaruit later de huidige scheepswerf en machinefabriek van dien
naam is gegroeid 1).

Dit contract van 13 Juni 1825 bepaalde het volgende: „Er
zou een vennootschap worden opgericht onder den naam John
Cockerill et Compagnie. Cockerill zou zich gratis met de leiding
belasten en verplichtte zich geen nieuwe fabriek op te richten
zonder toestemming van de regeering, welke op haar beurt zich
eveneens verbond geen andere fabriek van gelijken aard te
vestigen of zich daarbij te interesseeren. De regeering nam de
helft van het bestaande bedrijf over - de waarde werd geschat
op ~res. 2.118.000 -, terwijl zij het recht had ook de andere helft
over te nemen tegen balanswaarde, vermeerderd met 10 0~0, of
bij overlijden van Cockerill, verminderd met 10 oá.

De beide partijen zouden íeder voor de helft een werkkapitaal
bijeenbrengen van f1s.400.000. De belangen van de regeering
zouden worden vertegenwoordigd door een regeeringscommissaris,
die, wanneer hij bepaalde maatregelen niet in het belang van
onderneming of regeering achtte, in beroep kon komen bij een
„Conseil supérieur", bestaan.de uit 3 hooge ambtenaren door den
koning aangewezen. Aan den commissaris werd uitdrukkelijk
voorgeschreven, dat hij er op moest toezien, dat het bedrijf een
voorbeeld was voor de geheele industrie, dat van elk monopolie
moest worden afgezien, dat men moest trachten bekwame werk-
lieden te vormen door het engageeren van geschoolde Engelsche
voorlieden, en dat men gieters en vormers moest opleíden voor
andere fabrieken. Aan de onderneming werd bovendíen de plicht
opgelegd een collectie boeken en tijdschriften bijeen te brengen
en daarvan een vakbibliotheek ten algemeenen nutte samen
te stellen".

A1 met al een merkwaardig voorbeeld van samenwerking

') Scheepswerf en machinefabriek zijn thans gevestigd te Antwerpen.
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tusschen regeering en particulier ondernemer ten bate van het
algemeen belang!

Roentgen stichtte daarop zijn etablissement te Feyenoord.

Bij de afscheiding van België in 1830 ging Cockerill voor de
„Noord-Nederlandsche" industrie verloren. Het huidige Neder-
lar.d ontviel de nationale basís voor zijn ontkiemende industrie.
De regeering heeft nog getracht met Roentgen te komen tot een
soortgelijke overeenkomst als met Cockerill had bestaan, maar
zonder succes 1).

Later is nogmaals van regeeringswege getracht de stichting van
Roentgen te maken tot nationaal basisbedrijf door het geven
van opdrachten voor de vervaardiging van machines voor de
opbloeien.de weef- en spinnijverheid. Van de zijde van
Roentgen was er echter weinig animo. Na de opdracht voor de
levering van de stoommachines voor de spinnerij te Veenhuizen
houden de directe regeeringsbemoeiingen met de ijzer- en staal-
industrie op.

De Belgische ijzer- en staalindustrie ging na 1830 verder op
den door Roentgen aangegeven weg. Zij vond een hechte basis
in den binnenlandschen afzet ten behoeve van de sterke industriali-
satie van het land en legde zich later met succes toe op den export.

Ondanks het ontbreken van een nationale basis ontwikkelde
zich toch in Nederland na 1830 een. ijzer- en staalverwerkende
industrie.

Naast de enkele zeer oude bedrijven, die hun ontstaan te danken
hadden aan de primitieve ijzerwinning voornamelijk langs den
Ouden Ijssel, ontstonden níeuwe bedrijven uit de plaatselijke
ambachtswerkplaatsen. Zij vervaardigden hoofdzakelijk huis-
houdelijke artikelen en waren zeer regionaal ingesteld. De import
van machines en gereedschappen bracht de behoefte aan plaatse-
lijke reparatieinrichtíngert mede, en daaruit ontwikkelden zich
bedrijven, die zelf de vervaardiging van de vroeger geimporteerde
producten ter hand namen 2).

1) Men moet dit niet opvatten, alsof zij zelf de oprichting van hoogovens
op het oog had. Onder de toen heerschende omstandigheden behoorde
het oprichten van hoogovens zonder het ter beschikking hebben ter plaatse
van de benoodigde grondstoffen, tot een onmogelijkheid. Een dergelijke
fabriek ter vervaardiging voornamelijk van machines kon destijds als basis
gerekend worden, daar de meeste bedrijven nog tot het aanwenden van
machines en stoomkracht moesten overgaan.

') Typeerend voor de industrie van die dagen is het in het gedenkboek
van Van Gelder en Zonen vermelde feit, dat zelfs Feyenoord een machine
voor den papiermolen, welke van Gelder bij haar had besteld, moest impor-
teeren uit Engeland en deze bij onderzoek te Rotterdam beschadigde.

Bij de droogmaking van den Haarlemmermeerpolder werden Engelsche
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Uít de opkomende stoomvaart groeiden machinefabrieken en
scheeps~A~erven, terwijl er uit de plaatselijke smederijtjes dikwijis
grofsmederijen voortkwamen, die geïmporteerde halffabrikaten
machinaal tot eindproducten verwerkten. Tot ca. 1870 echter
ging de ont~vikkeling slechts langzaam. Vóórdien waren zoowat
alle van het niet groote aantal bedrijven klein van omvang en
werkten met familiekapitaal. De weinige die, wat grooter op-
gezet, ook met vreemd kapitaal werden gedreven, raakten dikwijls
in moeilijkheden, tengevolge van de geringe middelen, waarover
zij konden beschikken voor hur~ noodzakelijke verníeuwingen en
uitbreidingen en tengevolge van de practische onmogelijkheid
om vreemde gelden aan te trekken. Men leze daarvoor de
geschiedenis van „Feyenoord" en „Werkspoor", die tenslotte al
deze perikelen hebben overleefd. Een overigens technisch voor
zijn tijd zeer mooi bedrijf, dat van Scholten te Amsterdam, is
tengevolge van bedoelde kapitaalmoeilijkheden ten onder gegaan.
Slechts een klein deel, dat met de middelen van enkele personen
gefinancierd kon worden, bleef voortbestaan, het huidige Becht
en Dyserinck, onder leiding van twee voorlieden van Scholten 1).

De volgende thans nog bestaande ondernemingen op ijzer- en
staalgebied zijn opgericht vóór 1870 en waren toen reeds van
beteekenis:
1600 Figée te Vlaardingen,
1761 Diepenbrock en Reigers te Ulft,
1790 Zimmer te Amsterdam,
1795 L. Smit 6c Zn's scheeps- en werktuigbouw te Schiedam,
1806 Jonker á Zn., te Amsterdam,
1813 Scheepswerf Gebr. Pot te Bolnes,
1817 Scheepswerf de Rijn van P. Hoebee te Dordrecht,
1823 Feyenoord te Rotterdam,
1824 Bekker's metaalwarenfabríek te Dordrecht,
1827 Werkspoor te Amsterdam,
1834 De Haardenfabriek de Schelde, Geers á Zn., te Bergen op

Zoom,
1836 De Grofsmederij te Leiden,
1838 Beynes te Haarlem,

machines gebruikt. Voorbeelden van ontwikkeling eener industrie uit
reparatie komen ook in recenter tijden voor: Hoek's machinefabriek leerde
uit reparatie den bouw van compressoren kennen (C.Visser, De Nederlandsche
industrie. Adresboek voor de Nederlandsche índustrie).

1) Zie het hiervoor genoemde gedenkboek van "Feyenoord" door
M. G. de Boer; Honderd jaar machine-industrie op Oostenburg, Amsterdam,
door M. G. de Boer, gedenkboek bij het 100-jarig bestaan van Werkspoor
1927. De Levensvatbaarheid van een fabriek van stoom- en andere werk-
tuigen, fabriekswerf enz. te Amsterdam, door een onbekende, 1870. Blik
in het verleden door J. C. Westermann. Gedenkboek uitgegeven bij het
50-jarig bestaan der Ver. Blikfabrieken.
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1839 Allan te Rotterdam, ~
1847 Fop Smit bouwt aan den Kinderdijk het eerste Nederlandsche

ijzeren schip de „Industrie" voor W. Ruys,
1854 Wilton te Rotterdam,
1856 De Etna, Klep de Bruyn te Breda,
1858 Stork, oorspronkelijk Smederij Meyling, te Hengelo, Grasso

te 's-Hertogenbosch,
1865 Burgerhout te Rotterdam.

Uit die periode dateererl, ook Enthoven te 's-Gravenhage en
Reineveld te Delft.

De lijst maakt geenszins aanspraak op volledigheid; wij hebben
slechts die ondernemingen vermeld, waarvan concrete gegevens
te verkrijgen wareq 1). Wel mag worden aangenomen, dat niet
veel ondernemingen van beteekenis onvermeld zijn gebleven, van
belangrijke lichamen immers is de oprichtingsdatum meestal wel
bekend uit gedenkboeken. Opvallend is allereerst de betrekkelijk
geringe omvang van de lijst in verhouding tot het groote aantal
thans bestaande ondernemingen, en verder het ontbreken van
de meeste hedendaagsche groot-bedrijven, zooals de groote werven
en constructiewerkplaatsen en vele machinefabrieken.

De eigenlijke opkomst van de Nederlandsche ijzer- en staal-
industrie dateert dan ook pas van na de 70er jaren der vorige eeuw.

De versnelde ontwikkeling der techniek en de daarmee gepaard
gaande toeneming van. het internationale economische verkeer,
de ontsluiting van Ruhr- en Rijngebied en de ontwikkeling van
Duitschland van landbouwstaat tot industrie exportstaat, stimu-
leerden het Nederlandsche bedrijfsleven ín het bijzonder. Ons
land immers, op een knooppunt van internationale verkeers-
wegen gelegen, profiteerde ten volle van dezer~ bloei. Vele massa-
producten uit Engeland, Duitschland en België passeerden de
Nederlandsche markt en spoorden aan tot navolging, de sterk

') Deze gegevens zijn ontleend aan:
- Diverse gedenkboeken van jubileerende ondernemingen.
- Gedenkboek van de Kamer van Koophandei te Amsterdam.
- Eeuwenoude Nederlandsche Industrieele Bedrijven. Nederl. Fabrikaat,

20 November 1942.
- Persoonlijke inlichtingen.
Verschillende der genoemde ondernemingen, de scheepswerven, zijn

pas verscheidene jaren na hun ontstaan op ijzer- en staalverwerking over-
gegaan. Daar zij thans tot dezen tak van nijverheid behooren hebben wij
ze opgenomen. Uit de geschiedenis van die ondernemingen blijkt tevens
dat b.v. Wilton is ontstaan uit een kleine smederij, zoo ook Stork en deEtna. Burgerhout en de machinefabriek van Stork waren oorspronkelijk
reparatiewerkplaatsen. Beynes was een wagenmakeríj.

Slechts Feyenoord en Werkspoor hadden van meet af aan een behoor-
lijken omvang. Zij gelden als de prototypen van de Nederlandsche ijzer-
en staalindustrie.
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voortschrijdende mechanisatie bracht de stoomvaart en machíne-
industrie tot bloei, het toenemende verkeer bracht de scheeps-
werven tot ontwikkeling en deed de behoefte aan nieuwe bruggen
en andere verkeersconstructies ontstaan. De toenemende welvaart
deed hoogere eischen stellen aan huishoudelijke ínrichtingen en
comfort en stampte vele índustrieën op dit gebied als het ware
uit den grond 1).

Behoorden vóór 1870 bedrijven met meer dan 100 arbeiders
tot de uitzonderingen, in 1874 reeds hadden verschillende onder-
nemingen op ijzer- en staalgebied dat getal overschreden.

De ijzergieterij Diepenbrock en Reigers te Ulft 122,
De ijzergieterij Roesfeld, de Both á~ Co. te Wisch 100,
De fabrieken van stoom- en andere werktuigen te Delfshaven,

Christie Nolet en de Kuyper, en Everard, van Duyl á Co.
samen 280,

De ijzergieterij Penn óc Co. te Dubbeldam 120,
De Pletterij Enthoven te 's-Gravenhage 540,
De ijzergieterij de Prins van Oranje te 's-Gravenhage 492,
De Grofsmederij te Leiden 174 à 214,
De fabriek van stoom- en andere werktuígen Diepeveen, Lels

en Smit te Nieuw-Lekkerland 165,
De scheepswerf en fabriek van stoomwerktuigen L. Smit d~ Zoon

te Nieuw-Lekkerland 195,
De herstelwerkplaats der Holl. IJzeren Spoorwegmij. te Haar-

lem 241,
De rijtuígenfabriek Beynes te Haarlem 165,
De ijzerpletterij en gieterij van de Wall Bake 6c Kruseman te

Utrecht 180,
De fabrieken van spoorwegmateriaal der Ned. Centraal en Nederl.

Rijnspoorwegmij. te Utrecht 469,
De ijzergíeterij Nering B6gel te Deventer 182,
De fabriek van stoom- en andere werktuigen Gebrs. Stork te

Hengelo 228,
De ijzergieterijen Wispelwey en Schaepman á Helmích te Zwolle

samen 220 2).

En deze ontwikkelíng gíng in de volgende jaren met snelle
schreden verder, al zou het nog jaren duren voor de Nederlandsche

1) Deze ontwikkeling loopt parallel met de groote vlucht, welke de
ijzer- en staalindustrie over de geheele wereld heeft genomen na de jaren
1870. Tusschen 1870-1900 verdrievoudigde zich de wereldijzerertsproductie,
om zich tusschen 1900 en 1917 nog eens te verdubbelen! Ruwijzer en
staalproductie waren daarmede in overeenstemming.

') Statistiek van de Fabrieks- en Ambachtsnijverheid in Nederland.
Departement van Binnenlandsche Zaken, 1874.
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industrie in het algemeen de plaats zou gaan innemen, die zij
thans bekleedt 1).

Het is begrijpelijk, dat in dien tijd weer de gedachte opkwam
een eigen nationale basis te scheppen voor de in belangrijkheid
en omvang toenemende ijzer- en staalverwerkende nijverheid.

In Juli 1897 werd door de Vereeniging tot bevordering van de
Fabrieks- en Handwerksnijverheid ín Nederland een commissie
íngesteld met de opdracht een rapport samen te stellen „nopens
de wenschelijkheid en levensvatbaarheid eener staalgieterij hier
te lande". Deze commissie bestond uit de heeren D. Croll, direc-
teur van „Feyenoord"; K. Koning, íngenieur der marine;
W. Martin, ingenieur bij „De Schelde"; O. Strumphler, directeur
van het huidige „Werkspoor" en R. Witte, hoofdingenieur van
de „Artillerie Inríchtingen". Allen deskundígen dus en in zekeren
zin belanghebbend.

De door de Vereeniging geformuleerde vragen luídden.als volgt:
1. Is het oprichten van eene fabriek tot het gieten van staal

en ijzer in Nederland aanbevelenswaardig en noodig?
2. Zoo ja, hoe zoude eelte dergelijke zaak moeten worden in-

gericht?
3. Welke zoude, uit een militair standpunt gezien, hiervoor de

aangewezen plaats zijn?
4. Zoude het op den weg der regeering liggen, eene dergelijke

ondernemíng te steunen?
5. Kan de natíonale industrie er door gebaat worden?
6. Zoude eene dergelijke zaak, uit een finantieel oogpunt be-

schouwd, levensvatbaarheid hebben?

') Interessant zijn de woorden van den voorzitter van den Nijverheids-raad, [r. van Leeuwen, in het Jubileumnummer van NederlandschFabrikaat 1940. „Het is goed de gedachte eens een halven menschen-leeftijd terug te verplaatsen. En wanneer ik zulks doe en de jaren miinerjeugd zoo tusschen 1890 en 1900 in mijn herinnering terugroep, dan moetik vaststellen, dat mij (behoudens dan enkele „geografisch" aangeduidegenotmiddelen als Haarlemmer Halletjes e.d.l en Zeeuwsche babbelaarsen Bossche koekenll)} geen enkel product met specifiek Nederlandschfabrieksmerk voor oogen komt. Denk ik aan den inventaris van het woonhuis,dan ging, om enkele grepen te doen, de illusie der bewoners uit naar eenEngelsch aardewerkservies, Fransch glaswerk, dito parketvloeren, vloer-bedekkingen en gordijnstoffen, naar Fransche dekens in „Engelsche bedden"met hun ijzeren stijltjes en koperen knoppen, die de voorloopers warenvan nieuwe zakelijkheid op het gebied van de meubelkunst; sanitair aarde-werk van binnenlandschen oorsprong was onbekend. Belangstellend keekik naar den aanleg der eerste electrische lichtinstallatie, waarbij uitsluitendbuitenlandsche materialen, de gloeilampen incluis, werden gebruikt, alhoewelik mij herinner hoe verteld werd, dat men ook „crgens in Eindhoven"begonnen was gloeilampen te maken. Mijn eerste fiets was Amerikaansch
en de hoogste illusie mijner schoolgenooten ging uit naar het verkrijgenvan een Engelsche „Humber" of „Rover".
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Uit de toelichting, bij de behandeling van het voorstel tot
bedoeld onderzoek door den afgevaardigde van de afdeeling
Utrecht gegeven 1), blijkt, dat het de bedoeling was een zeer
verre strekking aan het onderzoek te geven :„men zou zich níet
moeten bepalen tot het gieten van ruwijzer, maar hoofdzakelijk
de staalindustrie ter hand moeten nemen".

Ook de vragen zelf duiden daarop.
Maar de commissie kan zich met een dergelijke verre strekking

in geen geval vereenigen. Zij verwerpt de bestaansmogelijkheid
van een hoogovenbedrijf inet nevenbedrijven op grond van de
voor haar vaststaande onmogelijkheíd om te exporteeren en de
tengevolge daarvan overtollige productie van ruwijzer in ver-
houding tot de binnenlandsche behoefte. Daaruit weer zou
voortkomen de noodzaak het overschot te verwerken tot staal
en walsproducten, waarbij men weer voor de groote moeilijkheid
zou komen te staan „met een betrekkelijk beperkt bedrijf te
moeten voorzien in een zoo wísselende en zoowel ten opzichte
van qualiteit als vorm veelzijdige behoefte".

De commissie beperkte haar taak dus hoofdzakelijk „tot een
onderzoek naar de behoefte aan - en de levensvatbaarheid
van - eene binnenlandsche gieterij van stalen en ijzeren vorm-
stukken, of om een uitheemsch, doch voor iederen vakman gang-
baar woord te gebruiken, eene fabriek van fa~onguss". Zij kwam
tot een negatief antwoord en betoogde als conciusie dat „voor
het oogenblik, onthoudíng het wachtwoord moest zijn" 2).

Het is te betreuren, dat de commissie haar taalc niet ruimer
heeft opgevat en geen degelijker onderzoek heeft ingesteld naar
de bestaansmogelijkheid van een ijzer- en staalproduceerende
industrie hier te lande, maar zich met enkele opmerkingen daar
van af heeft gemaakt.

Deze opmerkingen zijn echter op zichzelf interessant, omdat
daaruit blijkt, dat het ontbreken van de grondstoffen ijzererts
en steenkool niet het struikelblok werd geacht, maar dat men
zich reeds bewust ~a-as van de mogelijkheden, welke de verkeers-
geografische positie van Nederland bood.

De commissie zegt: „AI zijn alle groot-industrieën daar ont-

1) Het voorstel tot dit onderzoek werd gedaan door de afdeeling Utrecht
der Vereeniging, op de algemeene vergadering, gehouden te Tiel in
~uli 1897. De notulen van deze vergadering zijn niet meer aanwezig; ook
niet bij de Nederlandsche Mij. voor Nijverheid en Handel, waarin eerstbe-
doelde vereeniging in latere jaren is opgegaan.

Deze gegevens zijn ontleend aan het „Rapport nopens de wenschelijkheid
en levensvatbaarheid eener staalgieterij hier te lande, December 1898",
in het bezit van de Economisch-Historische Bibiiotheek tc Amsterdam.

s) Merkwaardigerwijze is, geheel onafhankelijk van het rapport dezer
commissie, een dergelijke staalgieterij opgericht door de Muinck-Keizer,
destijds gevestigd te Martenshoek bij Groningen.
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staan, waar de vindplaatsen zijn van de daarvoor benoodigde
grondstoffen, zoo zal niet beweerd worden, dat in onzen tijd
met zijn kolossale vervoermiddelen de vestiging en instand-
houding van zulk een industrie overal elders per sé onuitvoerbaar
is. Geen enkel centrum van nijverheid toch, ja geen enkel land,
indien men onmetelijke landen als Rusland en Noord-Amerika
buiten beschouwing laat, is zoo door de natuur gezegend, dat het
de natuurlijke en industrieele hulpbronnen van andere landen
geheel zou kunnen missen; zoo is bv. een algemeen bekend feit,
dat ten behoeve van de Engelsche en Duitsche ijzerindustrie
groote hoeveelheden ijzererts uit Zweden, Spanje en Algiers
benoodigd zijn. Staatkundige grenzen kunnen dan ook slechts in
bijzondere gevallen, bv. verbod van uitvoer of het heffen van
zeer hooge douanerechten, een beletsel opleveren. Zelfs de afstand
tusschen vindplaats en plaats van verwerking, van hoe groot
belang ook, geeft niet eens altijd den doorslag. Als bewijs daarvan
kan dienen, dat de Carnegie-Hoogovens te Pittsburg 1500 km
van de ertsgroeve verwijderd zijn en toch ruime winsten af-
werpen en dat de Illinois Steel Co. te Chicago zich zonder moeite
staande houdt, alhoewe! de kolen zoowel als de ertsen een afstand
van 800-900 km daarheen hebben af te leggen, terwijl daaren-
tegen de ijzerwerken in Tennessee, die omringd zijn door kolen-
mijnen en ertsgroeven, een kwijnend bestaan lijden. Daarnevens
spelen dus tarievenquaesties, meer of minder gemakkelijke afzet,
overvloed of gebrek aan werkvolk en andere omstandigheden
die niet zoo voor het grijpen liggen, blijkbaar een groote rol.

Nu kan niet worden ontkend, dat ons land, zoowel door zijne
geografische ligging als door de te onzent gevolgde handels-
politiek ten opzichte van den invoer der benoodigde grondstoffen
in zeer gunstige omstandigheden verkeert; daar bovendien de
loonstandaard hier te lande in het algemeen lager is dan in de
ons omringende landen (met name Groot-Brittannië), die onze
behoefte aan ijzer en staal dekken, zou het dus oppervlakkig
beschouwd niet moeilijk moeten vallen eene balans op te maken,
blijkens welke het hoogovenbedrijf hier te lande mín of ineer
winstgevend zou zijn".

Ook Krieger, een Duitsch deskundige die door de commissie
om advies wordt gevraagd, kan niet nalaten te wijzen op de
gunstige voorwaarden voor een hoogovenbedrijf, die in Nederland
aanwezig zijn 1).

Uit het onderhavige rapport blijkt, dat er reeds te voren
eenige kleine pogingen waren gedaan om de ijzer- en staalprodu-
ceerende industrie te vestigen in Nederland; er schijnt een wals-
bedrijf te zijn geweest te Capelle aan den Ijssel, hetwelk na

1) Tijdschrift der Maatschappij van Nijverheid, 1 April 1903, blz. 247 e.v.
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korten tijd is verdwenen. In 1873 werd door Haverkamp een
Bessemerstaalbedrijf gebouwd te Borne. Er is slechts van bekend,
dat de machines in 1874 reeds werden verkocht. Te Haarlem zou
Reigers een koepeloven hebben gehad om staal uit schrot te
vervaardigen, maar daarover is verder niets concreets bekend.

Vast staat dat in de fabriek van Paul van Vlissingen en Dudok
van Heel, het latere Werkspoor, een walsbedrijf aanwezig was,
de zg. „Walserij op de Funen", die vanwege het groote verlies,
dat zij opleverde, rond 1871 werd stilgelegd 1).

Bovendien waren er 2 publicaties verschenen, waarin de op-
richting van een Nederlandsche ijzer- en staalproduceerende
industrie, voornamelijk gedacht als staalfabriek, werd bepleit 2).

Boutmy, lid voor Frankrijk van de jury der tentoonstelling
van producten der metaalindustrie te Amsterdam, zegt o.a.:
„Gràce à sa position géographique et à ses innombrables canaux
la Hollande peut recevoir dans des conditions exceptionnelle-
ment bonnes de charbons de Westphalie, de Belgique et d'Angle-
terre". „L'écart entre le prix, auquel se vendent les riblons
d'acier et la valeur des divers échantillons de laminés du commerce,
est certainement suffisant pour permettre à une industrie de
prospérer, surtout dans un pays, ou les transports et la main
d'oeuvre sont à des taux ausst bas qu'en Hollande".

„I1 nous semble donc possible, que le réemploi de 1'acier puisse
devenir une branche de 1'industrie nationale et affranchise les
Pays Bas de la nécessité de chercher à 1'étranger la totalité des
aciers laminés, sous differentes formes, qui sont consommés dans
ses arsenaux" 3).

Dit is wel een geheel ander geluid dan het rapport der com-
missie deed hooren!

Uitermate interessant is daarom de stichting door een Belgische
combinatie onder leiding van Nestor Wilmar 4) van een grootsch
opgezette staalfabriek met walsbedrijf te Terneuzen in 1899.

Of de leiding van deze groep op het idee was gebracht door de
publicatie van Boutmy is natuurlijk niet na te gaan, het lijkt
wel mogelijk, gezien de Fransche taal, waarin zij is verschenen
en welke een verbreiding in ruimeren kring mogelijk maakte.

1) Gedenkboek Werkspoor.
~) Ch. Boutmy, Les produits métallurgiques à 1'Exposition d'Am-

sterdam 1883.
E. Blokhuis, Staalfabricage volgens het Siemens-Martinproces, beschouwd

met betrekking tot de Nederlandsche nijverheid 1887.
a) Het houden van een dergelijke tentoonstelling op zichzelf duidt op

een gevorderd stadium van de metaalindustríe in ons land.
De geschriften van Boutmy en Blokhuis in hun oorspronkelijken vorm

schijnen verloren te zijn gegaan.
4) Wilmar was directeur der particuliere Spoorwegmaatschappij „S. A.

des chemins de fer de Gand à Terneuzen".

25



Door de vestiging te Terneuzen werden de voordeelen der
geografische ligging heel sterk benut, aan grootscheepsch vaar-
water, van zee uit de eerst bereikbare haven in het zuidelijke
deel van Nederland met uitstekende water- en landverbindingen,
zoowel naar België en Noord-Frankrijk als naar Nederland en
Duítschland; in een streek met weinig industrie, waar dus goed-
koope werkkrachten werden gevonden, die bovendien aan-
getrokken konden worden uit het díchtbevolkte Vlaanderen met
zijn lagen levensstandaard.

Er werd een vennootschap opgericht met een kapitaal van
6 millioen francs. Daarvan was 4,5 millioen bestemd voor de
oprichting, met inbegrip van 9,5 HA terrein, en 1,5 millioen voor
werkkapitaal. De zaken werden ferm aangepakt! Er werd een
aaneengesloten terrein van 40 HA verkregen, gelegen aan het
zeevaartkanaal van Gent naar Terneuzen, op enkele kilometers
afstand van deze stad. ]0 HA werden bebouwd.

Er werden 2 koepelovens van 20 ton opgesteld, 3 Bessemer
convertors van 10 ton, met toebehooren. Verder stoomketels,
3 stel walsstraten, elk met eigen stoomaandrijving, resp. voor
platines, staven en platen, een walsengieterij, een walsendraaierij,
een reparatiewerkplaats en een electrische centrale voor drijf-
kracht en licht. Het geheel was berekend op een dagelijksche
productie van 400 ton of ongeveer 140.000 ton walsproducten
per jaar. Er werd een heele reeks directie- en administratie-
gebouwen gezet, plus nog een serie villa's voor de hooge beambten.

In verhouding tot het aanvankelijk beschikbare kapitaal was
deze opzet te ruim, het aangekochte terrein bv. was al 4 maal
grooter dan noodig was geschat. Op een gegeven moment, nog
vóór de inrichting gereed was, was dan oolc het kapitaal op en
ontbrak, ongeacht het werkkapitaal, nog 1 millioen.

Of het nu was tengevolge van de algemeene malaise, welke
rond dien tijd heerschte en waardoor overigens goed aangeschreven
ondernemingen in moeilijkheden geraakten, of wel tengevolge
van het inzicht, dat de onderneming te groot en zonder voldoende
ernstige studie was opgezet, vast staat dat men er niet in is ge-
slaagd het ontbrekende kapitaal te verkrijgen en dat de fabriek
jarenlang in dien bijna voltooiden staat is blijven liggen, tot de
vennootschap failliet werd verklaard en alle machinerieën werden
uitgebroken en weggehaald.

Een vervailen fabriekscomplex, dat desondanks met zijn
5 machtige schoorsteenen thans na bijna 50 jaren nog altijd een
imposanten indruk maakt, is overgebleven van - wat bedoeld
was te worden - het eerste staalproduceerende grootbedrijf in
Nederland 1).

1) De terreinen en de ruines zijn thans eigendom van den Belgischen
groot-industrieel Boël te La Louvière.
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Dat de onderneming op economisch onjuisten grondslag was
o~gezet, betwijfelen wij. Het internationale grootkapitaal heeft
kort daarna, op grond van dezelfde gunstige vestigingsfactoren,
in de directe nabijheid van dit staalbedrijf en verder op langs
het kanaal Gent-Terneuzen, verschillende groote grondstoffen-
bedrijven gesticht, die economisch alleszins rendabel zijn gebleken
en, dank zij hun geografische ligging en de daaraan verbonden
voordeelen, in de internationale kartels een toonaangevende rol
spelen 1).

Haar moeilijkheden doen eenigszins denken aan die, welke
meer dan 20 jaren later de Koninklijke Nederlandsche Hoog-
ovens zouden ondervinden, welke eveneens, tengevolge van
factoren buiten hun bereik echter, o.a. een sterke prijsstijging,
niet in staat waren met de beschikbare gelden den opzet te
voltooien, maar met de gereedzijnde hoogovens hun taak toch
konden aanvangen, en dat dan ook hebben gedaan.

Dat het échec van de onderneming te Terneuzen de oorzaak
is, waardoor gedurende vele jaren de idee van een nationale
ijzer- en staalproduceerende industrie werd onderdrukt, gelooven
wij níet. Deze gebeurtenis in een afgelegen deel van ons land,
waarbij geen Nederlandsch kapitaal was betrokken, heeft waar-
schijnlijk weinig indruk achtergelaten. Opmerkelijk is in elk
geval de onbekendlieid, welke zij zelfs onder de „insiders" geniet.

O.i. is het meer te wijten aan de van weinig ondernemingslust
getuigende conclusie van het rapport „nopens de wenschelijkheid
en levensvatbaarheid eener staalgieterij hier te lande", dat elke
poging om een ijzer- en staalproduceerende industrie in ons land
te stichten, gedurende vele jaren is achterwege gebleven!

De volgende periode was bovendien niet gunstig voor een
dergelijk initiatief. De vrijhandelsgedachte met daaruit ont-
spruitenden onbeperkten internationalen handel en de ligging
van ons land op een punt, waar de producten der omringende
landen elkaar ontmoetten en beconcurreerden, verschaften onze
ijzer- en staalverwerkende industrie een goedkoope grondstoffen-
basis, zoodat zij de behoefte aan een nationale grondstoffen-
índustrie niet gevoelde; integendeel, men was eerder geneigd een
dergelijke ínstelling als overbodig en gevaarlijk te beschouwen.

De oorlog van 1914-1918 bracht echter verandering in dien
toestand; de grondstoffenaanvoer stagneerde; duidelijk bleek de
absolute afhankelijkheid van de ijzer- en staalverwerkende

1) O.a. de synthetische meststoffenfabriek der S.A. Compagnie Néer-
landaise de I'Azote en de cokesfabriek der Association Cooperative
Zélandaise de Carbonisation te Sluiskil.
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industrie van de buitenlandsche leveranties van ruwijzer, staal
en walsproducten. De ruime geldmarkt was een factor, welke de
eventueele uitvoering van industrieele plannen zou vergemakke-
lijken.

Wenckebach 1) nam in Mei 1917 het initiatief tot de oprichting
en exploitatie van een Nederlandsch Hoogoven Staal- en Wals-
bedrijf, later genoemd Koninklijk Nederlandsche Hoogovens en
Staalfabrieken N.V., door de ]eiding op zich te nemen van een
commissie, welke de voorbereidende werkzaamheden zou ver-
richten. Aan deze commissie werd deelgenomen door de Nederl.
Handelmij., de Steenkolenhandelsvereeniging, de Stoomvaartmij.
Nederland, Wm. H. Muller, de Holland-Amerika Lijn, de
Rotterdamsche Bank, de Twentsche Bank en de Regeering.

Op 20 September 1918 werd de oprichtingsakte gepasseerd!
Het maatschappelijk kapitaal bedroeg 25 millioen gulden, de
Staat der Nederlanden nam daaraan deel voor f 7.500.000, de
genoemde particulieren tezamen voor f 17.500.000. De vennoot-
schap was gevestigd te 's-Gravenhage. Tot directeur werd be-
noemd H. Wenckebach en tot secretaris van den raad van
commissarissen Ir. G. A. Kessler. De plaats, waar het bedrijf
zelf gebouwd zou worden, stond nog niet vast; op voorwaarde,
dat het aan het Noordzeekanaal zou komen, bood de gemeente
Amsterdam aan, voor f 5.000.000 deel te nemen. Het kapitaal
kwam zoo op 30 millioen, het grootste bedrag tot dan toe voor
een industrieele onderneming bijeengebracht. De Staat werkte
nog op andere wijze mee, nl. door de vennootschap in vrijen
eigendom en beheer een fabriekshaven ter beschikking te stellen,
direct in verbinding met de open zee; door in de Arbeidswet
een bepaling op te nemen, waardoor continu-arbeid in 3 ploegen
in het Hoogovenbedrijf werd toegestaan en door de grondstoffen-
basis te versterken, door een overeenkomst tusschen de Hoog-
ovens en de Staatsmijnen tot stand te brengen.

De houding der regeering doet denken aan de tijden van
Willem I, toen eveneens met royale medewerking van de regeering
de („Zuid") Nederlandsche ijzer- en staalindustrie op nieuwe
basis werd gezet.

Geen der medewerkende partijen bedong bijzonder persoonlijk
voordeel of wilde speciale belangen behartigen, allen werkten
samen aan het tot stand komen van een waarlijk nationaal bedrijf.

Het was de bedoeling hoogovens, staalfabrieken en wals-
bedrijven te stichten. Tengevolge van de prijsstijging van 1919
bleek het kapitaal niet toereikend om den geheelen opzet te

1) Wenckebach was directeur der Gouvernementsbedrijven in Neder-
landsch Oost-Indië en vertoefde bij het uitbreken van den oorlog in 1914
in Nedertand. Hij had al geruimen tijd deze plannen overwogen; de oorlogs-
omstandigheden boden een goede gelegenheid tot verwerkelijking.
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verwerkelijken. Men moest zich beperken tot den bouw van
2 hoogovens. Eind 1919 werd de fa. Freyn á Brassert te Chicago
geënáageerd als „consuiting engineers" en eind 1920 werd de
bouw van deze 2 hoogovens opgedragen aan de Gute Hoffnungs-
hutte. Alhoewel niet voldoende voor den bouw van de beoogde
staalfabrieken en walsbedrijven, was er nog een gedeelte van
het kapitaal over. Dít werd besteed voor den aankoop van een
kalksteengroeve met bijbehoorende kalkovens in België: S.A. Car-
rières de Namêche, waarvan later de helft werd verkocht aan
de firma Dumont Wautier, welke de leiding van de onderneming
op zich nam en voor deelneming van 50 0~~, 3 millioen gulden,
in het kapitaal van De Muinck Keizer te Utrecht. Deze gebruikte
het geld voor den bouw van 2 Siemens Martin staalavens met
aansluitende kleine walserij voor knuppels, beton en stafstaal.

In 1920 werd besloten een groot aandeelenpakket, 30 mil-
lioen RM, te koopen van de Phoenix A.G., een der grootste
Duitsche ijzer- en staalondernemingen, later opgegaan in de
Vereinigte Stahlwerke te Diisseldorf. Tengevolge van den koers
van de mark een voordeelige transactie, vooral als men de
bedoeling van den koop en de daarvan verwachte resultaten
plaatst naast de kosten, welke een eigen staal- en walsbedrijf
zou meebrengen. Door een contract met de genoemde Phoenix
werd namelijk overeengekomen, dat deze regelmatig een groote
hoeveelheid ruwijzer zou afnemen van de Hoogovens en dit zou
omzetten in walsproducten, die dan aan de Hoogovens terug
konden worden geleverd. De Duitsche regeering werkte aan dezen
opzet mee door den invoer van ruwijzer vrij te stellen van
rechten.

Het was een poging om langs een omweg het oorspronkelijk
gestelde doel te bereiken. Het contract heeft echter nooit op-
geleverd, wat men ervan verwachtte. De deelneming in de Phoenix
is blijven bestaan.

In januari 1924 werd de eerste hoogoven in bedrijf gesteld.
Wenckebach heeft dit niet meer meegemaakt, hij was reeds ziek
en ís kort daarna gestorven. Kessler, die sedert 30 September 1920
directeur was, nam de algemeene leiding op zich.

In September 1927 ging de tweede hoogoven in productie en
met den bouw van een derden als reserve werd aangevangen.

Om de bijproducten meer rendabel te maken werd in December
1927, samen met de Bataafsche Petroleum Maatschappij, de
Maatschappij tot Exploitatie van Kooksovengassen „Mekog"
opgericht, welke een ammoniakfabriek te IJmuiden bouwde.

In 1929 werd met het Provinciaal Electriciteitsbedrijf voor
Noord-Holland een overeenkomst gesloten, waarbij werd bepaald,
dat de P.E.N. in haar nieuw te bouwen centrale te Velsen alle
overschietende hoogovengassen zou afnemen en tegen kostprijs
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aan de Hoogovens de benoodigde electriciteit zou leveren.
In 1931 werd, samen met de Eerste Nederlandsche Cement-

industrie „Enci" te Maastricht, de Cementindustrie IJmuiden
„Cemij" opgericht om de hoogovenslakken tot cement te ver-
werken.

Verder werd voor 50 0~o deelgenomen in het kapitaal van het
Teerbedrijf Uithoorn en overeenkomsten werden gesloten met
omliggende gemeenten voor de levering van gas.

Ondanks deze uitbreíding van de basis werd toch het uit-
eindelijke doel, nl. de verwerking van het ruwijzer tot staal- en
walsproducten in eigen bedrijf, niet uit het oog verloren. Het
was slechts de eerste etappe op den weg daarheen, welke men
thans had afgelegd.

Het ruwijzer werd hoofdzakelijk naar het buitenland verkocht.
De diverse overheidsmaatregelen in de afzetlanden bemoeilijkten
den export meer en meer. Om deze en nog andere redenen, waarop
wij later terugkomen, werd het vraagstuk van den bouw van een
eigen staal- en walsbedrijf in 1935 opnieuw aangepakt. Demka
werd gereorganiseerd met regeeringssteun, de walserij, welke
eenige jaren had stilgelegen, technisch verbeterd en uitgebreid,
zoodat zij een belloorlijk afzetgebied zou worden voor een
eventueele eigen staalfabriek der Hoogovens. ~

In 1936 werd, na uitvoerige proeven met een eigen vinding,
de buizengieterij in gebriiik genomen.

[n 1937 werd de staalfabriek gebouwd, aanvankelijk met 2 en
later met 3 Siemens Martin ovens. Voor den bouw van een wals-
bedrijf was er nog geen geld genoeg.

Werd van de produceerende índustrie uit gestreefd naar het
leggen van de verbindingsschakel tusschen produceerende en
verwerkende industrie, ook bij de verwerkende industrie was een
dergelijk streven merkbaar.

B. van Leer, die met zijn fabrieken voor stalen vaten de
grootste Nederlandsche verbruiker van dunne plaat was geworden,
voelde blijkbaar de behoefte om onafhankelijk te worden van zijn
buitenlandsche grondstoffenleveranciers. Hij sloot een overeen-
komst met de Hoogovens voor de levering van gas als brandstof
en voor den koop van een geschikt terrein en bouwde in „Ameri-
kaansch" tempo een walsbedrijf te Velsen. In November 1937
werd met den bouw aangevangen en in Juni 1938 werden de
eerste platen afgeleverd.

Om nog verder onafhankelijk te worden, bouwde Van Leer's
Walsbedrijven N.V., waar Van Leer zijn belangen had ingebracht,
een zg. blokstraat voor de vervaardiging van platines, tevens
profiteerend van de mogelijkheid om op deze straat prafielstalen
te maken. In het najaar van 1939 verschenen de eerste I en
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U profielen van Nederlandsch fabrikaat op de binnenlandsche
markt, onder de bekende reclamecampagne: „Nederland maakt
thans balkijzer!" Hiermede had Van Leer het terrein van de
eigen grondstofvoorziening verlaten en trad hij in de rij van de
producenten voor de open markt. In later tijd kocht hij ook
nog een straat aan voor beton- en stafstaal, doch deze kwam
tengevolge van den ingetreden politieken toestand niet in bedrijf.
In ~uni 1941 ging Van Leer's Walsbedrijven N.V. (tengevolge
van de liquidatie van het Van Leer concern op het Continent)
over in handen der Hoogovens en hield eenige maanden later
op te bestaan als zelfstandige N.V.

Door een ingrijpende financieele reorganisatie in 1938 kregen
de Hoogovens 6 millioen nieuwe middelen. Er werd een zware
platenwalserij gebouwd; voornamelijk voor scheepsbouwmateriaal.
In 1942 was het bedrijf klaar; de modernst geoutilleerde walserij
in Europa. Op bevel van hoogerhand werd zij, nog vóór zij in
werking was getreden, gedemonteerd, het gebouw weer af-
gebroken en het geheel naar Duitschland getransporteerd om
daar weer te worden opgebouwd.

Deze geschiedkundige schets zou niet volledig zijn, als zij niet
vermeldde de oprichting in 1939 van een staalfabriek met walserij
voor staaf, bandstaal en draad door de Nederlandsche Kabel-
fabriek te Alblasserdam. Eveneens ontstaan uit de gedachte
eigen behoefte te dekken, kwam ook zij op de algemeene markt.

Zóó vond deze oorlog Nederland op ijzer- en staalgebied in
een heel andere positie dan in den vorigen oorlog. Weliswaar
niet autarkisch, verre van daar, kon toch de ruwijzerbehoefte in
haar geheel, en de behoefte aan staal- en walsproducten voor
een behoorlijk deel, door de Nederlandsche industrie worden
gedekt.

De ertsvoorziening baarde veel zorgen, vooral na de bezetting
in Mei 1940. „Ten einde de grondstoffenvoorziening en het bestaan
van het zware platenwalsbedrijf te verzekeren", aldus luidde de
officieele motiveering, gingen de Hoogovens in 1941 een nauwe
overeenkomst aan met de Vereinigte Stahlwerke, waarbij deze
laatste de aandeelen van den Nederlandschen Staat en de stad
Amsterdam in handen kregen.

Feitelijk verloren de Hoogovens hiermede het grootste deel van
hun zelfstandigheid. Dwang maakte dezen stap onvermijdelijk;
de hoop ook op deze wijze het zware walsbedrijf te kunnen
behouden, moest weldra worden opgegeven. Naar later door vele
voorbeelden bleek, moest de transactie, als die tusschen de Hoog-
ovens en de Ver. Stahlwerke gesloten, niet gezien worden als een
overeenkomst, waarbij ook van Nederlandsche zijde op het vol-
doen van bepaalde voorwaarden kon worden gerekend. Integen-
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deel, het gold hier slechts een eersten Duitschen stap op den weg
naar zoo volledig mogelijke beheersching van de Nederlandsche
industrie. Het juridisch vormelijke kleed, waarmede de Duitschers
meestal hun machtswellust trachtten te omhullen, is hier niet in
staat de ware toedracht van de zaak te verdoezelen. In dit licht
dienen de aanspraken te worden gezien, welke de Hoogovens
kunnen laten gelden na den oorlog.

Andere groote metaalondernemingen gingen denzelfden weg:
Van Leer werd geheel ontbonden, Werkspoor kwam onder
invloed van Rheinmetall-Borsig, Kromhout van Deutz, enz., enz.

Na September 1944 begon de aftakeling, vele scheepswerven
werden vernield, de machinefabrieken, constructiewerkplaatsen
en andere ijzer en staal verwerkende bedrijven leeggehaald.

Zoo staan wij thans aan het begin van een nieuwe periode ín
de geschiedenis van ons land. Eenige gelijkenis valt te ontdekken
met de positie van Nederland na den Franschen tijd. Weder-
opbouw is noodzakelijk, nochtans de basis, waarop gebouwd
kan worden is aanwezig.

De volgende cijfers over het aantal personen, werkzaam in de
metaalindustrie, geven een idee van de ontwikkeling van dezen
bedrijfstak, gedurende de laatste 50 jaren. Zij omvatten de
metaalindustrie in haar geheel; daar in verschillende categorieën
non-ferro metalen verwerkende en ijzer en staal verwerkende
bedrijven zijn samengevat hebben wij geen splitsing kunnen
aanbrengen 1).

Niet alleen de geweldige vlucht van den bedrijfstak in zijn
geheel spreekt uit de cijfers op pag. 33, maar ook de ontwikkeling
van bepaalde categorieën, samenhangend met de algemeene
technísche ontwikkeling, zooals de machinefabrieken, waarin het
aantal tewerkgestelden in 1889 nog slechts 1346 en in 1930 reeds
29.802 personen bedroeg. De electrotechnische fabrieken en
installatiebedrijven maken een groote vlucht van 958 in 1899
naar 30.139 in 1930 en de constructiewerkplaatsen van 100 in
1909 naar 6139 in 1930, om slechts de voornaamste te noemen.

i) Ontleend aan de Beroepstellingen door B. Btilger „De Metaat
industrie" in „Het bedrijfsleven tijdens de regeering van H.M. Koningin
Withelmina", onder redactie van P. Lieftinck, 1938.

Momenteel zijn naar schatting 3500-4000 personen werkzaam in de
hoogovens, staalfabrieken en walsbedrijven, n.l, volgens de Ongevallen-
statistiek 1940 in de hoogovens 1599, in één staalgieterij 1104. Bij Van Leer
waren destijds in het walsbedrijf ongcveer 900 arbeiders werkzaam.
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I 1889 I 1899 I 1909 I 1920 I 1930

Hoogovenbedrijf ...................... - - - 63 955
Zinkfabrieken ....................... - - - 214 679
IJzer- en metaalgieterijen ............ 1.797 3.115 5.316 9.281 8.375
Lettergieterijen ....................... - ]04 174 286 268
Lood- en zinkpletterijen, looden buizen . - - - 291 422
Capsulefabrieken ..................... 257 417 533 575 603
Machinefabrieken .................... 1.346 10.803 16.946 27.611 29.802
Ketelm akerijen ...................... 1.154 1.316 1) 2.919 2.775
Constructiewerkplaatsen .............. - - 100 4.319 6.139
Wapen- en munitiefabrieken .. ...... .. 589 1.484 1.208 1.484 2.146
Scheepswerven, marinewerven ... ... ... 8.371 15.463 22.911 34.620 34.607
Wagenmakerijen, carrosseriefabrieken .. 4.899 5.672 6.518 7.856 7.782
Spoor- en tramwegwerkplaatsen ...... . - - - 9.290 6.779
Rijwiel- en automobielfabrieken ... .. .. 13 1.264 4.273 12.324 16.838
Vliegtuigfabrieken .................... - - - 218 596
Smederijen, bankwerkerijen, draaierijen 26.529 24.068 21.860 20.687 27.919
Kachel- en haardenfabrieken .... .. .... 42 400 - 756 1.092
Gereedschappen, ijzer- en staalwarenfabr.

ijzeren meubelen, sloten- en vijlenfabr. - 1.100 833 3.173 2.693
Stalen en ijzeren buizenfabrieken...... - - - 192 250
Spijkers, draadnagels, klinknagels,

schroefbouten en meerenfabrieken ... 281 1.187 1.772 1.743 2.243
Draad- en kabelfabrieken, koper- en blik-

slagerijen, loodgieterijen, zinkwer-
rijen enz . ......................... 5.818 Y) 2) 11.372 13.74E

Metaalwaren, fitting en lampenfabrieken 617 4.782 5.355 3.816 5.834
Blikwarenfabrieken ................... - - 1.855 2.798 3.15~
Electrotechn. fabr., installatie-inrichting. - 958 2.522 18.056 30.13~
Gloei- en radiolampenfabrieken........ - 267 2.398 6.503 8.14~
Instru mentmakerijen .................. 1.470 1.160 998 1.899 2.37ï
Gas-, electr. en watermeterfabrieken ... 25 - 624 769 . 94f
Klokken en uurwerkfabrieken ......... 2.455 2.519 2.567 2.679 2.60:
Muziekinstrumentenfabrieken .. ..... ... 143 699 1.038 1.517 1.15~
Goud- en zilversmederijen ............ 2.645 2.755 3.269 4.480 2.855
Emailleerfabrieken .................... - 224 737 1.118 1.95~
Slijperijen, galvaniseerinr. en lakkerijen. - - 12 1.272 1.20(

') Komt niet in de telling voor.
8) Gegevens niet vergelijkbaar.
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Opmerkelijk is dat het aantal tewerkgestelde personen in de
smederijen, bankwerkerijen enz, nagenoeg gelijk is gebleven; in
verhouding tot de totaalcijfers beteekent dit dus een relatief
sterken achteruitgang. Hieruit spreekt duidelijk de tendens der
ontwikkeling van de plaatselijke smederijen en werkplaatsen naar
ruimer georiënteerde fabrieken, waarover wij hiervoor reeds
spraken.

In vorenstaande cijfers zijn ook de kleine bedrijven vervat;
gedetailleerde cijfers over de bedrijven van omvang hebben wij
alleen van de laatste 20 jaren.

I Aantal ondernemingen met I Aantal
meer dan 25 arbeiders 1) arbeiders

1929 ..................
1930 ..................
1931 ..................
1932 ..................
1933 ..................
1934 ..................
1935 ..................
1936 ..................
1937 ..................
1938 ..................

519
534
492
399
472
542
533
519
642
592

99.100
90.000
62.700
42.900
50.100
53.400
51.100
60.000
84.300
87.300

Uit vergelijking van beide cijferstaten blijkt, dat de klein-
industrie nog altijd het grootste deel der arbeiders tewerkstelt.
Tezamen met de non-ferro metalen verwerkende ondernemingen
met meer dan 25 arbeiders, komen wij voor 1938, wat de onder-
nemingen van omvang betreft, op ongeveer 100.000 arbeiders;
tegenover 237.000 voor den geheelen bedrijfstak.

Bezien wij de cijfers van het machinevermogen en het verbruik
van electriciteit 2), dan valt op, dat vooral de laatste 10 jaren
bij relatief gelijkblijvende en zelfs achteruitloopende personeel-
bezetting, het machinevermogen bij de meeste groepen toeneemt;
zulks beteekent moderniseering en rationalisatie; het grootere
verbruik van electriciteit duidt op moderniseering. De econo-
mische depressie heeft hier mede tengevolge gehad, dat het
productieapparaat der metaalindustrie niet alleen technisch op
peil bleef, maar zich in vele gevallen wist te verbeteren.

De groep der bedrijven van beteekenis ziet er in haar samen-
stelling als volgt uit 3).

1) Enkel op ijzer- en staalverwerkend gebied.
') Deze komen slechts ten deele en verspreid in de statistische ge-

gevens voor, reden waarom wij ze hier niet afdrukken en ons tot een globaal
overzicht beperken.

e) Globale gegevens door Wirtschaftsdienst no. 47, 1941 ontleend aan
het CBS. De categorieën zijn niet geheel identiek met die, hiervoor genoemd.
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I Aantal I Prod.waarde I Arbei-
in f 1.000 ders

Scheepswerven .....................
Machinefabríeken ...................
IJzer- en Staalgieterijen ........... ..
Fabr. v. electr. mach., apparaten, enz.
Constructiewerkplaatsen .............
Fabr. v. bouten, moeren, enz. .......
Blikwarenfabrieken .................
Metaalwarenfabrieken ................
Metaalsmelterijen ... .... .... .... .. ..
Rijwielfabrieken .....................
Carrosseriefabrieken . . .. .. .. . . ... .. ..
Fabr. v. stalen en ijzeren meubelen ...

105
149
85
46
51
44
11
34
28
31
53
28

154.500
99.900
29.480
25.550
25.000
]2.900
11.500
9.200
9.200
8.250
6.900
5.700

34.500
23.000

9.800
7.000
6.500
2.700
2.500
3.700
1.250
1.750
2.150
2.000

Daar ongeveer in elk der categorieën een paar bedrijven voor-
komen, die ver boven de andere ultsteken, haalt de groote massa
niet het gemiddelde, dat uit de hierboven gegeven cijfers valt
af te leiden. Het meerendeel der ijzer- en staalbedrijven en de
metaalbedrijven in het algemeen behoort, ook al ressorteeren zij
niet meer onder de groep klein-industrie of ambacht, toch nog
steeds tot de middelgroote en kleine, meestal persoons- of familie-
ondernemingen.

Het voorgaande historische overzicht samenvattend, meenen
wij in de geschiedenis der Nederlandsche ijzer- en staal produ-
ceerende industrie de volgende perioden te kunnen onderscheiden:
l. Onder invloed van den algemeenen drang naar vernieuwing

en wederopbouw, volgend op den Napoleontischen tijd, en
tengevolge van de noodzaak het hoofd te moeten bieden aan
de Engelsche en Zweedsche producenten, die weer in vrije
concurrentie op onze markt optraden, had, onder leiding van
Roentgen en Cockerill, met staatshulp een algeheele saneering
van de ijzer- en staa] produceerende industrie plaats; de basis
werd gelegd voor den opbouw eener Nederlandsche ijzer- en
staalindustrie in het algemeen, basis waarop na de politieke
afscheiding in 1830 in België ook inderdaad een grootsche
industrie tot ontwikkeling is gekomen.

2. Tengevolge van het ontbreken der benoodigde grondstoffen,
waardoor de opbou~v eener eigen basisindustrie voorshands
onmogelijk was, en tengevolge van het wegvallen der Zuid-
Nederlandsche basisindustrie, kwam de Nederlandsche ijzer
en staal verwerkende industrie slechts langzaam tot ont-
wikkeling, mede onder invloed van de liberalistische econo-
mische opvattingen en van het ontbreken van een krachtig,
de industrie stimuleerend bankwezen.

3. Onder invloed van den grooten economischen bloei van ons
land, vooral veroorzaakt door de krachtige industrieele ont-
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wikkeling van Duítschland en de toeneming van het inter-nationale handelsverkeer via de groote Nederlandsche havens,
ten deele geholpen door het zich ontwikkelende bankwezen,
nam de groei der ijzer en staal verwerkende industrie na1870 een groote vlucht. De tengevolge der alom heerschende
liberalistische opvattingen vrijwel onbeperkte wereldhandel
maakte van ons land een centrum van internationale mede-
dinging en verschafte de ijzer en staal verwerkende industrie
een goedkoope en ruime grondstoffenbasis; hierdoor faaldeeen in wezen grootsch opgezette poging tot het stichten eener
nationale ijzer en staal produceerende industrie.

4. De noodtoestand gedurende den oorlog, ontstaan tengevolge
van het wegvallen der grondstoffen-aanvoermogelijkheden,
begunstigd door de sterke nationale gevoelens en de groote
geldruimte, leidde in 1917 tot de oprichting eener onder-
neming, welke beoogde een ijzer en staal produceerende
industrie te scheppen als basis voor de Nederlandsche nijver-
heid. Alhoewel door een tijdelijken terugkeer tot de vrijhandels-
gedachte, en door de na den vorigen oorlog heerschende
economische moeilijkheden ten zeerste in haar ontwikkeling
belemmerd, heeft deze onderneming zích uit een beperkt
kader weten te ontwikkelen tot een qualitatief volledig ijzer
en staal productiecomplex, daarbij gesecondeerd en tegemoet-
gekomen door het streven van eeníge prominente vertegen-
woordigers der ijzer en staal verwerkende industrie en door
het zich baanbrekende inzicht in de structureele veranderingen
der wereldeconomie.

Zoo ontstond de Nederlandsche ijzer en staal produceerende
industrie, zooals wij haar op den huidigen dag bezitten.
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HOOFDSTUK III.

EENIGE OPMERKINGEN OVER DE WERELDIJZER-
EN STAALMARKT.

Alvorens ons uitsluitend bezíg te gaan houden met de Neder-
landsche ijzer- en staalmarkt en produceerende industrie, komt
het ons gewenscht voor eenig inzicht te verkrijgen in de wereld-
verhoudingen op dit gebied.

Immers, alhoewel het te behandelen onderwerp hoofdzakelijk
bezien wordt uit Nederlandsch oogpunt, dienen wij ons ervan
bewust te zijn, dat de economische maatschappij van onzen tijd
niet bestaat uit naast elkander staande nationale „hokjes".
Veeleer vertoont zij het beeld eener ingewikkelde legkaart, waar-
van de deelen onderling de meest grillige raaklijnen met elkaar
hebben, terwijl over het geheel heen en zonder zich te storen aan
de grenzen van deze legstukjes, de lijnen loopen van de illustratie,
welke een eigen beeld vertoont, losstaand van de gesneden leg-
figuur van de kaart.

De vorige eeuw, onder den invloed van de zich baanbrekende
vrijhandelsgedachte, bracht een verruiming van de tot dan toe
meestal hoogstens koloniaal begrensde economie der afzonderlijke
landen, tot een sterk onderling contact, niet alleen meer met de
direct aangrenzende staten, zooals zulks tot dan toe veelal het
geval was, maar practisch met de geheele wereld. De ontwikkeling
van de techniek en de uitbreiding der verkeersmogelijkheden
schiepen daartoe de eerste voorwaarden.

Het theoretisch economiseh denken had zich los gemaakt van
de nationalistische instelling, welke het tot dan toe kenmerkte
en zich gericht op het cultiveeren eener internatïonaal georiën-
teerde economische politiek. Vooral Ricardo met zijn handets-
politíeke theorieën verdedigde de meening, dat elk land slechts
die goederen moest produceeren, welke in den ruil met andere
landen de grootste voordeelen opleverden, zich voor de overige
goederen baseerend op de ínternationale arbeidsverdeeling.

Deze overgang van het tot dan toe geheerscht hebbende
mercantilisme en colbertisme naar de vrijhandelsgedachte werd
gevolgd door een ongekenden economíschen bloei, welke op zijn
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beurt weer deze gedachte propageerde, zoodat, naar Bismarckhet later zou getuigen, de vrijhandelsidee de geesten zoo zeerging beheerschen, dat geen staatsman haar kon weerstaan 1).Deze bloei op zich was echter geen direct gevolg van de vrij-handelsgedachte zelf, zoodat men daaruit mag concludeeren toteen absolute verwerping der vroegere theorieën; zeer zeker zouhet economísche leven dier dagen niet dien bloei hebben gekend,indien men was blijven vasthouden aan de gedachten der nationaal-gerichte door staatspolitiek beheerschte economie; in wezen echterwas deze welvaart het gevolg van de reuzen sprongen der techniek,van de nieuwe uitvindingen zooals de mechanische arbeids-besparende middelen, bekroond door de toepassing van de stoom-kracht in machines, spoorwegen en schepen, het geheel gedragendoor een sterk aanwassende bevolking. Onder de destijds heer-schende omstandigheden, waarbij vooral een sterke beweeglijk-heid der productie-factoren kapitaal en arbeid kenmerkendwaren, schiep de liberalistische gedachte de gunstige middelen- of beter gezegd, nam de belemmerende factoren weg - voorhet volledige gebruik der nieuwe mogelijkheden.
In dien tijd werden de internationale relaties aangeknoopt enuitgebreid, welke bleven voortbestaan ook nadat de vrijhandels-idee over het hoogtepunt was heengeraakt.
Alhoewel de theorie verkondigde, dat elk land de vrije

beschikkingsmogelijkheden moest hebben over de grondstoffenen productiemiddelen, welke het noodig had, wees de practijk nakorten tijd geheel andere resultaten aan. De ongelimiteerde vrij-heid immers legde geen beperkingen op aan het streven naarwinst en macht dier ondernemingen, welke zich in eerste instantievan bepaalde bronnen van welvaart hadden meester gemaakt.Meer en meer geraakten de primaire grondstoffen in handen vanenkele groote organisaties - veelal onder ínvloed van bepaaldepolitieke machten - zoodat de minder bevoorrechte landen ineen sterke afhankelijkheid kwamen te verkeeren.
De reactie hierop was, dat deze minder bevoordeelden naarmiddelen zochten om onder die afhankelijkheid uit te komen;zij deden dit eenerzijds door een eigen productie op te bouwenop natuurlijke, doch dikwerf minder gunstige grondslagen,

anderzijds door te trachten de ontbrekende grondstoffen langs
synthetischen weg zelf te vervaardígen. Beide verschijnselenleidden tot protectie der kunstmatig opgerichte takken vannijverheid en (of) tot overvloed van de bedoelde soorten vanproducten, met alle gevolgen van dien, toen door structureeleveranderingen, met name de verstarring der productiefactoren,
van eeníge natuurlijke aanpassing geen sprake meer kon zijn.

1) O. Leyendekkers-Wereideconomie.
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Vl'ij denken hier vooral aan katoen, wol, petroleum, rubber, enz.
Daarbij kwam nog, dat gedurende den vorigen wereldoorlog, de
schaarschte en de onmogelijkheid om bepaalde grondstoffen te
verkrijgen, vele landen ertoe dreven een eigen productie op te
bouwen, ofschoon zij onder normale verhoudingen daar, al of
niet op grond van minder gunstige vestigingsfactoren, niet toe
zouden zijn overgegaan. Dit laatste verschijnsei is vooral voor
de onderhavige ijzer- en staalindustrie van beteekenis geweest,
waarbij als nadeelige factor optrad de politiek economische her-
groepeering na den vrede van Versailles.

In plaats van de in wezen door de liberale economie voor-
gestane internationale arbeidsverdeeiing op natuurlijken grond-
slag, leidde de economische ontwikkeling - mede onder invloed
van de politieke stroomingen en internationale onzekerlieid -
tot industrialisatie van de natuurlijke grondstoffenlanden en
her-agrariseering van historische industriestaten.

De wereldhuishouding van voor dezen oorlog vertoonde dan
ook een geheel ander beeld dan de wereldhuishouding, zooals men
die zich oorspronkelijk had gedacht. Ofschoon het onderlinge
contact tusschen de verschillende volkshuishoudingen was blijven
bestaan, was het toch niet meer zoo essentieel als destijds, terwijl
het in het keurslijf van velerlei afspraken en regelingen, zoowel
van particulier als van overheid, was íngeregen, waarbij ken-
merkend was, dat het particuliere ingrijpen zich niet stoorde aan
de staatsgrenzen, maar over deze heen organisatievormen schiep,
welke inwerkten op vele afzonderlijke volkshuishoudingen. Wij
denken aan de groote trusts en concerns en aan de kartelregelingen
op het gebied van de producten en grondstoffen, tin, rubber,
thee, staal, aluminium, petroleum, soda, lucifers, synthetische
kunstmest, cokes, vlakglas, traan, en aan de verschillende
politiek-economische blokvormen, zooals het dollarblok, het
Britsche koloniale sterlingblok van Ottawa, het yenblok, het
blok der Oslo-staten.

Deze wereldhuishouding was door den oorlog op den achtergrond
gedrongen, nu wij tengevolge van de omstandigheden, de af-
sluiting van de zeeën en het wegvallen der verbindingen, ge-
dwongen zijn geweest beperkt economisch te handelen. De
typische vorm der volkshuishouding was als het ware herrezen
in ons land, dat op nagenoeg elk gebied alleen op zichzelf was
aangewezen. Als herinnering aan wat was, bleef ons hoogstens
nog een soort van „Kontinental-Wirtschaft" over, waaraan onze
deelneming echter zeer eenzijdig en volkomen door machtsfactoren
was bepaald.

A1 was ons handelen beperkt, toch dient ons economísch denken
ruim en wijd en op het verkeer met verre landen en continenten
gericht te blijven. De geografische positie van ons land en zijn
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daarop gebouwde bronnen van welvaart moeten ons in die richting
blijven drijven; onze volksaard en onze geschiedenís zijn daarbij
gunstig inwerkende factoren.

Het lijkt ons gewenscht even stil te staan bij de vroegere ken-
merken der wereldhuishouding om, zoo mogelijk daardoor een
beter inzicht te kunnen verkrijgen in de wereldmarkt-situatie, waar-
tegenover de Nederlandsche ijzer en staal produceerende industrie
zich bij het herstel der internationale verbindingen waarschijnlijk
zal zien gesteld. Dat met een voortzetting der geschetste voor-
oorlogsche ontwikkeling in zekeren zin valt te rekenen, meenen
wij wel te mogen aannemen, diverse verschijnselen wijzen daarop,
o.a. de [ntergeallieerde Staalcommissie, terwijl in het algemeen
kan worden geconstateerd, dat de oorlog bepaalde voor dien
aanwezige tendenzen niet versmoort, doch integendeel in versneld
tempo tot ontwikkeling brengt.

Men is licht geneigd de wereldhuishouding - als organisatie-
vorm, waarin zich het economisch handelen voltrekt - te be-
schouwen als de laatste historische phase in den keten van de
„Hauswirtschaft", „Stadtwirtschaft" en „Volkswirtschaft", met
weike Bucher de verschillende tijdperken der economische
ontwikkeling aaneenrijgt. De door Sartorius von Waltershausen
in het Handwárterbuch der Staatswissenschaften gegeven definitie
gaat kennelijk van dezen gedachtengang uit, als hij de Welt-
wirtschaft noemt: „de historisch geworden totaal-huishouding,
die de geheele aarde omvat; een subjectief gevoelde en objectief
aanwezige met eigen werkingen voorziene totaliteit, wier groote
en onmiddellijke leden de staatsgewijze, geordende volkshuis-
houdingen zijn, in welke volkshuishoudingen de afzonderlijke
huishoudingen hun functie vervullen".

Toch geeft deze definitie de wezenskenmerken niet geheel
juist weer, zooals Cobbenhagen opmerkt 1) en wel:

1. Omdat de afzonderlijke huishoudingen, met name de
ondernemingen, niet alle binnen het kader blijven van de staten,
maar als groote horizontale en verticale ondernemingsconcentraties
en als internationale organisaties, de staatsgrenzen overschrijden.
Hiervoor noemden wij enkele voorbeeiden. Dit laatste feit is het
meest kenmerkende in de bepaling der tegenwoordige wereld-
huishouding.

In tegenstelling met wat in vorige eeuwen geschiedde, zoo gaat
Cobbenhagen verder, zal men de economische vraagstukken
steeds minder van het standpunt der staatsgemeenschap moeten
gaan zien, maar steeds meer van een wereldstandpunt. De
overgang van de vroegere plaatselijke en landelijke conjunctuur
naar een wereldcrisis demonstreert die eenheid het sterkst. De

1) M. J. H. Cobbenhagen, Colleges 1933-1934.
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arbeidsverhoudingen ín de verschillende landen, het streven naar
industrialisatie, de productie van de minerale grondstoffen, de
emigratie, de goederen- en kapitaalbeweging, het zijn alle vraag-
stukken, die niet ieder land voor zich zelf kan oplossen zonder
consideratie voor het geheel. Sociale wetten zijn op den langen
duur alleen dan te handhaven, wanneer niet het eene land door
langeren arbeidsduur en minder gunstige sociale maatregelen zijn
productiekosten belangrijk ]ager houdt dan andere landen.
Zouden de landen zonder elkanders belangen in acht te nemen
de kapitalen richten op de ontwikkeling der industrie, dan wordt
de verhouding tusschen agrarische en industrieele productie
verbroken, neemt de overproductie ernstige vormen aan en dreigt
permanente kapitaalvernietiging. Hetzelfde geldt voor maat-
regelen betreffende de immigratie, betreffende de geldbeweging
en handelspolitieke maatregelen, waarbij onderling overleg
- zooals dat groeiende was - onontbeerlijk is.

2. Bovendien is er nog een tweede reden, waarom de definitíe
van Von Waltershausen niet zonder meer is te aanvaarden, daar
zij uitgaat van de vooropstelling, dat de volkshuishouding uit-
sluitend deel is der wereldhuishouding zonder haar een eigen
specifiek karakter toe te kennen. Zoolang een volk de drager is
van een eigen cultuur is het nastreven van dit cultuurdoel het
primaire en het streeft niet in eerste instantie naar de vervulling
van de doelstelling eener wereldgemeenschap.

Alhoewel eenige nivelleering over de geheele lijn bij een voort-
gezet internationaal economisch verkeer op den langen duur
stellig het gevolg zal zijn, mag dit niet ontaarden in een vervaging
van de cultureele verschillen en specifieke volkskenmerken, welke
het waardevolle bezit zijn der beschaving. Het stellen van het
„Weltwirtschafts"-doel op het eerste plan met het uitsluitende
richten daarop der volkshuishoudingen, zou leiden tot een ver-
vlakte „cultuur", waarvan de hypercosmopolitische mensch,
zooals men die hier en daar ontmoette, de afschrikwekkende
drager zou zijn. De volkshuishouding moet haar eigen cultuurdoel
behouden, de wereldhuishouding moet zich niet ten doel stellen
een nieuwe cultuur te scheppen, waartoe de afzonderlijke cultuur-
doeleinden der deelnemende volkshuishoudingen slechts middel
zijn, maar zij moet streven naar de synthese van de gedifferenti-
eerde cultuurdoeleinden der volkshuishoudingen, welke synthese
natuurlijk niet wordt bereikt, doordat de eene volksgemeenschap
de andere tracht af te houden van de bereiking van haar eigen
cultuurdoel, maar doordat wordt gepoogd die verschillende
cultuurdoeleinden, die uiteraard wisselend zijn naar gelang van de
ontwikkeling der tijden, met elkaar in overeenstemming te brengen
tot een synthetische eenheid.

Staande temidden van velerlei pogingen tot het opbouwen
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eener nieuwe wereldgemeenschap, hebben de hiervoor ont-
wikkelde gedachten van Cobbenhagen een bijzondere beteekenis.
De geschetste ontwikkeling der wereldeconomie vóór dezen
oorlog - om niet te spreken van wat wij tijdens den oorlog
hebben ondervonden - vertoont wat dit betreft een heel ander
beeld dan een streven naar synthese. De door overheid en parti-
culier initiatief tot stand gebrachte economische internationale
organisaties werden veelal gekenmerkt door eenzijdigheid en
machtsuitoefening met de bekende weinig gunstige gevolgen.
Bedriegen de teekenen ons niet, dan is met betrekking tot de
staatkundige wereldorganisatie, welke thans is ontworpen, de
gedachte van een harmonisch samenvoegen der veelsoortige
belangen - ook der kleine staten - niet geheel verworpen.

Laten wij hopen dat dit principe ook moge gelden bij den
wederopbouw der economische organisaties en bij het herstel der
internationale kartelregelingen.

In concreto komt het voorgaande met betrekking tot de Neder-
landsche ijzer- en staal produceerende industrie daarop neer:

Allereerst, dat zij het oog gericht moet houden op de buiten-
wereld en bij het bepalen van haar geheele politiek, alsmede bij
het treffen van afzonderlijke maatregelen, zich moet behoeden
voor een beperkt nationaal inzicht, doch integendeel steeds
rekening zal moeten houden met de gegroeide en zich verder
ontwikkelende internationale verhoudingen, welke vóór dezen
oorlog werden beheerscht door de kartelregelingen en waar-
schijnlijk ook na dezen oorlog aan bepaalde afspraken zullen zijn
gebonden.

Verder, bij haar instelling op, en bij het bepalen van haar
houding tegenover de wereld ijzer- en staalmarkt en industrie,
en de internationaal-ordenend optredende organen, dient de
Nederlandsche ijzer- en staalindustrie er zich van bewust te zijn,
dat de beste voorwaarden voor het behoud en de doeltreffende
werking eener internationale organísatie gevonden worden ín een
doelstelling, welke een synthese tracht te vinden voor de eigen
doelstellingen der afzonderlijke deelnemende partijen. Dit be-
teekent, dat men ín een dergelijke organisatíe in aanmerking zal
moeten nemen, dat niet alleen de natuurlijke grondstoffenbasis
in eigen land een voorwaarde ís, waaraan men bijzondere aan-
spraken bij het verdeelen van productie en afzet kan ontleenen
- zooals dit door de oude bevoorrechte ijzer- en staallanden
werd gepropageerd -, maar dat ook andere factoren het recht
op het bezit eener nationale ijzer- en staalindustrie en het deel-
nemen aan den internationalen handel kunnen rechtvaardigen,
indier~ hiermee een bijzonder nationaal belang is gemoeíd. Het
doel, door middel van een eigen Nederlandsche basisindustrie de
industrialisatie in het algemeen te bevorderen - of zooals dat
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voor andere landen gold, de werkgelegenheid te vermeerderen-,
het zijn, ofschoon niet direct aan de ijzer- en staalindustrie
inhaerent, waarden, welke bij het treffen van internationale
maatregelen t.a.v. de onderhavige industrie dienen te worden
gerespecteerd.

In het bijzonder de Nederlandsche geografische verkeers-
ligging en de verdiensten en capaciteiten van ons volk op inter-
nationaal handelsgebied vragen om erkenning bij een, de wereld-
markt ordenende, regeling, óók op ijzer- en staalgebied.

Naast deze „rechten" heeft de Nederlandsche ijzer- en staal-
industrie echter den „plicht" zich te onthouden van aanspraken
dáár, waar deze de gerechtvaardigde verlangens van andere deel-
nemers afbreuk zouden kunnen doen; wij denken hier aan het
- onwaarschijnlijke - eventueele opeischen van alle Limburgsche
cokeskolen voor eigen gebruik, of het weigeren daarvan aan de
Belgisch-Luxemburgsche ijzer- en staalproducenten, het heffen
van rechten op noodzakelijkerwijs door ons land aan te voeren
grondstoffen voor de ijzer- en staalindustrie der nabuurstaten;
het aandringen bij de overheid op ingrijpen ten behoeve der
ijzer en staalproduceerende industrie op een zoodanige wijze, dat
de belangen van een ander land daardoor op onbehoorlijke wijze
worden geschaad 1).

De hier volgende gegevens schetsen een beeld van de wereld
ijzer- en staalmarkt als geheel. Daarna zal in een kort overzicht
getracht worden de verschillende landen afzonderlijk te karakteri-
seeren. De hiervoor aangestipte kenmerken der wereldhuishouding
in haar ontwikkeling der laatste jaren worden daardoor geïllu-
streerd.

Diverse, van belang zijnde onderwerpen, welke weliswaar op
de wereldmarkt betrekking hebben, zullen wij hier niet bespreken,
omdat zij vanzelf ter sprake zullen komen in de volgende hoofd-
stukken en daar direct in verband met het eigenlijke onderwerp
van deze studie kunnen worden behandeld.

1) H. Kaag, Handelspolitiek.
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Ter vergelijking en ter illustreering van het in het le hoofd-
stuk aangestipte, geven wij hier eveneens de wereldproductiecijfers
der voornaamste non-ferro metalen voor het laatste volledig bekende
jaar 1939, ontleend aan de Volkenbondcijfers.

in 1000 tonnen
ruwkoper ................ 2.200
ruwlood ................. 1.710ruwzink .. . . . .. . . . . . . . . . . 1.630ruwtin .................. 178
ruwaluminium .... .... ... 802 (1940)

Het parallellisme met de algemeene conjunctuur is opvallend.
Nog sterker komt dit tot uiting in de hiervolgende grafieken,
welke bovengenoemde cijfers uitbeelden over de laatste de-
cennia 1).

Beide grafíeken vertoonen weliswaar eert sterk wisselend
verloop, maar toch een constante, sedert 1918 in tempo af-
nemende, verhooging der maxima.

Bekijkt men verschillende langere períoden, dan valt het op
dat, in tegenstelling tot de veelal heerschende meening, Europa
tegenover Amerika zijn posítie en aandeel in het totaalcijfer heeft
weten te behouden. In 1913 was het aandeel van Europa in het
totaal van de ruwijzerproductie 58 0~o en dat van Amerika
40 o~o, in 1936 was het respectievelijk 58 en 36, en in het laatst
bekende jaar 1938 was het 66 en 25 0~0. Hoe de verhouding er
na dezen oorlog zal uitzien, is niet te zeggen; Amerika heeft
ontegenzeggelijk zijn productie sterk verhoogd z) , maar ook voor
Europa is dit het geval, alhoewel niet in die mate; de laatst
bekende gegevens doen een overmachtige positie van de Ver.
Staten waarschijnlijk achten. Waarschijnlijk zullen Azië en
Australië hun aandeel in het totaal ook nog wel hebben verhoogd;
van 1913 tot 1936 voerden zij hun productie reeds tot het zes-
voudige op; een logisch gevolg van de industrieele ontwikkeling
dezer „jonge" landen.

Tusschen de verschillende landen zijn in den loop der laatste
tientallen jaren belangrijke verschuivingen opgetreden. Engeland,
tot 1890 de onbestreden ijzer- en staalindustriestaat, heeft moeten
plaats maken voor de Vereenigde Staten en Duitschland.

1) Graf~eken ontleend aan Gemeinfassliche Darstellung des Eisen-
huttenwesens.

Q) De ruwstaalproductie bedroeg in 1942, 86.000.000 ton.
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Opvallend is de sterke inkrímping van den uitvoer, hetgeen
duidt op een verhoogde nationale instelling der betreffende
groot-industrieele landen, te meer als men daarbij den afnemenden
invoer beziet. Wij komen op dit verschijnsel terug.

De alles overheerschende uitvoerpositie van Duitschland,
België-Luxemburg, Frankrijk, Engeland en de Vereenigde Staten
behoeft geen betoog. Dit was mede van invloed op de, de wereld-
markt reguleerende kracht van het Internationale Staalkartel,
waarover in het volgende hoofdstuk nog zal worden gesproken.
Als deze groote producenten het eens zijn met elkaar - en van-
wege hun klein aantal is de kans op overeenstemming reeds
grooter dan ztilks bij een sterk versplinterde krachtenverhouding
het geval is - kan het kartel inderdaad veel bereiken; de laatste
jaren voor den oorlog hebben daarvoor het bewijs geleverd. Dat
enkele kleinere producenten, mede tengevolge van de kartel-
leering, er in waren geslaagd hun uitvoer te verhoogen, was van
geringe beteekenis voor het geheel.

Internationaal gezien gelden als de grootste afnemers de
spoorwegen - de ontwikkeling der ijzer- en staalindustrie zou
naar veler meening gelijken tred hebben gehouden met de ont-
wikkeling der spoorwegen 1) - de scheepswerven, de bouw-
nijverheid, en in latere jaren vooral de automobielindustrie. Het
grootste deel der in voorgaande tabel genoemde posten profielen
en staafstaal, bewerkte en onbewerkte plaat en natuurlijk spoor-
wegmateriaal, vindt zijn weg daarheen. De laatste groep is in de
Vereenígde Staten zeer groot, in de andere belangrijke ijzer- en
staallanden was deze industrie nog niet zóó ontwikkeld als in
Amerika, dat in 1939 nog ongeveer 70 0~o van de wereldproductie
aan auto's voor zijn rekening nam. Toch kwam deze industrie
in Engeland en Duitschland eveneens sterk naar voren, en daar-
mede de productie van carrosserie plaat op zg. breedbandstraten.

Wat de afzonderlijke landen betreft vormen de Vereenigde
Staten van Noord-Amerika het voornaamste ijzer- en staalland
ter wereld.

De industrie is gebaseerd op de rijke grondstoffenbronnen van
eigen land, kolen, ijzererts, schrot en de diverse veredelings-
materialen. De Vereenigde Staten zijn op ijzer- en staalgebied
in zekeren zin autarkisch en het bedrijfsleven op dit terrein droeg
daarvan de duídelijke kenmerken; ertsinvoer en -uitvoer, steen-
kolen in- en uitvoer en tenslotte ook de im- en export van ijzer
en staal zelf, zijn van zeer geringen omvang. Datgene wat op dit

1) Naar onze meening moet het verband hierin worden gezocht, dat
de ontwikkeling van de spoorwegen parallel liep met de algemeene indu-
strieele ontwikkeling en dat de industrie in het algemeen direct en indirect
een groote behoefte aan ijzer en staal wekt.
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gebied werd ingevoerd was van zeer speciale hoedanigheid.
Slechts de laatste jaren was er weer een streven merkbaar, vooral
van de kleinere concerns, om zich op de wereldmarkt te doen
geiden; de grootste concerns, mede vanwege de overeenkomst
met het Internationale Staalkartel, toonden weinig neiging om
internationaal sterk te concurreeren.

Oorspronkelijk gevestigd in de nabijheid van de kolenbassins,
heeft de ijzer en staal produceerende industrie zich meer en meer
verplaatst naar de ertsvindplaatsen, in welker nabijheid zich
tevens groote industrieele centra hebben ontwikkeld, welke als
afnemers en schrotleveranciers optreden. De voornaamste aggio-
meraties van de ijzer- en staalindustrie bevinden zich te Buffalo,
Cleveland, Detroit, Chícago, Pittsburg en vooral Gary, dat,
genaamd naar den „promotor" van de United States Steel Corp.,
is gesticht rondom de nieuwgebouwde hoogovens en staal-
bedrijven.

Tengevolge van de enorme schrotproductíe van de automobiel-
wereld ís de staalproductie hoofdzakelijk, voor 90 0~0, íngesteld
op Siemens Martin kwaliteit.

De automobielindustrie is de voornaamste afneemster met 200~0
van de totale productie; deze tak van nijverheid is uiterst
conjunctuurgevoelig en heeft daardoor de geheele Amerikaansche
ijzer- en staal produceerende industrie nog meer kwetsbaar
gemaakt dan zij uit zichzelf reeds was 1).

Ongeveer 60 0~o der totale productie komt voor rekeníng van
de 3 groote concerns, United States Steel Corp., Bethlehem Steel
Corp. en Republic Steel Corp., welke, naar men meent te weten,
naast de algemeene oorzaken, waarover later meer, hun ontstaan
te danken hebben aan het streven om, ondanks de destijds
bestaande anti-marktregelingenwet, toch binnen eigen kader een
reguleerenden invloed te kunnen uitoefenen 2). Een naar voren
komen der kleínere groepen was de laatste jaren merkbaar, de
voornaamste reden hiervoor was, dat de groote organisaties
blijkbaar het economisch-technisch optimum hadden over-
schreden. Wie meer over dit vooral in de Vereenigde Staten
naar voren komend, verschijnsel wil lezen, sla hierover na de
ínteressante dissertatie van Lieftinck 3).

Als gevolg van de National Industrial Recovery Act heeft de

1) Dezelfde ervaring deden ook Europeesche ijzer en staalproducentenop, die zich bij de automobielproductie interesseerden; o.a. de Gelsen-
kirchener Eisenwerke - volgs. Schmalenbach „Finanzierungen".

E) Volgens de woorden van Stettinius, destijds president van de
U.S. Steel Corp., kwam in 1939 ongeveer 40 0~o van de totale productieder Ver. Staten voor rekening van deze onderneming!

') Moderne struktuurveranderingen der Industrie in de Vereenigde
Staten van Amerika.
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gezamenlijke ijzer- en staalindustrie zich aan een „Steel-Code"
onderworpen, welke voornamelijk prijs- en vrachtbepalingen
behelsde en „fair competition" moest mogelijk maken. Tegelijk
werd hierdoor de basís gelegd voor een verdere algemeene samen-
werking in het kader van het „American Iron and Steel Institute"
dat als „authority" werd aangesteld en de prijs- en andere
afspraken controleerde.

Na de ongeldigverklaring van de N.I.R.A. door het Hoog-
gerechtshof is deze eenheid in de prijs- en vrachtenpolitiek
eenigszins doorbroken door het afwijkende optreden van enkele
kleinere concerns; toch kan nog van een stringente marktregeling
worden gesproken, welke wel eens van monopolistische uitbuiting
werd beschuldigd.

Verder hebben sociale kwesties steeds een groote rol gespeeld
in de Amerikaansche ijzer- en staalindustrie; stakingen en strijd
met de arbeidersorganísaties waren steeds aan de orde van
den dag.

Zooals reeds gezegd ís de buitenlandsche handel van weinig
beteekenís 1). Tegen buitenlandsche concurrentie wordt de in-
dustrie beschermd door de algemeene wet, welke tot strekkíng
heeft, dat geen buitenlandsche producten mogen worden verkocht
op de binnenlandsche markt tegen een prijs lager dan de eigen
prijs; de meeste ijzer- en staalproducten waren dan ook onder-
hevig aan hooge invoerrechten.

Internationaal heeft de Amerikaansche ijzer- en staalprodu-
ceerende industrie zich langen tijd weinig wíllen en kunnen
binden; zij werd in 19191id van de Internationalerails-, buizen- en
blikkartels en nadat in 1937 de grootste producenten een
„gentlemen's agreement" met het internationale Staalkartel en
zijn onderdeelen hadden gesloten, liet het zich aanzien, dat een
volledige samenwerking van de geheele industrie met dit kartel
nog slechts een kwestie van tijd zou zijn.

Duitschland, het tweede voornaamste ijzer- en staalland,
behoort tot de ijzererts-arme landen. Hoofdzakelijk is de ijzer- en
staalindustrie tot ontwikkeling gekomen op grond van den
„minette" voorraad van Elzas-Lotharingen en plaatselijke erts-

I) Waarschijnlijk met het oog op den te verwachten terugslag na den
oorlog en om emplooi te vinden voor de sterk gestegen productiecapaciteit,
is op dit gebied een veranderde houding te bemerken. De groote Ameri-
kaansche producenten trachten op de Europeesche markt vasten voet te
krijgen door uitgebreide publiciteit. In verschillende landen werd het
hiertoe benoodigde extra krantenpapier uit de Ver. Staten geimporteerd.
Zóó in Turkije en Portugal. In dit laatste land verschijnt de U. St. Steel Corp.
sedert ]943 in de voornaamste bladen 3 x per week met een advertentie
van een heele pagina. (Vlg. Mededeelingen Bureau Dr. L. G. Kortenhorst).
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mijnen in Westfalen. Na den vorigen wereldoorlog was Duitsch-
land voor het aanzienlijkste deel van zijn ertsbehoefte aangewezen
op ínvoer, voornamelijk uit Zweden, Spanje en Marokko. Door
het in exploitatie nemen van arme ertslagen, voornamelijk in
Siegerland en Salzgitter, heeft men de laatste jaren getracht de
eigen ertsproductie op te voeren, met het oog op de verre toekomst
is deze stap echter weinig rendabel te achten.

De eigen kolenvoorraad is voldoende en de zware industrie
heeft zich vooral in de nabijheid van de kolenbassins in het
Ruhr-, Rijn- en Saargebied gevestigd. Verder komen belangrijke
ijzeríndustrieele agglomeraties voor ín midden Duitschland en
in Silezië.

Schrot moet voor een deel worden ingevoerd; door intensievere
verzameling vooral van het huishoudschrot werd de laatste jaren
gestreefd naar een grootere onafhankelijkheid van het buitenland.
Op zich zelf moge het misschien verwondering wekken, dat een
bij uitstek industrieel land als Duitschland niet voldoende schrot
voor eígen behoefte produceert. In het algemeen is zulks echter
het geval in de meeste groote ijzer- en staalproduceerende
landen; alleen de Vereenigde Staten, zooals wij hiervoor zagen,
beschikten over voldoende hoeveelheden, omdat de „auto ver-
schrotting" daar een geweldigen omvang heeft aangenomen. Het
aandeel van het SM staal in de totale staalproductie was volgens
de laatst bekende gegevens ongeveer 50 0ó, maar bewoog zich
in stijgende lijn.

De voornaamste afnemer van de ijzer- en staalindustrie ís zeer
speciaal de typische ijzer en staal verwerkende nijverheid, waarin
Duitschland een enorme verscheidenheid van soorten en af-
metingen van ondernemingen bezit; hierbij is de machine-
industrie het belangrijkst.

Nagenoeg de geheele ijzer- en staalindustrie is in handen van
groote concerns, die alle stadia van productie en verbruik om-
vatten; de Vereinigte Stahlwerke, Mitteldeutsche Stahlwerke,
Krupp, Mannesmann, Hoesch, Klbckner, Gute Hoffnungshutte,
Bochumer Verein e.a. Tallooze ondernemingen, al of niet onder
hun naam, behooren tot deze machtige organisaties. In latere
jaren is daarbij gekomen de Hermann Goering Werke, met
regeeringssteun opgericht en speciaal bedoeld om groote projecten
ten uitvoer te brengen, welke uit het oogpunt van het landsbelang
noodzakelijk waren, maar vanwege de groote kapitaalrisico's of
de geringe winstkansen, welke zij boden voor particuliere onder-
nemingen, weinig aanlokkelijk waren. De exploitatie en ver-
werking der inheemsche ertsen is vooral door dit concern ter
hand genomen. Over het aandeel van deze groote lichamen in
het totaal der ijzer- en staalproductie zijn geen concrete cijfers
bekend. Wij meenen echter gerust te kunnen beweren, dat zoo
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goed als de geheele productie tot het debíet van deze voorname
8-10 ondernemingen is terug te brengen 1).

Duitschland, dat in feite steeds heeft geleefd onder de gedachte
van protectie en marktregeling, kende reeds vele tientallen jaren
onderlinge afspraken tusschen de ijzer- en staalproducenten.
Het latere „Roheisenverband" schijnt tot 1840 te zijn terug
te voeren. Ten tijde van de overheersching der vrijhandels-
gedachte ontstonden niettemin in Duitschland diverse „Ver-
biinde", welke tenslotte in 1904 werden samengevoegd binnen
het kader van het „Stahlwerksverband". De diepste oorzaak van
dezen drang tot organisatie ligt waarschijnlijk in het feit, dat
Duitschland niet beschikte over zulke overdadige natuurlijke
grondstoffenrijkdommen als bv. Engeland, Frankrijk en de
Vereenigde Staten bezaten. Het was in ziJn industrieele ont-
wikkeling op deze landen ten achter en zocht daarom naar
middelen om eigen industrie te verheffen. Een eerste resultaat
daarvan is geweest het samengaan van verschillende op elkaar
steunende ondernemingen, tot het vormen van grootere en
geintegreerde productie-eenheden, de gemengde bedrijven, welke
vooral in den tijd toen de stand der techniek veelal doorslag-
gevend was, groote voordeelen bezaten boven de losstaande
bedrijven. Toen men zag met deze integratie en concernvorming
de problemen niet volledig te kunnen beheerschen, kwam men
van zelf tot het middel van de kartelvorming, waarna als laatste
fase de uitgebreide afspraken tusschen produceerende en ver-
werkende industrie daaraan werden toegevoegd.

Om de dreigende socialiseering tegen te gaan en om aan de
groote economische moeilijkheden het hoofd te kunnen bieden,
sloten zich na den vorígen oorlog verschillende groote concerns
aaneen tot nog veelomvattender lichamen; de „Siemens-Rhein-
Elbe-Schuckert Union" onder leiding van Hugo Stinnes, was een
voortvloeisel uit het eerstgenoemde gevaar en is dan ook in 1926
geliquídeerd. De Vereinigte Stahlwerke dankten haar ontstaan
aan de tweede dreiging en hebben de moeilijkheden met succes
weten te overwinnen.

Alle producten der ijzer en staal produceerende industrie zijn
ín Duitschland gekartelliseerd en ondergebracht in Verbánde,
aan het hoofd waarvan centrale verkoopkantoren den geheelen
gang van zaken regelen.

Daarbij is in latere jaren nog gekomen de publiekrechtelijke
organisatie in bedrijfs- en vakgroepen, elk met verordenende en
straffende bevoegdheid, het geheel overkoepeld door een „Reichs-
verein Eisen und Stahl", dat de coórdinatie der onderlinge

3) In 1928 was het percentage 90. Sindsdien is de concentratie nog
verder gegaan.

55



belangen met elkaar en met het landsbelang ten doel heeft.
De kracht van het sterk georganiseerde Duitsche bedrijfsleven

was duidelijk merkbaar en niet ten onrechte door velen
gevreesd.

Duitschland heeft een belangrijken internatíonalen ijzer- en
staalhandel. De uitvoer is meer dan het viervoudige van den
invoer; de deviezenmoeilijkheden van de laatste jaren vóór
dezen oorlog dwongen tot een verminderden invoer. De toe-
nemende eigen behoefte tegenover de noodzaak door uitvoer
deviezen tot zijn beschikking te krijgen, bracht tegengestelde
belangen naar voren; de bepalingen van het Internationale
Staalkartel tenslotte dreven definitief in de richting van een
beperking van den uitvoer.

Duitschland was met zijn internationalen handel overal ter
wereld goed ingevoerd en was er zelfs toe overgegaar. om, naast
zijn handelsnederzettingen in diverse landen, ook productie-
ondernemingen op te richten, waarbij het zich vooral interesseerde
voor Zuid-Amerika, Brazilië en China. Nederland was met
12-15 0~ van het totaal de voornaamste buitenlandsche
afnemer.

Duitschland maakte deel uit van alle ínternationale kartels.
Door een uitgebreid systeem van invoerrestricties, uitvoer-

premies en vrachtenvergoedingen werden de interne verhoudingen
tusschen de ondernemingen onderling geregeld en het concur-
rentievermogen versterkt.

Engeland ís de bakermat van de ijzer- en staalindustrie. Het
beschikt over rijke, over het geheele land verspreide kolen-
voorraden en ook de ijzerertsvoorraden zijn aanzienlijk, alhoewel
in verhouding tot de toegenomen productie van ijzer en staal
níet overdadig. IJzererts werd dan ook reeds vele jaren in groote
massa's ingevoerd, de goede zee-lígging bood daartoe een uit-
stekende gelegenheid.

De schrotproductie ís voldoende, de belangrijke automobiel-
industrie draagt daar veel toe bij; ongeveer 90 0~o van de staal-
productie is SM kwaliteit.

De industrie is gevestigd in de steenkool- en ertsgebieden,
welke in elkaars nabijheid liggen; de districten zelf liggen - gezien
de lange kustlijn - nagenoeg geheel aan zee; ziedaar dus vele
factoren, welke een gunstige ontwikkeling bevorderden. De voor-
naamste districten bevinden zich in Schotland, Yorkshire e.o.
en Zuid-Wales.

De allesoverheerschende afneemster ís descheepsbouwnijverheid
en de Engelsche ijzer en staal produceerende industrie heeft op
dit gebied steeds haar vooraanstaande positíe weten te behouden;
daarnaast is de automobielindustrie van uitzonderlijke beteekenis.
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In tegenstelling tot de, veelal met de algemeene industrieele
ontwikkeling samengaande concentratie en veronpersoonlijking
van het kapitaal in den vorm van groote openbare N.V.'s, heeft
in Engeland, als gevolg van de traditionalistische instelling, de
groote geaccumuleerde kapitaalrijkdom en het individualisme
der ondernemers, de familie-N.V. nog jaren lang bestaan, ook
op het gebied der ijzer- en staalproductie. Dit heeft tot gevolg
gehad, dat de concentratie en de integratie niet die afinetingen
hebben aangenomen, welke in de andere groote ijzer en staal
produceerende landen vielen waar te nemen. Vooral het stelsel
van de z.g. „re-rollers of zelfstandige walsbedrijven heeft in
Engeland nog jaren lang bestaan 1).

Daar tenslotte zelfs de machtige particuliere vermogens dikwijls
niet opgewassen bleken tegen de eischen door de zich moderni-
seerende industrie gesteld, konden deze ondernemingen veelal
de technische ontwikkeling niet snel genoeg volgen. Genoemde
kenmerken verhinderden de aaneensluiting van kleinere bedrijven
tot grootere productie-eenheden en vooral het stelsel van de
„re-rollers" had, naast nadeelen op technisch-economisch gebied,
het groote bezwaar dat, ingesteld als men was op de internationale
markt voor het koopen van halffabrikaten, deze inkoop met
stijgende moeilijkheden gepaard ging toen er internatíonale
kartelovereenkomsten opkwamen.

Op staatsinitiatief is in den loop der dertiger jaren een aigeheele
moderniseering van de ijzer- en staalindustríe tot stand gebracht
en verschillende belangrijke fusies zijn tot stand gekomen 2). De
belangrijkste ondernemingen zijn thans Vickers-Armstrong, Uníted
Steel Cos., Guest, Keen 6~ Nettlefolds, Dorman Long, Stewart dc
Lloyds, Richard Thomas en Colvilles.

Organisatorisch is de Engelsche ijzer- en staalindustrie onder
invloed van voornoemde karaktertrekken tot voor kort slechts
los verbonden geweest; de weliswaar bestaande verschillende
prijsafspraken waren alle zeer regionaal van beteekenis. The
British Iron and Steel Federation was niet meer dan een algemeene
patroonsvereeniging, ontstaan voornamelijk uit den socialen strijd.
Tot grootere activiteit gewekt heeft zij daadwerkelijk bijgedragen
aan de reorganisatie op haar gebied; in 1935 stichtte zij een
bureau, the British Iron and Steel Corporation, die met actieve
handelspolitíeke bedoelingen met name den uitvoer centraal zou
leiden. Dit alles hing samen met de toetreding tot het Inter-
nationale Staalkartel in 1935.

Vanwege de „re-rollers" was Engeland jarenlang tegen het
kartel gekant geweest. Nadat deze toestand grootendeels was

1) G. Allen, British Industries and their organisation.
z) Birkett, The Resources of the Empire, Ferrous Metals.

Niebuhr, Die Reorganisation der englischen Eisenindustrie.
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weggewerkt, was er geen bezwaar meer om aan de kartelregelingen
mede te werken, vooral, daar ook de Engelsche regeering haar
liberalistisch standpunt had verlaten en in 1932 was overgegaan
tot een bescherming van de markt door hooge invoerrechten,
tegelijkertijd strevend naar een verhoogde activiteit van den
Engelschen exporthandel. Het I.S.K. bood beide mogelijkheden,
nl. bescherming van de eigen markt en een quote in den inter-
nationalen handel.

Toch is de beperking van den invoer het voornaamste gevolg
van deze politiek geweest. Na een lichte stijging is de uitvoer
weer achteruit geloopen, omdat de herbewapening grootere eischen
ging stellen.

In het algemeen wezen vele verschijnselen er op, dat de Engelsche
ijzer en staal produceerende industrie zich verder zou opheffen
om tot nieuwen bloei en élan te komen 1).

Frankrijk is in alle opzichten een bevoordeeld natuurlijk
grondstoffenland. Beschikkend over een onuitputtelijke hoeveel-
heid ijzererts in Normandië en in den Elzas, heeft het daarbij
groote steenkolenbassins in de nabijheid van de industriecentra
in Lotharingen en in het Noorden. Schrot komt het tekort;
ondanks zijn belangrijke ijzer en staal produceerende industrie is
Frankrijk in het algemeen genomen niet uitermate industrieel
ontwikkeld. Het tekort aan schrot wordt dan ook voor het
grootste deel geleverd door de sterk geindustrialiseerde landen
België en Luxemburg. Overigens produceert Frankrijk voor-
namelijk Thomas staal; de samenstelling van het erts is daarvan
de oorzaak; door de ontdekking van Thomas toch werd het
mogelijk de „minette" te verwerken. ~

Van eenige bijzonder belangrijke afnemers in de algemeene
rij der verbruikers kan niet gesproken worden; de automobiel-
industrie begon van groote beteekenis te worden.

Als land met bijzondere ervaring en traditie op groot-financieel
gebied is het begrijpelijk, dat ook in de ijzer- en staalwereld enkele
geweldige lichamen het geheel beheerschen. Talloos zijn de onder-
nemingen, welke binnen de invloedssfeer vallen van Schneider
Creusot, Les petits-fils de F. de Wendel, Cie. des Forges et
Aciéries de la Marine d'Homecourt, Société des Forges et Aciéries
du Nord et de I'Est, Société Métallurgique de Normandie.

Reeds sedert 1884 zijn de Fransche ijzer- en staalproducenten
vereenigd in het Comité des Forges de France, dat zeer algemeene
belangen behartigt. In 1926 werd onder auspiciën van het Comité

1) Naar uit bepaalde bronnen werd vernomen is o.a. de concentratiein de industrie in versterkte mate voortgezet, waardoor gunstige resultaten
werden behaald op het terrein der technische en economisclie rationalisatie.
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opgericht het Comptoir Sidérurgique Fran~ais, dat als kartel-
organisatie optreedt en de verschillende nationale afspraken
controleert. Sedert het ontstaan van het I.S.K. treedt dit
Comptoir op als het Fransche bureau.

Frankrijk, dat met de Duitsche hersteibetalingen zijn verwoeste
fabrieken volgens de modernste begrippen weder opbouwde, was
een vooraanstaande concurrent op de internationale markt; deze
kracht werd in de jaren vóór den oorlog verminderd door de
herhaalde sociale conflicten, de 40 uren week en de daarmede
gepaard gaande kostenverhooging. Door de devaluatie van de
franc echter en - naar men fluisterde - door de tengevolge
daarvan mogelijk geworden onderbieding der kartelafspraken,
bleef het echter een voorname exporteur.

De eigen markt wordt door invoerrechten beschermd, welke
des te efficiënter werken, omdat de kostprijs niet hoog is.

België is reeds sedert vele jaren een ijzer- en staalland bij
uitstek. In verhouding tot zijn oppervlakte en bevolking beschikt
het wel over de grootste industríe. Oorspronketijk gebaseerd op
eigen kolen en ertsbasis, kon de ertsproductie de stijgende
behoefte niet volgen en sedert díen voert België jaarlijks groote
hoeveelheden ijzererts in van Lotharingen uit en van overzee ~).
De ijzer en staal produceerende industrie is gebleven op haar
oude plaats, in de nabijheid van de steenkolenmijnen in de
districten Luik en Henegouwen. Zij is na den vorigen oorlog met
Duitsche leveranties geheel gemoderniseerd weer opgebouwd en
heeft, mede tengevolge van dezen technischen hoogen stand, een
lagen kostprijs. De staalproductie is hoofdzakelijk op het Thomas
procédé ingesteld. Naarmate echter meer hoogwaardige ertsen
werden ingevoerd nam de SM staalproductie in omvang toe.

Alhoewel België een sterk ontwikkelde verwerkende industrie
heeft, overtreft de productie van de ijzer- en staalfabrieken de
eigen behoefte nog aanzienlijk en men is daarom op export aan-
gewezen.

Concentratie en integratie drukken haar stempel op den maat-
schappelijken vorm der ijzer en staal produceerende industrie;
de sterke financieele invloed van de Société Générale de Belgique
is hieraan niet vreemd. De voornaamste concerns zijn: Cockerill
6c Co., Angleur Athus 2), Ougrée Marihay, Espérance-Longdoz,
welke veelal den geheelen productieketen omvatten of inet
verticaal aanverwante ondernemingen nauw zijn gelieerd. De

~) Zoo heeft o.a. Cockerill belangrijke ertsmijnen in Spanje, volgens
Delmer: London and Cambridge Economie Service no. 13.

s) Ondernemingen behoorend tot de groep der Société Générale vormden
vóór eenige jaren een gezamenlijke verkooporganisatie Ucometal. Cockerill
en Angleur Athus zijn thans gefusionneerd onder den naam Cockerill.
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ijzer- en staalwereld is verbonden binnen het „Comptoir Sidérur-
gique Belge" 1), dat als uitvoerend en contróle orgaan optreedt
voor het I.S.K. en de andere internationale afspraken, waarbij
België is aangesloten. Intern, waarschijnlijk een gevolg van den
Belgischen „ongebonden" aard en het overheerschende belang
van den uitvoer, heeft de Belgische industrie langen tijd weinig
onderlinge afspraken gekend, de Luxemburgers, die gedurende
vele jaren onder Duitsch régime de aldaar heerschende kartel-
afspraken hadden meegemaakt, brachten die mentaliteit mee in
de Belgisch-Luxemburgsche tolunie; dit had eenige concrete
marktregelingen tot resultaat.

De binnenlandsche markt is niet noemenswaardig beschermd
door invoerrechten en contingenten; de lage kostprijs maakt
zulks overbodig en de noodzakelijke instelling op de wereldmarkt
deed waarschijnlijk de gevolgen van eventueele represailles tegen
eigen handelspolitieke maatregelen vreezen.

Tezamen met Luxemburg vormt het een tolunie; voor wat de
verhoudingen binnen de internationale kartels echter betreft,
treden beide landen afzonderlijk op.

Luxemburg vertoont in vele opzichten dezelfde kenmerken als
België, alhoewel het over meer ertsvoorraden beschikt. De
productie overtreft de eigen behoefte vele malen, zoodat het land
noodzakelijkerwijze op export is aangewezen. De ijzer en staal
produceerende industrie is geconcentreerd binnen het kader van
slechts 2 concerns, Arbed en Hadir, waarin Belgisch en Fransch
kapitaal mede van groote beteekenis is. Luxemburg is het centrum
van het I.S.K. en zijn onderdeelen, dat daar ter plaatse een
centraal bureau heeft opgericht, waarvan Luxemburg zelf lid is
door middel van het Groupement des industries sidérurgiques.

Van groeiende beteekenis voor de internationale ijzer- en staal-
markt is Rusland. Alhoewel tot nu toe nog niet zoo sterk naar
voren komend, is te verwachten dat na dezen oorlog Rusland
een voorname plaats in de internationale verhoudingen zal in-
nemen, waarbij waarschijnlijk, vooral op langeren termijn, van
een verhoogde ínternationale handelsactiviteit sprake zal zijn.

Rusland beschikt over schier onuitputtelijke grondstoffen-
voorraden op elk gebied. In den Oeral liggen bovendien erts- en
steenkolenmijnen in elkanders directe nabijheid, zoodat te ver-
wachten is, dat daar het grootste ijzer- en staalcentrum zal
ontstaan. De verwoestingen van dezen oorlog in het voorheen
zeer voorname Ukraine-gebied zullen wellicht deze verlegging van

1) Thans voorloopig „Groupement des Hauts Fourneaux et Aciéries
belges".

60



het zwaartepunt hebben verhaast 1). De hiervoor gegeven cijfers
illustreeren de geweldige ontwikkeling der ijzer- en staalproductie.
Over de interne verbruikscategorieën zijn weinig inlichtingen te
verkrijgen; naar verluidt zou vooral de automobiel- en landbouw-
werktuigenindustrie een groot aandeel van de productie opnemen.

De Russische ijzer- en staalindustrie wordt geheel centraal
geleid; de productie wordt vastgesteld en over de verschillende
fabrieken verdeeld en de afzet wordt weer in overeenstemming
met de „plans" der afnemende industrieën van een centraal punt
uit gereguleerd. Het is hier niet de plaats uit te wijden over de
voor- en nadeelen van een dergelijk economisch systeem, dat
aan het Russische economische leven ten grondslag ligt. De voor-
deelen van een groote stabiliteit, welke van een dergelijke plan-
matigheid het gevolg kunnen zijn, zijn vooral voor de i~zer en
staal produceerende industrie zeer voornaam. Anderzijds zouden,
naar wij uit verschillende bronnen vernamen, ook in Rusland
fluctuaties in en storingen van het oorspronkelijke plan niet
geheel te voorkomen zijn; de onderlinge verhoudingen der diverse
zelfs meest uit elkaar loopende categorieën van het bedrijfsleven
zijn zoo ingrijpend en subtiel, dat een lichte afwijking van het
op het geheel afgestemde plan eener deel-organisatie haar invloed
heeft op den gang van zaken van het geheel en de daarmede
organisch verbonden deelen.

De export werd gedreven door semi-officieele nederzettingen
in het buitenland, hoofdzakelijk was die export gericht op de
nabijgelegen landen Turkije, Finland, de Baltische staten,
Iran e.a.

Rusland was bij geen enkel internationaal kartel aangesloten.

Voor wat de overige landen van Europa betreft, deze zijn op
ijzer- en staalgebied slechts van secundaire beteekenis.

Tsjecho-Slowakije had zich weten te ontwikkelen tot een ijzer-
en staalland met een productie van meer dan een millioen ton
staal per jaar. De grondstoffenbasis is niet gunstig, de vindplaatsen
liggen ver uit elkaar, schrot moet in groote mate worden in-
gevoerd. Het centrum ligt in de gebieden, welke vóór 1919 aan
Duitschland behoorden. Van groote internationale beteekenis zijn
de Skodabedrijven, onder contróle van Schneider, en de Vitkovice
Mines, Steel and Iron Works, onder contróle van de British
Alliance Assurance. Beide concerns zijn volledig geintegreerd.
Poldi is vooral bekend om zijn edelstaalsoorten.

De industrie is centraal georganiseerd in de „Vereinigte

1) Naar bekend werd heeft men de vernielde bedrijven herbouwd;
de totale capaciteit is hierdoor sterk toegenomen en wordt geschat op
25-30 millioen ton ruwijzer en 30-40 millioen ton staal op het eind van
het „Wederopbouwplan".
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Tschechoslowakischen Eisenwerke", en lid van de internationale
kartels.

Zweden, een der oudste "ijzerlanden", vormt een klasse op
zich; het beschikt over beste kwaliteits ertsen en zeer goedkoope
electriciteit, zoodat het, reeds van ouds her befaamd om zijn
houtskoolstaal, zich thans heeft toegelegd op hoogwaardige
electro-staalsoorten. Vooral bekend is de A.B. Bofors.

Spanje, ofschoon beschikkend over rijke erts- en steenkolen-
voorraden, had tot voor kort nog slechts een weinig ontwikkelde
ijzer en staal produceerende industrie. Met het streven naar
versterking van de nationale algemeene industrie schijnt men
ook te trachten een uitbreiding van de ijzer- en staalindustrie
te verwerven.

Italië heeft, ondanks gebrek aan erts en steenkool, toch getracht
zijn ijzer- en staalindustrie te ontwikkelen op basis van de aanvoer-
mogelijkheid van grondstoffen overzee en met behulp van over-
heidsbescherming tegen vreemde concurrentie. De industrie is
hoofdzakelijk geconcentreerd bij twee concerns, de S.A. Ilva en
Conge. Zij heeft een vereeniging onder den naam New Italian
Iron and Steel Union, die met haar bureau de interne markt-
verhoudingen regelt en de leden vertegenwoordigt in het I.S.K.

Polen heeft in verhouding tot eigen behoefte een behoorlijke
ijzer- en staalindustrie; het was op export aangewezen en trad
vooral de laatste jaren voor dezen oorlog actief op op de wereld-
markt.

Het was lid van het I.S. K.
Buiten Europa treden Canada, Japan, Britsch-Indië en Zuid-

Afrika naar voren.
Canada heeft rijke grondstoffenvoorraden en bouwde onder

bescherming van hooge tolmuren een beduidende ijzer- en staal-
industrie op. Internationaal was het echter van geringe beteekenis,
totdat gedurende de laatste jaren met behulp van de Mutual
Aid Act een soort leen- en pachtwet, een export van beteekenis
kon worden opgebouwd, voornamelijk gericht op Engeland, de
Vereenigde Staten en Rusland.

Japan trad vóór dezen oorlog meer en meer naar voren als
exporteur. Het heeft zijn basis voor de indtistrie moeten zoeken
overzee, vooral Mandchurije bezit rijke grondstoffenvoorraden.
De geheele ijzer- en staalindustrie is samengevat in een staal-
trust, de „Nippon Seitetsu K.K.", waarbij de staat voor 50 o~u
is geinteresseerd. japan was ínternationaal niet gebonden.

Britsch-Indië 1) heeft een eigen grondstoffenbasis en is volop
bezig zijn ijzer- en staalindustrie te ontwikkelen. Onder leiding

1) Men leze J. Kortenhorst in E.S.B., ]0 Mei 1944. Het 15-jarenplan
voor de Britsch ]ndische metaalindustrie.
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van het Tata-concern is een groot plan voor uitbreíding
opgezet en op den weg naar verwerkelijking gebracht.

Zuid-Afrika bezit in de South African Iron and Steel Industrial
Corporation een jonge semi-staatsonderneming, welke het heeft
aangedurfd reeds direct met het I.S.K. in contact te treden en
daarbij een bepaalden afzet op eigen markt heeft gereserveerd
gekregen, zoodat het niet noodig was de eigen markt en de jonge
opkomende industrie met ínvoerrechten te beschermen. Tegen
de niet bij het I.S.K. aangesloten landen, die eventueel zouden
probeeren haar markt te vertroebelen, past zij dit wapen echter
wel toe. Al met al een interessant voorbeeld van wederzijdsch
begrijpe,~ van I.S.K. en een jonge nationale industrie.

Australië. Hier werd een ijzer- en staalindustrie van beteekenis
opgezet gedurende den vorigen wereldoorlog; het land beschikt
over eigen grondstoffenvoorraden; de leiding en financiering
geschiedt door den staat en enkele groote Engelsche concerns.
Onder bescherming van hooge tolmuren groeide de productie
snel aan, om in de laatste jaren het millioen te overschrijden.
Alles wijst in de richting eener zelfvoorziening, hetgeen voor het
afgelegen op zichzelf aangewezen land volkomen begrijpelijk is.
Internationaal was Australië niet gebonden; zulks is ook van
geen belang; voor den export der groote ijzer- en staallanden
is het een markt zonder eenige beteekenis.

Tenslotte Nederlandsch-Indië; dit land beschikt over geen eígen
ijzer en staal produceerende industrie; de regeering heeft wel
laten onderzoeken of, op grond van de aanwezige steenkolen-
vooraden, het oprichten van een hoogovenbedrijf niet te moti-
veeren zou zijn; zulks bleek niet het geval, omdat de steenkool
ongeschikt is voor de cokes-fabricage. In 1941 kwamen berichten
door, dat men voornemens was een walsbedrijf op Java op te
richten, waarschijnlijk op basis van geïmporteerde halffabrikaten;
of dit plan is verwerkelijkt, alsmede of de Japanners eventueele
stappen in die richting hebben gedaan, is niet bekend 1).

Als afzetgebied werd Nederlandsch-Indië wel belangrijk; de
toenemende industrialisatie dreef het verbruik, dat in 1939 reeds
150.000 ton bedroeg, omhoog. Van Nederland uit werd plaatijzer
geleverd. De voornaamste leveranciers waren België-Luxemburg,
Duitschland, Japan en Engeland. .

Wij zouden híer nog enkele gegevens aan kunnen toevoegen
over verschillende andere jonge landen, die getracht hebben of
bezig zijn te trachten een eigen ijzer- en staalindustrie op te
bouwen. In het algemeen kan gezegd worden, dat elk land, zoodra

1) De Volksraad stond een crediet toe van 50 millioen voor het op-
richten van een walsbedrijf en een aluminiumfabriek.
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het over eenige industrie begint te beschikken, er naar streeft
deze industrieele ontwíkkelíng te versterken door te trachten
haar een nationale ijzer- en staal produceerende industrie als
basis te geven. De vorige wereldoorlog heeft dit streven op-
geroepen, de verdergaande nationale economische instelling heeft
het versterkt en in vele gevallen is men tot verwerkelijking der
plannen geraakt. Wij komen verder in deze studie op deze
kwestie terug.

Den algemeenen indruk van het voorgaande zouden wij als volgt
willen samenvatten: de wereldijzer- en staalmarkt wordt geken-
merkt door de overheerschende en marktreguleerende machts-
positie van een kleine groep georganiseerde groot-producenten,
die, ongeveer alle oude ijzer- en staallanden zijnde, van origine
beschikten over eigen rijke grondstoffenvoorraden en die zich,
wanneer de behoefte de eigen productie overschreed, langs ver-
keers-economischen weg de ontbrekende grondstoffen hebben
weten te verwerven. De vraag naar ijzer en staal is geconcen-
treerd binnen een kleinen kring van sterk geindustrialiseerde
landen met eigen ijzer en staal produceerende industrie, welke zich
voornamelijk de eigen markt heeft voorbehouden. Daarbuiten is
het grootste deel van onzen aardbol nog betrekkelijk weinig
industrieel ontwikkeld met geringe ijzer- en staalbehoefte, echter
met steeds meer opkomende staten met de neiging, onder bescher-
ming van handelspolitieke maatregelen, een industrie op eigen
ijzer- en staalbasis op te trekken.

Nederland gezien in het wereldkader, behoort tot de landen
welke hun ijzer en staal produceerende industrie hebben verkregen
tijdens de període van het z.g.n. neo-mercantilisme in de wereld-
huishouding, ai geschiedde de oprichting zelve onder invloed der
ooriogschaarschte en het wegvallen der aanvoersmogelijkheden.

Gedurende het liberalistische tijdperk om natuurlijke redenen
verre gebleven van een eigen basisindustrie, heeft ons land tijdens
de periode van kentering der vrijhandelsgedachte bijzondere
voordeelen genoten uit zijn instelling op de wereldijzer- en staal-
markt. Het verstoorde internationale evenwicht nl. leidde tot
een scherpe concurrentie op onze markt, waarvan in het bijzonder
de ijzer- en staalverwerkende industrie profiteerde. Zooals wij
verder in deze studie nog nader zullen behandelen, waren het
niet alleen interne, nationale factoren, welke tot de oprichting
en uitbouw der eigen ijzer- en staal produceerende industrie
dreven, maar ook, en voor wat den uitbouw betreft zouden wij
kunnen zeggen, vooral externe factoren; de hernieuwde en
verstevigde organisatie van de wereldmarkt deed de tot dan toe
als een voordeel ondervonden toestand in ongunstigen zin ver-
anderen.

64



De eigen ijzer en staal produceerende industrie kan, wat haar
capaciteit hetreft, nog van weinig beteekenis worden geacht,
alhoewel zij tengevolge van de noodzaak, haar productie bijna
geheel op de wereldmarkt af te zetten, een rol van gewicht
speelde, waarop wij later verder zullen ingaan. De omvang van
de Nederlandsche cnarkt, zelfs in verhouding tot die van andere
landen, is van groote beteekenis, zooals wij hier verder zullen
zien, vooral als men daarbij in acht neemt, dat tot voor kort de
geheele behoefte aan staal- en walsproducten door invoer moest
worden gedekt; deze vrije markt met een afzetmogelijkheid van
rond 1.000.000 ton was voor de groote producenten niet te
versmaden.

Wij ziillen de Nederlandsche ijzer- en staalmarkt nader bezien.

65



HOOFDSTUK IV.

EENIGE ASPECTEN DER NEDERLANDSCHE
IJZER- EN STAALMARKT.

~ I. Het verbruik van ijzer en staal in Nederland.

Nederland met zijn hoog ontwikkeld levenspeil en zijn voor-
name industrie 1) heeft een zeer aanzienlijk ijzer- en staalverbruik.
Als importmarkt is de Nederlandsche markt de voornaamste van

~ Europa, omdat tegenover de groote behoefte, in tegenstelling
met de andere industrielanden, tot voor kort nagenoeg geen

.` eigen productie stond; invoer was dus noodzakelijk.
Cijfers over het totale ijzer- en staalverbruik zijn niet aanwezig.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek beperkt zich tot het
verbruikscijfer voor de ijzer en staal verwerkende industrie, welke
echter niet de eenige consument is 2).

Het is nochtans mogelijk een globalen indruk te krijgen van
het fotale verbruik, als wij de cijfers van den invoer nemen van
vóór 1938, toen naast de eigen productie van ruwijzer nog geen
andere noemenswaardige eigen productie van ijzer en staal aan
de markt kwam 3).

1) Op de beteekenis der industrie voor ons land komen wij later terug.
') Met het intreden van den oorlogstoestand in 1940 heeft het C.B.S.

zijn publicaties gestaakt. Bij -onze gegevens kunnen wij dus meestal niet
verder gaan dan 1939.

Het is echter onze bedoeling den oorlogstoestand zooveel mogelijk buiten
beschouwing te laten. Als abnormale en uitzonderingstoestand is hij
moeilijk te behandelen en voor het doel van deze studie van weinig waarde.
Slechts daar,waar bepaalde tijdens den oorlog naar voren gekomen tendenzen
doen vermoeden, dat deze ook na den oorlog op de ontwikkeling der ijzer
en staal produceerende industrie van invloed zullen zijn, hebben wij ge-
meend ook den oorlogstoestand in onze beschouwingen te moeten betrekken.

') Alle hoeveelheden zijn uitgedrukt in tonnen van 1000 kg. en afge-
rond tot honderdtallen.
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Jaar ~ Invoer 1)

1928
1929
]930
1931
1932
1933
1934
]935
]936
1937
1938
1939

1.393.700
1.454.400
1.205.500
1.033.400

761.500
843.100
931.500
787.000
919.100

1.257.700
978.500

1.270.800

53.900
59.500
43.000
32.300
26.500
33.700
46.000
39.600
57.900
54.500
72.800

119.700

1.447.600
1.513.400
1.248.500
1.065.700

788.000
876.800
977.500
826.600
977.000

1.312.200
1.051.300
1.390.500

Bezien wij daarnaast het verbruik van ijzer en staal door de
verlverkende industrie, ]veergegeven voor ondernemingen met meer
dan 25 arbeiders en gesplitst in de hoofdcategorieën ruwijzer en
staal- en walsproducten 3).

Jaar

1934
1935
1936
1937
1938

Aantal
onderne-
mingen

397
388
390
431
460

Ruwijzer
verbruik

49.900
49.600
56.400
71.500
78.500

Verbruik staal- en wals-
producten (blokken,

staven, profielen, band-
staal en platen)

265.400
237.300
325.500
412.400
425.900

Totaal

315.300
286.900
381.900
483.900
504.400

Deze laatste cijfers vergelijkend met het globafe totaafverbruilc
komen wij ondanks de gebrekkigheid der gegevens in elk geval

1) Gegevens ontleend aan de publicaties van het C.B.S. Het totaal
invoercijfer omvat alle producten der ijzer- en staal produceerende industrie,
t.w. ruwijzer, staal- en wals-producten, maar bovendien nog enkele pro-
ducten, die niet direct tot de ijzer- en staal produceerende industrie be-
hooren, nl. vertind plaatijzer, buizen en draadproducten. Vooral daar wij
bij het ontleden van dit totaalcijfer uitsluitend de eerstgenoemde producten
zullen behandelen, schaadt het aanwezig zijn van genoemde laatste pro-
ducten het overzicht niet, te meer waar het voornamelijk om den globalen
indruk gaat.

a) Gegevens ontleend aan G. A. Kessler, The Blast Furnace Industry
of Holland. Financial Econ. Review, Amsterd. Bank, April 1930; Holl.
Bank Unie Nieuws, Nov. 1941.

8) Opgenomen zijn ondernemingen behoorende tot de groepen machine-
fabrieken enz., constructiewerkplaatsen, ijzer- en staalgieterilen, scheeps-
werven, fabrieken van bouten, moeren enz., fabrieken van stalen en ijzeren
meubelen enz. Voor de fabrieken van ijzer en staalwaren kan bovendien
nog gerekend worden op een verbruik van staal en walsproducten van
jaarlijks gemiddeld; 17.000 ton.

Ruwijzer verbruik I Globaal totaal
uit eigen productie z) verbruik
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tot het inzicht, dat de Nederlándsche ijzer- en staalmarkt een
sterk verdeelde vraagzijde vertoont. Naast de tamelijk over-
zichtelijke groep van ongeveer 500 grootere bedrijven uit de
ijzer en staal verwerkende industrie, treedt als kooper van het
grootste deel van het totale aanbod op een agglomeratie van
zeer verschillende categorieën verbruikers, samen te vatten in
de groepen: de kleinindustrie, t.w. de ijzer- en staalverwerkende
bedrijfjes met minder dan 25 arbeiders 1); het bouwbedrijf; de
spoorwegen; de waterstaat en de openbare nutsbedrijven; de
mijnen en de electro-technische industrie. De twee eerste groepen,
welke zeer belangrijk zijn, zijn uiteraard zeer versplinterd en
onoverzichtelijk.

Uit deze sterk verdeelde vraag blijkt de noodzaak van een
uitgebreid handelsapparaat, dat, tegenover de op massa- en serie-
productie ingestelde industrie, de taak op zich kan nemen de
vele kleine orders en variëteiten te verzamelen tot grootere
gelijkvormige eenheden. Wij komen in het IVe Hoofdstuk nader
op deze kwestie terug.

Uit het geheel blijkt verder de conjunctuurgevoeligheíd van de
ijzer- en staalmarkt wat de hoeveelheden betreft; wat de prijzen
aangaat, deze zullen wij later behandelen. Het ijzer- en staal-
verbruik stijgt en daalt met de algemeene economische bedrijvig-
heid, omdat het hoofdzakelijk wordt gebruikt bij de vervaardiging
van kapitaalgoederen als machines, installaties, gebouwen,
schepen e.d. en in den woningbouw, welke eveneens nauw ver-
bonden is met de algemeene economísche lijn. AI wordt dit niet
direct door de gegeven cijfers ge711ustreerd, toch doen zich bij
de diverse producten nog gradueele verschillen in de conjunctuur-
gevoeligheid voor. Kleine objecten in den woningbouw bijvoor-
beeld kunnen sneller worden opgezet of eenmaal opgezet weer
achterwege worden gelaten dan groote openbare werken en vooral
spoorwegwerken. Deze laatste zullen tengevolge van een omslag
in de conjunctuur niet terstond worden opgezet of stilgelegd,
maar strekken zich in opzet en uitvoering uit over verschillende
jaren. Voor lichte bouwprofielen, betonstaal e.d, reageert de
markt dus in het algemeen sneller dan voor zwaar materiaal als
damwandijzer en rails. De mogelijkheid tot compensatie, in welk
geval een terugslag bij de eene categorie van afnemers wordt
opgevangen door een opleving bij een andere groep, is bij de
ijzer- en staalindustrie niet groot. Slechts voor zoover zij is
ingesteld op de productie van grondstoffen voor de consumptie-
middelenindustrie, zou zij eenige kans hebben. Het voor de zware
industrie dan ook ongewone verschijnsel dat zij zich met een

' „Het C.B.S. neemt naast de grens van 25 arbeiders en meer voor
bepaalde categorieën een andere maatstaf aan, zooals b.v. het aantal ver-vaardigde producten e.d.".
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reclamecampagne richt tot het groote publiek, moet stellig gezien
worden in het licht van het streven naar een zekere conjunctuur-
nivelleering. De U.S. Steel Corp. gaf hiervan een voorbeeld in
de Amerikaansche pers onder den slagzin „Steel's most important
customer is You !"

De vraag naar ijzer- en staalproducten is bovendíen weinig
elastisch. „People do not buy steel because it happens to be
cheap at a given moment, but because they need it", zegt Fairless,
directeur der U.S. Steel Corp. 1).

Immers, de vraag naar ijzer en staal wordt niet in eerste
ínstantie bepaald door het verbruik van den uiteindelijken
consument, maar door algemeene economische factoren, zooals
den algemeenen toestand van het land en de vooruitzichten,
vooral op industrieel gebied, op grond waarvan de bouwnijverheid
en de zware verwerkende índustrie haar kansen berekenen en hare
inkoopen baseeren. Een verhoogíng of verlaging van den prijs
zal, wanneer deze niet is gebaseerd op genoemden algemeenen
toestand of vooruitzichten, geen noemenswaardige toe- of af-
neming van het gebruik veroorzaken. Toch kwam het vroeger
voor, dat op een moment van zeer gunstigen prijs de Neder-
landsche verwerkende industrie grondstoffen op meer dan nor-
malen voorraad inkocht; zij profiteerde zoodoende des te sterker
van deze gunstige omstandigheid. Dit was echter in het algemeen
genomen, de laatste decennia vooral, een typisch Nederlandsche
marktsituatie. De verstarring van de prijzen tengevolge van de
kartelliseering heeft ook die mogelijkheid tot nivelleering grooten-
deels uitgeschakeld.

Aan mode of seizoen is de ijzer- en staalmarkt nagenoeg niet
onderhevig; de soorten en kwaliteíten der artikelen liggen vast
in internationaal erkende normen; slechts de verlevendígde vraag
in het voorjaar van de zijde van de bouwnijverheid is van eenige
beteekenis.

Deze beweeglijke vraag brengt voor de ijzer en staal produ-
ceerende industrie met haar groote kapitaalinvesteeringen en
sterk gebonden weinig elastische productie problemen mede,
welke wij aan een nadere behandeling zullen onderwerpen in de
volgende hoofdstukken.

Een verdere analyse van het verbruik van ijzer en staal naar de
voornaamste producten geeft het volgende voorbeeld 2):

1) In antwoord op een vraag van Henderson tijdens een „hearing" van
het Committee for Concentrated Economic Power. Sat. Ev. Post, Maart 1940.

Y) Ook hier moeten wij ons weer behelpen met de cijfers van den invoer
van het C.B.S. Tot 1938 kan, zooals gezegd, de eigen productie van staal-
en walsproducten worden verwaarloosd. Voor zooverre wij ook de cijfers
na 1938 vermelden, geven zij voor de gemerkte posten niet het totale
verbruik weer, maar zij bieden toch aanknoopingspunten voor enkele
gevolgtrekkingen.
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Product I 1935 I 1936 I 1937 I 1938 I 1939

Ruwijzer ................ . 49.700 71.000 71.500 90.600 138 100Halffabrikaten (platine- .
blokken) ... .......... 700 2.800 800 20.300 34.800-~3taven (behalve betonstaal).. 92.100 113.700 138.400 99.000 113.000~-Betonstaal ............... 64.000 72.200 118.200 80.400 152.700-t-Balken I U Z... .. . 65.600 81.000 116.100 16.300 105.700-{--Hoekstalen, T en andere
profielen ................ 42.900 65.800 97.000 77.400 98.000~-Damwandstaal ............. 8.300 9.300 17.600 12.200 19.400-~-Bandstaal onverzinkt .... ... 29.800 29.400 42.500 21.600 45.900-{-Dnbewerkte platen
boven 3 mm. ... .... .. .. ( 136.200 197.400 216.000 184.800 200.500onder 3 mm. ... .. .... .. ~ 68.900 44.500 52.100~--~Valsdraad .. . . . . . . . . . . . . . . 14.700 15.700 28.400 26.900 33.600-~-3etrokken draad ........... 27.400 31.700 35.700 21.100 43.500-}-~ails en onderleggers ... .... 44.500 33.300 56.200 32.200 38.100-{-
Met het in bedrijf gaan van de staalfabrieken der Hoogovensen de walserij van Van Leer ín 1938 neemt het verbruik van

ruwijzer en halffabrikaten aanmerkelijk toe. De toenemíng vanhet verbruik aan staven en balken komt door de opleving vande bouwnijverheid en de groote behoefte voor de landsverdediging.
Om de opnamemogeltjkheid van de voornaamste producten op de

Nederlandsche markt eenigszins te kennen, zetten wij hier decijfers van het hoogconjunctuurjaar naast het gemiddelde van
de laatste 5 jaren:

Product

Ruwijzer , , , , , , .
Staven incl. betonstaal .
Balken I U Z . ~
Bandstaal onverzinkt .
Onbewerkte platen van alle dikte
Rails en onderleggers ... . ..... ..
Walsdraad . . .
Getrokken draad ...............

Totaal........

Hoogcon-
junctuur
jaar 1929

89.500
420.800
122.200
32.799

289.500
70.900
29.200
38.400

1.103.200

Gemiddelde
1935-1939

58.400
194.900
89.500
32.700
180.600
43.300
] 8.700
31.900

650.000

Gemiddelde
1935-1939
in o; van

1929

65 or,
46 0ó
73 0ó

l00 0~0
62 0ó
61 0~0
64 0~0
83 0~io

59 0~0

Wij mogen dus wel aannemen, dat de markt onder goede
economische omstandígheden ruimer is dan het gemiddelde vande laatste jaren, welke, afgezien van 1937, allesbehalve goedwaren.

Wat de opnamecapaciteit per afzonderlijke categorie vanproducten betreft blijft het meerendeel beneden de 100.000 ton
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per jaar. De posten boven de 100.000, platen, staafstaal en
balken, bevatten elk nog een groot aantal specificaties in af-
metingen en uitvoeringen, zoodat in het algemeen genomen de
vraagzijde niet alleen naar soort van verbrulkers, maar boven-
dien nog naar soorten van verbruikte producten een zeer groote
verdeeldheíd te zien geeft. Zulks is uiteraard van invloed geweest
op het lang uítblijven van Nederlandsche walsbedrijven, de
keuze van het te vervaardigen product was niet gemakkelijk,
wilde men op eigen markt een voldoende basis vinden. Dit is
waarschijnlijk een der redenen, waarom de walsbedrijven werden
opgezet door de verwerkende industrie, nl. de N.V. van Leer's
Vereenigde Fabrieken, die in haar eigen vatenfabrieken een vaste
afzetbasis bezat, waarop zij kon steunen, de Nederlandsche
Kabelfabriek en - alhoewel in mindere mate - Demka.

Het íjzer- en staalverbruik nader ontledend naar de voornaamste
;roepen van verbruikers krijgen wij een beeld van het verbruik
van diverse takken der ijzer- en staalverwerkende industrie,
alhoewel ook hier niet tot volledigheid kon worden gekomen.
Daar het toch slechts om de globale cijfers gaat, laten wij de
gemiddelden volgen over de laatste jaren vóór dezen oorlog.

Fabr. v. Fabr.v. Fabr. v.

Machine- Constr. IJzer-en Scheeps- bouten, stalenen iJzer-en
fabrieken werkpl. staalgiet. werven moeren ijzeren staal-

enz. meubelen waren

Ruwijzer .... ... . ... . .. 14.000 - 42.000 3.200 - - -
Ruwe en voorgewalste
blokken ............. 3.000 60 - 2.700 - - -

Profiel, staaf, band- en
nlaatiizer............ 65.000 66.000 8.100 130.000 48.000 8.300 16.80C

Zooals hiervoor vermeld, treden ook andere groepen van ver-
bruikers als koopers van ijzer- en staalproducten op. Gespecifi-
ceerde cijfers bezitten wij niet daarover. De aard van deze
verbruikers duidt erop, dat vooral de bouwnijverheid lichte
profielen en betonstaal zal koopen, de spoorwegen onderleggers
en rails, de waterstaat vooral damwandijzer en profielen. De
klein-industrie zal een deel van elk der artikelen afnemen, vooral
in het lichte genre.

Veel verder gaande conclusies dan dat de ijzer- en staal
produceerende industrie in de scheepswerven, constructiewerk-
plaatsen en machinefabrieken haar voornaamste gesloten, over-
zichtelijke groepen van klanten zal vinden, vallen uit deze cijfers
niet af te leiden.
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~ II. De aanvoer van ijzer en staal op de Nederlandsche markt.
De verkeerspositie van ons land, waarop, zooals wij verder

zullen zien, de Nederlandsche ijzer- en staal produceerende
industríe in eerste instantie is gevestigd, daar zij de mogelijkheid
biedt te putten uit den passeerenden grondstoffenstroom, was
gedurende vele jaren evenzoo de basis, waarop de ijzer- en staalverwerkende industrie voor een aanzienlijk deel was gegrondvest.
Analoog aan het geval van de ijzer- en staal produceerende
industrie, welke de hier ontbrekende grondstoffen, voornamelijk
ijzererts, uit het internationale verkeer via ons land wil betrekken,
verkeerde de ijzer- en staal verwerkende industrie in de mogelijk-
heid, ruwijzer, staal- en walsproducten op gunstige voorwaarden te
verkrijgen uit den internationalen handel,welke zich vía ons land be-
woog, gebruikmakend van onze verkeersmiddelen, rivieren, havens
en schepen en dikwijls van het geroutineerde handelsapparaat.

Onder de heerschende liberalistische opvattingen hield deze
sítuatíe niets merkwaardigs in, integendeel, was zij zeer logisch
en alleszins economisch verantwoord. Hieruit is ook te verklaren,
dat ons land op industrieel gebied vrijwel nooit is voorgegaan,
maar bijna steeds is gevolgd, zooals ook de Regeering bij de
behandeling van het wetsontwerp Hoogovens als het ware
klaagde. Men zou den toestand van ons land kunnen vergelijken
met dien van den handelaar, die zich vrij wil houden en steeds
kaopt daar, waar hij de beste kansen ziet; pas dan, als hij bijhet betrekken van zijn handelsgoederen moeilijkheden onder-
vindt, terwijl zijn afzetmogelijkheden zich niet noemenswaardig
hebben gewijzigd, zal hij erover denken de productie zelf ter
hand te nemen. Een zeer concreet voorbeeld hiervan is het ont-
staan en de ontwíkkeling van de aardewerkindustrie te Maastricht,
voortgekomen uit de handelszaak van den ímporteur Regout.

Zoo zagen velen diverse nieuwe producten hier het land
passeeren, zij handelden erin, verleenden hulpdiensten en namen
tenslotte de productie zelf ter hand, steunend op de reeds ver-
worven afzetbasís 1). Dit sloot echter niet de mogelijkheid uit van
het voortbestaan, naast elkaar, der beide voorzieningsvormen;
de gedifferentieerde vraag met daarbij het beperkte opnemings-
vermogen van de eigen markt maakten zulks in vele gevallen
noodzakelijk. Zóó ook bij de onderhavige industrie, waar het
Nederlandsche verbruik van ijzer en staal nog steeds voor hetgrootste deel wordt gedekt door invoer. Het Nederlandsche ruw-
ijzer heeft zích mettertijd een voorname plaats op de binnen-
landsche markt veroverd en de laatste jaren vóór den oorlog

1) In hoeverre de handel in het algemeen uitgangspunt is voor structuur-wijzigingen in de onderneming, b.v. ook de omschakeling naar crediet-ondernemingen, wordt in het kort aangeduid bij Prof. Dr. A. B. A. van F(etel,Schetsen uit de financiering der onderneming, blz. 14.
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kwamen ook de jonge walsbedrijven meer en meer naar voren;
in verhouding tot de invoercijfers bleef de Nederlandsche aanvoer
toch sterk in de minderheíd.

Van het totale ruwijzerverbruik werd de laatste jaren het volgende
deel door de .vederlandsche productie gedekt.

I 1935 I 1936 I 1937 I 1938 ~ 1939

Totaal verbruik ....... 49.700 71.000 71.500 90.600 138.100
Door Nederlandsche pro-

ductie gedekt ....... 39.600 57.900 54.500 72.800 119.700
Of wel . . . . . . . . . . . .. . . . 79 ~?ó 81 0~ó 75 ~ó 80 ~~ 86 0ó

Wat den buitenlandschen aanvoer van ijzer en staal betreft, ziet
het beeld er uit als volgt:

Jaar
Totaal
buitenl.
aanvoer

Duitsch- Belg.~ Franlc- ~ Ende- I Ver.
land Lux. riik !~' 1 Staten

1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
193G
1937
1938
1939

1.393.700
1.454.400
1.205.500
1.033.400

761.500
843.100
931.400
786.900
919.100

l .257.700
978.500

1.270.800

752.100
968.500
799.900
584.000
278.700
371.600
441.700
352.000
434.900
514.200
351.500
441.600

318.400
285.700
282.200
t 82.700
319.600
298.300
250.100
267.100
296.200
426.900
328.400
500.600

72.000
69.000
57.400
80.800
80.400
71.600
51.600
47.600
42.400
70.600
71.000
79.600

81.800
90.700
83.500
61.700
55.900
59.600
86.000
81.200
72.500

107.200
57.300
66.400

6.200
11.100
6.400

20.100
46.000
90.700
108.900

Buiten de genoemde belangrijkste leveranciers traden op de
Nederlandsche markt nog verder op: Tsjecho Slowakije ín 1938
met 34.000 ton, Polen in 1938 met 20.000 ton, Hongari~e in 1938
met 10.600 ton en van tijd tot tijd zelfs Australië en Japan,
Rusland, e.a. Alhoewel de hoeveelheden, welke laatstgenoemde
landen aanvoerden, van weinig beteekenis waren, moge uit het
voorgaande blijken, dat de Nederlandsche ijzer- en staalmarkt
zeer levendig en cosmopolitisch was. De laatste jaren is de onder-
linge concurrentie verzacht tengevolge van de afzet- en quota-
bepalingen van het internationale staalkartel, waarover later meer
zal worden gezegd.

Duitschland was jaren lang de voornaamste leverancier; voor-
namelijk tengevolge van de bepalingen van het staalkartel, en
van de oriënteering der ijzer- en staal produceerende industrie op
de legerbehoeften is de eerste plaats de laatste jaren overgegaan
naar Belgíë-Luxemburg, welke combinatie steeds een geduchte
concurrente voor Duitschland was. Beide leveranciers beschikten

v
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in Nederland over vele jaren oude zakelijke en persoonlijke
relaties, over goed ingevoerde vertegenwoordigers en agent-
schappen, terwijl de aanvoerwegen over land en te water voor
beíde kort en gunstig zijn.

Frankrijk had de laatste jaren terrein gewonnen, voornamelijk
tengevolge van de devaluatie van den franc.

De Engelsche aanvoer was jarenlang stabiel, maar tengevolge
van de eigen vermeerderde defensiebehoefte waren de leveranties
de laatste jaren achteruitgeloopen. Engeland was gespecialiseerd
in scheepsbouwmateriaal en blik.

De Vereenigde Staten hebben geprofiteerd van de vermeerderde
eigen behoefte in Duitschland en Engeland. Zij kwamen in
1933 voor het eerst op de Nederlandsche markt en hadden in
1939 reeds een afzet van meer dan 100.000 ton, vooral platen
en blik.

Opmerkelijk is dat de Vereenigde S`aten voornamelijk in de
plaats treden van Engeland. Beide landen moeten over zee
aanvoeren; de vele malen grootere afstand der V.S. schijnt dus
geen onoverwinnelijke hinderpaal te zijn om te kunnen concur-
reeren met gunstiger gesitueerde leveranciers. Wel moeten wij
daarbij in aanmerking nemen, dat de Vereenigde Staten hoofd-
zakelijk „carrosserieplaat" aanvoerden, een hoogwaardig product,
dat dus gemakkelijker den vrachtprijs verdraagt dan minder
edele producten als bv. betonstaal en gewone „handelskwaliteit"
plaat. In het algemeen genomen speelt de vracht voor een „zwaar"
product als ijzer en staal inderdaad een rol; het ongeregelde
incidenteele karakter der aanvoeren van verafgelegen landen
duidt daarop; waarbij weer verschil tusschen spoor- en scheeps-
vracht eveneens een rol speelt. Ook interne markt- en tarief-
regelingen, als bv. de door het Duitsche Stahlwerksverband
getroffen „Frachtausgleich" afspraak met de afnemers en
leverancíers in verafgelegen gebieden, illustreeren zulks, en het
natuurlijke principe, dat de leverancier die het díchtst bij ligt,
zekere economische voordeelen kan bieden, kwam ook naar
voren in de afspraken van het Internationale Staalkartel.

Hier volgt een vergelijkend overzicht voor de voornaamste leveran-
ciers en de voornaamste concurrentie-artikelen.

Staaf- en betoastaal in tonnen.

faar I Duitsch-
land

I België~
Lux

I Frankrijk I Engeland I Ver.
. Staten

1935 67.600 75.000 3.400 1.400 -1936 90.200 66.700 3.300 2.000 -1937 123.700 82.600 8.000 2.000 -1938 68.800 72.300 6.300 1.500 3001939 75.900 150.900 ]0.300 1.400 900
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Profielen van alle soorten in tonnen.

Jaar I Duitsch- I Belgiëf I Frankrijk I Engeland I Ver.
Statenland Lux.

1935 46.600 44.500 9.000 4.100 -
1936 73.700 46.900 12.400 4.200 -
1937 101.700 76.200 14.800 9.400 -
1938 71.400 61.400 16.700 3.000 1.700
1939 75.600 83.700 18.200 7.500 2.500

Onóewerkte platen van alle soorten in tonnen.

Jaar I Duitsch- I België~ I Frankrijk Engeland I Ver.
Statenland Lux.

1935 52.500 53.400 6.200 17.800 1.400
1936 72.200 85.600 3.600 21.000 1.600
1937 77.100 123.300 ] 0.700 36.400 21.600
1938 60.300 70.000 10.600 13.700 61.200
1939 55.400 90.000 7.700 24.600 63.000

De Nederlandsche markt was steeds een trefpunt voor vele
buitenlandsche concurrenten, die zich op gezette tijden met hun
overvloed op onze markt wíerpen om in scherpen onderlingen
wedijver tegen elken prijs hun producten kwijt te raken. Zoo
heeft de Nederlandsche verbruiker jaren lang geprofiteerd van
dien toestand, welke zich uitte in „dumping" pri~zen en zeer
ruime keuze van leveranciers, producten, kwaliteiten en verkoops-
voorwaarden.

Ofschoon onze markt vóór dezen oorlog nog door vele buiten-
landsché leveranciers werd voorzien, was aan dien scherpen
concurrentiestrijd een einde gekomen door de voortschrijdende
internationale kartellisatie. Er waren voor de voornaamste
producten thans prijzen en afzetovereenkomsten gesloten, welke
een bepaalde verdeeling en reguleeríng van de markt tot stand
hebben gebracht. Tot aan het eind van de hier behandelde periode
werd deze rust nog al eens verstoord door „outsiders" en „onder-
kruipers" van de afspraken. Het liet zích echter aanzien, dat
allereerst een uitbreiding van het ledenaantal der kartels zou
plaats vínden, en verder een geleidelijk aan strengere toepassing
en naleving der afspraken, welke ook de aanbodzijde op de
Nederlandsche ijzer- en staalmarkt verder zouden stabiliseeren.

Op grond voornamelijk van de historische en geografische
factoren zal de Nederlandsche ijzer- en staal produceerende
industrie op eigen markt allereerst te maken hebben met de
concurrentie der direct aangrenzende landen, Duitschland, België
en Engeland, terwijl na den oorlog op een verhoogde activiteit
der Vereenigde Staten zal zijn te r~kenen.
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~ III. De uttvoer van ijzer en staal uit Nederland.
De invoer van ijzer en staal is ter sprake gekomen bij de

voorafgaande paragrafen.
Alhoewel in verhouding tot het totaal van de vraag van Neder-

landsche zijde van minder belang, moeten wij er op wijzen, dat
Nederland ook uitvoer van ijzer en staal heeft.

De cijfers van de laatste 5 jaren zijn als volgt:

IN TONNEN

Product I 1935 I 1936 I 1937 I 1938 I 1939

Ruwijzer .... .. . . .. . . .. 196.400 238.600 239.800 217.600 172.000Halffabrikaten......... 13.700 13.800 1.000 - -5taven ................ 1.700 2.100 4.800 1.800 1.400Betonstaal ............ 400 700 2.400 1.500 1.100T-profielstaal.......... 1.800 2.100 4.100 1.200 1.300
Balken, U.L. staalplaten 1.700 1.600 3.700 1.200 1.8003 mm en meer .. .... - - 3.400 1.600 2.000

onder 3 mm .... .... 2.300 200 1.800 3.600 11.000Rails en onderleggers .. 2.000 1.400 3.000 2.900 1.250

De statistieken geven cijfers van invoer, uitvoer en doorvoer.
Bij de boven gegeven cijfers komen echter enkele posten voor,
die als uitvoer zijn aangegeven, maar blijkbaar geruimen tijd
daarvoor zijn ingevoerd en dus op langen termijn gezien onder
doorvoer ressorteeren. Immers, hoe is het anders mogelijk, dat
onder uitvoer verschijnen bv. rails, die Nederland nooit zelf
heeft gefabriceerd.

Ook de andere posten zullen waarschijnlijk hetzelfde karakter
vertoonen.

Slechts de posten ruwijzer en platen onder 3 mm na 1937
bevatten den eigenlijken uitvoer van Nederlandsche productie.
De jonge Nederlandsche platenwalserij begon een behoorlijken
uitvoer te krijgen, voornamelijk naar de buitenlandsche eigen
en bevriende vatenfabrieken van het Van Leer concern en mede
in verband met de goede scheepvaartverbindingen, in hoofdzaak
over zee.

De Hoogovens hebben van hun ontstaan af steeds een belang-
rijken uitvoer van ruwijzer gehad; hét was noodzaak, welke hen
daartoe dreef; de Nederlandsche ruwijzerbehoefte immers was
te gering om de productie te kunnen opnemen, terwijl tengevolge
van het ontbreken van staalfabrieken en walsbedrijven geen
ruwijzer in de staalfabricage en verwerking kon worden afgezet.

De totale ruwijzerexport bedroeg sedert het in werking treden
van de Hoogovens:
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IN TONNEN IN TONNEN
50.000 1932.......... 212.200
95.700 1933.......... 238.800

114.700 1934.......... 223.500
149.600 1935.......... 196.400
215.700 1936.......... 238.600
179.300 1937.......... 239.800
209.700 1938.......... 217.600
222.900 1939.......... 172.000

De laatste jaren werd minder ruwijzer uitgevoerd, omdat de
Nederlandsche staalfabricage meer kon opnemen. De ontwikke-
ling van deze laatste was mede ontstaan onder druk van de
steeds sterker wordende invoerbelemmeringen voor ruwijzer op
de buitenlandsche markten. Van een regelmatige gelijkblijvende
afname door eenzelfde groot land was geen sprake. De eene
markt na de andere werd beperkt door contingenteering, of moeilijk
toegankelijk gemaakt door invoerrechten. Betalingsmoeilijkheden
maakten den afzet naar diverse landen weinig aantrekkelijk,
terwijl de onzekerheid in het algemeen groote voorzichtigheid
noodzakelijk maakte.

Als ruwijzer exporteerend land is Nederland een der voor-
naamste ter wereld. De positie in Europa wordt uitgedrukt in
het volgende staatje:l)

I 1922 I 1927 I 1930 I 1936
I tonnen I o~ I tonnen I oo I tonnen I ~~o I tonnen I o-~

Nederland .. - - -{- 149.600 8,8 -~ 209.700 15,8 -, 238.600 53,9
Duitschland ... T 157.800 9,2 -!- 313.900 18,4 -}- 201.900 15,2 -{- 129.200 28,7
Engeland .. -;- 661..550 38,7 ~- 276.000 16,1 -;- 275.500 20,7 - 149.800 -
België-Luxemb. -i- 160.600 9,4 -}- 136.000 7,9 ~ 115.400 8,7 - 156.100
Frankrijk... ... ~- 730.200 42,7 -~- 835.000 48,8 -~ 526.100 39,6 -{- 82.500 18,4
Totaal...... 1 710.000 100 1.711.200 ]00 1.328.600 100 -}- 450.300 100
-~ - exportsaldo. - - importsaldo.

Deze cijfers bewijzen reeds voldoende het algemeene streven
der omliggende ruwijzer produceerende landen om hun productie
in eigen land door de staalbedrijven en ijzergieterijen te laten

I) Ontleend aan Hollandsche Bank Unie Nieuws, Nov. 1941. De inter-
nationale statistieken gaan niet verder dan tot 1937. Nadien is weliswaar
de Nederlandsche uitvoer gedaald, maar de buitenlandsche - voormalige -
ruwijzerexporteurs hebben hun export niet minder ingekrompen, of hun
import verhoogd: de toenemende bewapeningseischen hebben het toch
reeds sterke streven naar eigen verwerking van ruwijzer nog hooger opge-
dreven.
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verwerken. Het was dit streven, dat tenslotte de directe aan-
leiding werd voor de Nederlandsche Hoogovens om ook naar
meer nationale verbruikers van ruwijzer om te zien; zij werden
gevonden in de nieuw opgerichte of uítgebreide staalfabrieken
en walsbedrijven. Afgezien van de bereikte financieele resultaten,
waarop wij verder in deze studie nader zullen ingaan, geven
voorgaande cijfers over den export van ruwijzer toch reeds een
beeld van de krachtige exportpositie van de Hoogovens, welke
zij, ondanks algemeen ongunstige voorwaarden, wisten te ver-
overen. Welke mogelijkheden dit inhoudt voor de toekomstige
ontwikkeling van den export, zullen wij in een afzonderlijke
paragraaf nader bezien.

~ IV. Het prijsverloop op de Nederlandsche ijzer- en staatmarkt.

In zijn dissertatie „Maatschappijstructuur en werkgelegenheid"
brengt Van den Brink naar voren dat na 1900, en meer in het
bijzonder na den vorigen wereldoorlog, onderscheidene schrijvers
de gedachte der vrije concurrentie als hulpmiddel ter ontleding
van de structuur van het prijzenstelsel hebben losgelaten, en dat
zij getracht hebben een meer realistische analyse van de structuur
van het prijzenstelsel te geven'). Dit zou dan hierop neerkomen,
dat bedoelde economisten 2) de vrije concurrentie de plaats
hebben gegeven, die haar in de theoretische economie toekomt,
nl. die van grensgeval. „Normaal is niet de vrije naar de „mono-
polistische" concurrentie" zoo gaat Van den Brink verder, „de
concurrenten staan vrijwel nooit geheel naast elkaar, maar nemen
doorgaans een monopoloïde positie in. In dit verband kan worden
gewezen op de constateering van J. Robinson dat „the very
exístence of competition, in the plain sense of the word, ensures
that the market will not be perfect" 3). Het aantal vragers en
aanbieders, dat op een markt exploreert is dan ook doorgaans
niet zoo groot als de theoretici der vrije concurrentie wel dachten.
„De structuur der marktvormen, waaruit het prijzenstelsel is
opgebouwd, vertoont een groote verscheidenheid, varieerend van
vrije concurrentie tot monopolie. De vraag is in dit verband
van belang, wat onder vrije concurrentie moet worden verstaan.
Is voor het bestaan van vrije concurrentie de aanwezigheid
van 10, 100 of nog meer aanbieders en vragers vereischt, en
welke mate van homogeniteit moeten de betrokken producten
bezitten?" Van den Brink meent dat het antwoord op deze
vragen niet zonder meer kan worden gegeven. De theoretici der
onvolkomen concurrentie wijzen erop, dat er dan slechts van

1) J. R. M. van den Brink. Maatschappij structuur en Werkgelegenheid.
E) O.a. B. Lavergne, J. Robinson, O. Straffa, C. Chamberlin, J. M. Clark,

W. Eucken.
e) J. Robinson, Economics of imperfect competition.
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vrije concurrentíe gesproken kan worden als het den markt-
partijen onmogelijk is den prijs te manipuleeren, d.w.z. als het
aanbod van één aanbieder en de vraag van één vrager een zoo
klein gedeelte vormen van het totale aanbod en de totale vraag,
dat géén der partijen in staat is den prijs te beinvloeden.

Waar Van den Brink bij de bedoelde economisten waardeert,
dat zij de vrije concurrentie de plaats hebben gegeven, die haar
in de economische theorie toekomt, nl. die van grensgeval,
meenen wij, dat deze op zichzelf ongetwijfeld juiste uitspraak in
zooverre eenige onredelijkheid tegenover de oudere economische
theoretici inhoudt, dat zij de historische ontwikkeling op het
onderhavige gebied wel wat veronachtzaamt. In feite bieden de
hedendaagsche marktvormen zeer zeker een beeld, dat wezenlijk
afwijkt van dat, geschetst door de aanhangers der vrije con-
currentietheorie; men moet o.i. echter bedenken, dat het vooral
de moderne tijd is geweest, welke een verstarring van de markt-
verhoudingen te zien gaf en een toenemenden invloed van de
machtsfactoren op het prijsniveau. Gaan wij echter een halve
eeuw terug, dan benadert de werkelijkheid het theoretische beeld
der vrije concurrentie, al geven wij gaarne toe, dat zich vrijwel
nergens het verschijnsel zal hebben voorgedaan, door Robinson
als kenmerkend voor de vrije concurrentie naar voren gebracht,
dat, wanneer de ondernemer „lowers his price, by however little,
he will be able to capture the whole market, while if he raises
his price, by however little, he will be unable to sell at all".

In de door Van den Brink zelf gebruikte woorden „en meer in
het bijzonder na den vorigen wereldoorlog" meenen wij een bevesti-
ging te vinden van het - ofschoon níet uitdrukkelijk naar voren
gebrachte, dan toch ook door hem gevoelde - verband tusschen
de geschetste ontwikkeling der theorie en het historische verloop
in de practijk van het economische leven.

Om ons tot de ijzer- en staalmarkt te beperken, hebben wij
in het I I Ie hoofdstuk summierlijk vermeld, dat slechts Duitschland
van oudsher een door afspraken beheerschte markt heeft gekend;
in alle andere landen is men slechts veel later tot het uitschakelen
der concurrentie gekomen. Ofschoon in de meeste gevallen reeds
vroeg niet meer van een absolute vrije concurrentie sprake was,
bv. door den zich ontwikkelenden drang naar concentratie der
productieondernemingen, en door het afsluiten van de markt
voor buitenlandsche aanbieders, de Nederlandsche ijzer- en staal-
markt heeft o.i. zeer lang en stellig ook nog na den vorigen
wereldoorlog het beeld eener vrije concurrentiemarkt vertoond ~).

Allereerst rverden er aan den invoer van ijzer- en staalproducten

1) Afgezien van de poging tot prijsregeling door de Avij, welke voor de
verwerkende industrie van geen beteekenis was.
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en producten der ijzer en staal verwerkende industrie geen
noemenswaardige belemmeringen in den weg gelegd door con-
tingenteering en er werden geen invoerrechten van meer dan
ondergPschikt fiscaal belang geheven. In dit opzicht was de
Nederlandsche markt de laatste decennia inderdaad een uit-
zondering op den algemeenen regel; als markt met een eigen
ijzer- en staal produceerende industrie was zij de laatste jaren
de eenige „vrije" markt ter wereld.

De huitenlandsche producenten konden dus onbeperkt met al
hun producten en in elke mate op onze markt optreden; onze
eigen industrie nam met haar beperkt productieprogramma een
volkomen aan den buitenlander gelijkwaardige positie in.

Ook de homogeniteit van de internationaal genormaliseerde
producten biedt weinig gelegenheid voor het opbouwen eener
monopolistische positie door een individueelen producent.

De aanbieders waren groot in getal; zooals hiervoor gezien
traden bij tijd en wijle zelfs de meest afgelegen landen, bv.
Australië en japan, als aanbieders op. De vragers waren vrijwel
talloos; de verwerkende industrie met haar vele particuliere
middelgroote ondernemingen trad zeer verdeeld en individueel als
koopster op met een zoowel naar grootte als tijdstip en kwaliteit
zeer gevarieerde behoefte. De daarnaast door den tusschenhandel
bediende vraag der kleinindustrie ~vas nog sterker gedifferentieerd.

Gedurende vele jaren heeft er dan ook op de Nederlandsche
ijzer- en staalmarkt een scherpe concurrentiestrijd gewoed,
voornamelijk tusschen de diverse groote West-Europeesche ijzer
en staal produceerende landen, Duitschland, Engeland, België,
Luxemburg en Frankrijk.

De prijzen droegen daardoor dikwijls het karakter van
„dtimping-prijzen". Uit de structuur der ijzer en staal produ-
ceerende industrie vloeit voort, dat zij, eenmaal ingesteld op een
bepaalde productiecapaciteit, verplicht is deze capaciteit ongeveer
ten volle te benutten, wil zii niet het evenwicht in het geheele
complex der met haar samenhangende bedrijven verstoren 1).
Wanneer nu een der met haar verbonden takken van primaire
of verdere verwerking in de onmogelijkheid verkeert het vast-
gestelde k~vantum grondstoffen af te nemen, is zij gedwongen
die overtollige hoeveelheid „coute que coute" kwijt te raken 2).

De genoemde landen waren reeds op zich aangewezen op een
zekeren export. De meeste markten waarheen zij exporteerden,

1) In het volgende hoofdstuk wordt deze kwestie nader besproken.

s) Een voorbeeld daarvan is het plotselinge sterke optreden van de
Amerikanen op de Engelsche markt na 1937. De scherpe inkrimping van
de vraag in Amerika zetf dreef de producenten daartoe. The Statist,
29 Januari 1938.
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boden echter mettertijd weinig gelegenheíd tot gemakkelijke t~it-
breiding van het af te zetten kwantum, omdat zij door contingen-
teeringen en heffingen waren gelimiteerd. Ook waren zij veelal
minder ruim dan de Nederlandsche markt, die dus, naast het
feit, dat zij geheel vrij was, reeds vanwege haar grooten omvang
meer gelegenheid tot uitbreiding en onderlinge verschuivingen
bood. De -(Nederlandsche) - ijzer- en staalmarkt is bovendien
weinig elastisch; een absolute uitbreiding van het kwantum kan
dus alleen met vrij scherpe prijsdalingen worden geforceerd.

Bedoelde ijzer en staal exporteerende landen beschouwden
veelal hun export naar Nederland als een welkome „soupape de
sureté", waarlangs zij deze op- en neergaande overschotten
konden afzetten. Bovendien beschikten genoemde landen, vooral
Engeland en Uuitschland, over een eigen sterk beschermde
nationale markt, waar zij met hooge prijzen konden werken en
daardoor als het ware een premie heffen op den binnenlandschen
afzet ten behoeve van hun export. Dat er daardoor conflicten
ontstonden tusschen de produceerende en de verwerkende
índustrie ligt voor de hand. Landen als b.v. België en Frankrijk
stelden hun ijzer en staal produceerende industrie als exportetir
primair, en bleven het sterkst opereeren op de buitenlandsche
markten; zij waren daartoe eigenlijk wel verplicht, omdat de
ijzer- en staalproductie de binnenlandsche opnamecapaciteit verre
overtrof, vooral met België was zulks het geval; beide landen
hadden bovendien op zichzelf reeds een lagen kostprijs, welke
ook de binnenlandsche prijzen op een laag niveau hield. Engeland
en vooral Duitschland trachtten een compromis te vinden tusschen
de belangen van beide groepen (A.V.I.-Abkommen). Deze beslis-
singen, welke van invloed waren op de kartelafspraken, zijn
eenigszins merkbaar uit de hiervbór gegeven cijfers.

Als sterk toevallige factor kwam nog daarbij, dat telkens vóór
het tot stand komen of vernieuwen van de diverse nationale en
- later - internationale kartels, de afzonderlijke ondernemingen
en adspirant deelnemende landen er op uit waren een zoo groot
mogelijk productie- en~of exportcijfer te behalen, ten einde bij
de overeenkomst zoo gunstig mogelijke quota te kunnen bedingen.
Weer was het dan de Nederlandsche markt die, om voornoemde
redenen, daartoe de beste kansen bood. Zeer sterk is dit aan den
dag getreden in 1926, aan den vooravond van de totstandkoming
van het internationale walsdraadkartel, toen de import steeg van
31.000 ton ~n 1925 tot 50.000 ton ín 1926 om in 1927, toen de
strijd was afgeloopen, weer in te zakken tot het normale niveau
van 25.000 ton. De prijs was toen gezakt van f 160 in 1924,
via f 141 in 1925 tot f 116 in 19261).

1) Men zie met betrekking tot deze kwestie het interessante en uitvoerig
gedocumenteerde artikel van v. d. Linden in Economie, Febr.~Maart 1944.
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In het algemeen doet zich het verschijnsel voor dat economísche
depressíespanningen zich bij uitstek afreageeren op een terrein,
waar zij door geen bindingen worden beperkt. Van Berkum
haalt daarvoor eenige sprekende cijfervoorbeelden aan 1). Hij
onderscheidt daarbij in het algemeen den sector der vrije prijzen
en den sector der monopolie, of het monopoliekarakter-dragende
prijzen. Bedoelde cijfers zijn ontleend aan verschijnselen, welke
zich hebben voorgedaan in afzonderlijke landen, waarbij de
genoemde sectoren dus r~ationaal zijn gezien. De verschillende
ijzer- en staalmarkten der groote productie- en consumptielanden
als één geheel bezien, vormde de Nederlandsche markt, zoolang
de wereldmarkt nog niet geordend was door het Internationale
Staalkartel, daarin de eenige vrije sector van beteekenis. Analoog
aan de bedoelde concrete voorbeelden, deed zich dan ook hier
het verschijnsel voor, dat de Nederlandsche prijzen over het
algemeen beneden die der door kartelregelingen gebonden om-
ringende markten lagen.

Wij zullen trachten, om naast de hiervoor aangestipte, on-
middellijk uit de structuur der ijzer en staal produceerende
industrie zelve voortkomende verklaring, de door Van Berkum
van natíonaal oogpunt uit behandelde algemeene theoretische
verklaring op het terrein der wereldijzer- en staalmarkt over
te brengen.

Uitgaande van de vooropstelling van het valuta-bestel van den
gouden standaard - zooals zulks ook inderdaad tijdens de hier
behandelde periode het geval was - voert Van Berkum aan, dat
een deflatie-politiek noodzakelijk is om een voor het evenwichts-
herstel van de betalingsbalans gunstige sítuatie te scheppen.
Alhoewel Van Berkum vooral de depressieperiode na 1930 op
het oog heeft, meenen wij aan zijn beschouwingen een ruimere
interpretatie te mogen geven in verband met de behandelde
industrie, voor dewelke wij in het bijzonder de periode sedert den
vorigen wereldoorlog willen bezien; dit tijdperk toch heeft zich
gekenmerkt door herhaalde depressies en een actief hanteeren
der hier verder beschreven disconto-politiek.

„Afgezien nu van direct regeeringsingrijpen tot verlaging van
kosten en prijzen, is het vooral via den invloed van den renten-
stand op het prijspeil, dat een zoodanige deflatorische druk kan
worden uitgeoefend". „Wat dit laatste betreft", zoo gaat Van
Berkum verder, „zal het uitoefenen van een zoodanigen invloed
rechtstreeks onder de bemoeiingen vallen van de Centrale bank.

') P. van Berkum. De betalingsbalans als uitgangspunt eener beschou-
wing over de recente structuurwijzigingen in het economische leven. In
Kartell-Rundschau 1930 vinden wij vermeld, dat b.v. in Duitschland het
algemeen prijsniveau gedurende de depressie daalde van 102 op 90,5, terwijl
de kartelprijzen daarentegen van 104,6 op 105 stegen.
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Door verhooging van den stand van het officieele disconto stijgen
ook de rentetarieven der gewone banken".

Dit duur crediet heeft zijn invloed op de aanbodszijde van de
markt, veronderstellende dat deze in zekere mate afhankelijk is
van de geldmarkt, doordat de grensaanbieding stijgt bij vol-
doende verhooging der credietkosten. Het directe gevolg hiervan
is dat er een streven ontstaat naar afwikkeling van bestaande
credietverhoudingen of naar vermijding van nieuwe credíet-
verplichtingen. Zulks is alleen mogelijk als het bedrijfsleven de
noodzakelijke middelen in handen kan krijgen; het zal zulks
trachten te bereiken door voorraden tegen verlaagde prijzen in
versneld tempo te verkoopen, crediettermijnen aan afnemers in
te krimpen, grondstoffenvoorraden af te stooten enz. met als
uíteindelijk resultaat een geremde ondernemersactiviteit.

Wat de vraagzijde betreft, hebben hooge rentetarieven tot
gevolg, dat de bewerkte credietcontractie en inzinking der
opbrengstprijzen de koopkrachtsverhoudingen ongunstig bein-
vloeden; nl. bij de in den productieketen opvolgende onder-
nemingen en den handel. De ongunstige positie van de afnemers
beTnvloedt weer de positie van de aanbieders enz.

Onder het stelsel der vrije prijsvorming, zooals dat tijdens het
régime van den gouden. standaard in het algemeen gold, heeft het
bovenstaande tot gevolg, dat de op een kartelprijs gebaseerde
ondernemingen zich tegenover deze op hooge rentetaríeven
gerichte discontopolitiek, in een onafhankelijker positie bevinden
dan de met een ongebonden prijs werkende ondernemingen. De
grenzen van den monopolieprijs immers zijn niet de afspiegeling
van de laagste productiekosten, zij staan daarmede slechts in
verwijderd verband, de tusschen beide factoren liggende marge
maakt het mogelijk, dat zij de daling van het prijspeil niet in
die mate moeten. volgen a]s zulks voor de vrije prijzen het geval is.

Tegenover de terugloopende koopkracht van de vraagzijde, zal
de kartelprijs slechts dan door een verlaging reageeren indien
gezien van rentabiliteitsoogpunt uit een verlaagde prijs met dien-
overeenkomstige instandhouding of verruiming der productie-
capaciteit, gunstiger is dan behoud van het prijsniveau met daar-
aan beantwoordende inperking der productie; dit laatste ten
nauwste samenhangend met de interne kostenstructuur en de
mate van elasticiteit van de vraag.

De Europeesche ijzer- en staal produceerende industrie was
na den vorigen oorlog in sterke mate afhankelijk van het bank-
kapitaal. De - zooals wij later nog zullen zien - weinig gunstige
rentabiliteit gedurende de laatste decennia is daarvan mede één
der voornaamste oorzaken, tezamen met de illiquiditeit der
Fransche, Belgische, Luxemburgsche en Duitsche ondernemingen;
deze hadden na den oorlog aanzienlijke bedragen noodig voor den
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herbouw en moderniseering der bedrijven en voor den nieuw-
bouw ter vervanging van bedrijven, die hun door de staatkundige
hergroepeering van het Saargebied en den Elzas waren ontnomen.

Zou deze industrie niet door een nationalen kartelprijs beschermd
zijn, dan zou zij met een scherpe verlaging het algemeene prijs-
verloop moeten volgen. Het voorbeeld van Frankrijk, waar in
1926 de eerste kartelafspraak tot stand kwam, geeft índerdaad
tot dat jaar een meer flucteerenden prijs te zien dan nadien het
geval was 1). Waar zij met een kartelprijs kon rekenen, en zulks
was in de meeste landen het geval, is een dergelijke reactie niet
noodig, temeer waar de onelastische vraag slechts op een sterk
verlaagden prijs reageert, vooral waar het hier kapitaalgoederen
betreft. De prijs op de diverse gekartelleerde nationale markten
der groote producenten bood dan ook over het algemeen weer-
stand, het meest in Duitschland, terwijl de ijzer en staal produ-
ceerende - monopolistische - industrie klaarblijkelijk trachtte
de afwikkeling van het dure crediet te financieren, alsmede den
voor haar zoo belangrijken productieomvang te behouden, uit
een verhoogden afzet op de exportmarkten tegen prijzen, welke
beneden het binnenlandsche peil bleven. Een verschijnsel waarvan
Nederland profiteerde.

Deze lage prijzen, waartegen de ijzer en staal verwerkende
industrie haar grondstoffen kon inkoopen, zijn mede de oorzaak,
waarom men in Nederland langen tijd in zekeren zin afwijzend
heeft gestaan tegenover de idee eener nationale grondstoffen-
industrie; immers men kocht zijn grondstoffen van de buiten-
landsche leveranciers tegen prijzen, die meestal lager waren dan
die, welke door de buitenlandsche verwerkende industríe aan
haar eigen nationale grondstoffenleveranciers werden betaald.
Dit verschafte de Nederlandsche verwerkende industrie een voor-
sprong op haar buitenlandsche concurrenten, zoowel op eigen
markt als op de wereldmarkt en men vreesde, met het ontstaan
eener nationale ijzer- en staalproduceerende índustrie, hier te
lande een zelfde situatie te zien ontstaan als het buitenland kende.

Sedert het tot stand komen van de internationale kartel-
afspraken is aan deze bevoorrechte, maar toch ook eenigszins
onnatuurlijke positie van de Nederlandsche markt een einde
gekomen 2).

1) Zie grafiek blz. 89.
s) Zie verder Hoofdstuk VI, ~ V.
Dat men het belang van deze vrije marktverhoudingen terdege kende

en ook haar „toevailigheid" en daarom voor een marktregeling beducht
was blijkt uit de rede van Heldring als voorzitter van de K. v. K. te Am-
sterdam, gehouden in 1925. Deze wijst op het groote gevaar van een destijds
in de lucht hangende overeenkomst tusschen Frankrijk en Duitschland;
de prijzen op de Nederlandsche markt zouden stijgen en vooral de scheeps-
bouw zou zijn halffabrikaten veel duurder moeten koopen.
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De sterk fluctueerende concurrentieprijzen hebben plaats
gemaakt voor onderling overeengekomen, voor bepaalde periodes
vaststaande prijzen.

W. Oualid in zijn rapport voor den Volkenbond over „Les
ententes internationales de matières premières" geeft een voor-
beeld van de stabiliseerende werking van het internationale
staalkartel, dat in juni 1933 tot níeuw leven kwam en in een
strengeren vorm werd gegoten :

De exportprijs (f.o.b. Aniwerpen 1)).
IN L. ST. PER TON

voor: knuppels
1929................
1930................
1931 ................
1932................
1933................
1934................
1935................
1936................
voor: strippen
1929................
1930................
1931 ................
1932................
1933................
1934................
1935................
1936................

I Januari I April I juli I October

5-0-0
4-12-0
3-12-6
2-8-0
1-19-6
2-7-0
2-7-0
2-7-0

5-1-0
4-13-0
3-14-0
2-9-0
2-0-0
2-8-0
2-8-0
2-8-0

5-6-0
4-14-0
3-6-6
2-2-6
2-2-6
2-7-0
2-7-0
2-7-0

5-7-6
4-15-0
3-8-0
2-3-0
2-4-0
2-8-02-s-o
2-8-0

5-6-0
4-14-0
3-3-0
1-18-0
2-7-0
2-7-0
2-7-0
2-7-0

5-6-0
4-15-0
3-6-0
1-19-0
2-8-0
2-8-0
2-8-0
2-8-0

4-16-0
3-11-6
2-16-0
1-19-0
2-7-0
2-7-0
2-7-0
2-7-0

4-18-0
3-12-6
2-t8-0
1-19-0
2-8-0
2-8-02-s-o
2-8-0

Ook al blijven niet alle producten zoo constant in prijs als de
twee hiervóór genoemde, toch blijven de fluctuaties binnen enge
grenzen beperkt. Hetgeen blijkt uit de grafiek op pag. 87, ontleend
aan Gemeinfassliche Darstellung des Eisenhuttenwesens:

Voor leveranties door de buitenlandsche producenten recht-
streeks aan de Nederlandsche verbruikers gelden de kartelprijzen.
Deze transacties zijn beperkt door de bepaling, dat zij niet zullen
worden afgesloten voor partijen van minder dan 100 ton per
product. De prijzen voor afname door den handel van buiten-
landsche leveranciers worden periodiek bepaald door overleg

1) Deze prijs komt overeen met den kartelprijs op de Nederlandschemarkt.
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prijs tegemoet komt door het verleenen van premies, sub-
sidies e.d.

Een mengvorm van beide facetten der overheidspo(itiek is
gedurende de laatste jaren voor een deel van de walserij-industrie
te zien geweest. Op grond van de Duitsche bepalingen was de
maximumprijs dusdanig, dat hij beneden de rentabiliteitsgrens
kwam te liggen, zoodat de regeering de betreffende onderneming
door subsidies moest tegemoetkomen. Dit houdt het niet denk-
beeldige gevaar in, dat men zou concludeeren tot het onrendabel
zijn in het algemeen van deze onderneming. Allereerst echter
maken de buitengewone omstandigheden elke rentabiliteits-
lierekening vrijwel waardeloos. Daarnaast echter zijn er duidelijke
aanwijzingen, dat de bedoelde ongunstige situatie voor de onder-
havige índustrie een uitsluitend gevolg is van den oorlogstoestand,
le. de maximumprijs is gebaseerd op den Duitschen exportprijs,
welke steeds ver beneden den Duitschen binnenlandschen prijs
en beneden den Duitschen kostprijs heeft gelegen. 2e. de Neder-
landsche ijzer- en staal produceerende industrie is van nature
gebaseerd op haar verkeerseconomische positie. Wij bedoelen
hier vooral de hoogovenindustrie, waarvan het ruwijzer het voor-
naamste kostenbestanddeel is der opvolgende takken van nijver-
heid, zoo hier het betreffende walsbedrijf. De mogelijkheid om
over zee en uit den passeerenden stroom haar grondstoffen aan
te voeren en te putten, biedt haar, zooals wij nader zullen aan-
toonen, bepaalde voordeelen tegenover haar concurrenten, welke
op de plaatselijke grondstoffenbasis zijn gebouwd. Al deze voor-
deelen der verkeerspositie zijn momenteel uitgeschakeld, haar
excentrische verkeersligging heeft thans slechts nadeelen tot
gevolg, en kan haar in verhouding tot haar soortgenooten in het
buitenland níet anders dan in een minder gunstíge situatie
brengen.

Onder normale verhoudingen heeft de Nederlandsche ijzer- en
staal produceerende industrie alle kans om rendabel te werken
tegen den op een betrekkelijken evenwichtstoestand gebaseerden
prijs. In de volgende hoofdstukken zullen wij dit nader trachten
te bewijzen. Wij veroorloven ons hier de meening, dat overheids-
bemoeiing met het prijsniveau op de Nederlandsche ijzer- en
staalmarkt in den aangegeven positieven zin, als concrete nood-
zakelijkheid buiten beschouwing kan blijven.

~ V. De nationale en internationale afspraken, betrekking hebbend
op de Nederlandsche ijzer- en staalmarkt.

Het voorgaande bracht ons op het terrein der nationale en
internationale afspraken, betrekking hebbend op de Nederlandsche
ijzer- en staalmarkt. Daar de nationale „regeling" steunt op de
internationale, zullen wij deze laatste het eerst behandelen.
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Vooreerst echter zullen wij eenige aspecten der kartelbeweging
in het algemeen beschouwen om daarna de geschiedenis van het
kartelwezen op ons terrein te behandelen en de getroffen rege-
lingen, alsmede gevolgen, voordeelen en tekortkomingen te
onderzoeken.

Bij de bespreking van het kartelvraagstuk zullen wij nu eens
niet teruggrijpen naar den in dit verband welhaast spreekwoorde-
lijken Liefmann, maar dichter bij huis blijven; ook Nederlandsche
gezaghebbende economisten, o.a. Cobbenhagen en F. de Vries,
hebben dit vraagstuk behandeld.

Als de belangrijkste oorzaak van den snellen bloei der kartel-
beweging noemt De Vries de divergentie tusschen het streven
naar uitbreiding, het streven naar een optimale bedrijfsgrootte
der moderne bedrijven en het opnemingsvermogen van de markt,
terwijl de automatische rem, welke de prijsvorming overigens
aan een scheefgetrokken productie aanlegt, bij de omstandig-
heden, waaronder de moderne grootindustrie werkt, in belangrijke
mate in haar werking wordt belemmerd 1).

Cobbenhagen drukt ongeveer hetzelfde kernachtiger uit aldus:
De technische mogelijkheden hebben de moderne onderneming
een eigen, zeer versneld levenstempo gegeven (waarmede het
verbruik geen gelijken tred kon houden), waardoor het economisch
evenwicht is verstoord. Technisch en economisch kan daarom
de vrije onderneming de disproportionaliteit niet herstellen indien
niet door samenwerking een reguleering tot stand komt 2).

Immers, de moderne groot-onderneming werd steeds meer
beheerscht door het probleem der vaste kosten en de daaraan
verbonden werking van de wet der toenemende meeropbrengst.
Expansiedrang is daarvan het gevolg. Zoolang de markt voldoende
opnamevermogen bezit, behoeft dit tot geenerlei ontwrichting aan-
leiding te geven. De technische vooruitgang echter dreef de pro-
ductie sprongsgewijze omhoog, zoodat tenslotte een oververza-
digde markt, tijdelijk soms nog op peil gehouden door de
kunstmiddelen der reclame, den productenstroom niet verder
kon verwerken. Het voorheen op zulk een moment automatisch
werkende geneesmiddel van de prijsverlaging bleek onder het
regime der belangrijke vaste kosten dienst te weigeren. In plaats
van de verwachte inperking der productie trad het tegendeel
op; zoolang de verkoopprijs, ook al daalt hij beneden den kost-
prijs, nog een gedeelte der vaste kosten dekt, zal de moderne
onderneming met produceeren doorgaan; zij zal er intusschen
naar streven haar kostprijs te verlagen, hetgeen in de meeste

1) F. de Vries. Negentiende Accountantsdag 1928. Volgens A. M. Lucas
De Doelstelling van de Duitsche Kartelwetgeving in de jaren 1913-1934.

8) M. j. H. Cobbenhagen. Het tempo en de tempoverschitlen in het
economisch leven.
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gevallen slechts door een verhoogde productie te bereiken valt,
waardoor de totale hoeveelheid van de kosten, omgeslagen over
het aantal producten per eenheid, daalt. Het is een merkwaardig
feit, o.i. duidend op een onvolledig economisch inzicht, dat door
de leiding van het Internationale Staalkartel bij de opstelling
der eerste regeling juist den zooeven genoemden factor over het
hoofd werd gezien, met de ontwrichtende gevolgen van dien,
welke deze kartelregeling volkomen inefficiënt maakten. Wij
gaan hier later nader op in.

De noodtoestand, welke van het genoemde verschijnsel het
gevolg was, dreef tot samenwerking.

Als tweede oorzaak noemt De Vries: het streven der bedrijfs-
genooten om door samenwerking te komen tot een beter ingelichte
en meer geordende mededinging; de toenemende moeilijkheden
om alle omstandigheden te kennen, die invloed hebben op aanbod
of vraag, dreven daartoe. Wij meenen dat hier een verder ver-
wijderde oorzaak wordt aangegeven, welke o.i. echter niet ken-
merkend is voor het ontstaan der kartels. In het algemeen toch
komt het hierop neer, dat de toenemende gecompliceerdheid
van het economisch leven en de afnemende winstkansen de
bedrijfsgenooten dreven tot samenwerking, of dit nu tot kartel-
vorming moet leiden meenen wij te mogen betwijfelen. Algemeene
beroeps- of standsvereenigingen, varieerend van een algemeen
verbond van werkgevers tot een kruideniersvereeniging, of samen-
werking tusschen bedrijfsgenooten, van een fusie tusschen twee
persoons-zaakjes tot het meest monopolistische kartel, kunnen
hun ontstaan daaraan te danken hebben. De door De Vries naar
voren gebrachte „Trade Associations" zijn o.i. op deze oorzaak
terug te voeren.

Van grootere waarde achten wij de derde door De Vries ge-
noemde oorzaak, nl. het streven naar een monopolistische positie
ten einde deze tot eigen voordeel uit te buiten. Het waren de
uit deze oorzaak voortgekomen en speciaal op dit doel gerichte
kartels, welke in het bijzonder de aandacht op het kartelvraagstuk
als zoodaníg hebben gevestigd met als gevolg een te eenzijdige
„monopolistische" behandeling der kartelvraagstukken.

Als vierde oorzaak wordt het streven naar rationalisatie
genoemd; door de combinaties kunnen besparingen - op de
productiekosten - worden verkregen, die voor de zelfstandig
werkende ondernemingen onbereikbaar zijn. De vermelding,
zooals Lucas doet bij de citeering van De Vries 1), „productie-
kosten" beperkt de kwestie; ter besparing van de productiekosten
werden veeleer dieper ingrijpende vormen van samenwerking tot

1) A. M. Lucas. De doelstelling van de Duitsche Kartelwetgeving in
de jaren 1913-1934.

93



stand gebracht; de kartelregelingen met dit rationalisatiedoel
bleven veelal beperkt tot samenwerking op het gebied der
distributiekosten.

Ook Van Berkum zoekt de verklaring hoofdzakelijk in de
algemeen-economische structuur der moderne onderneming: „De
tendenzen tot monopolistische organisatie der industrie hangen
ten nauwste samen met de toenemende beteekenis van het
verschijnsel der kapitaalintensieve industrie. Naarmate steeds
omvangrijker kapitalen in de productie worden vastgelegd, stijgt
de noodzakelijkheid het kapitaalrisico te beperken. Vandaar het
streven der producentengroepen naar prijsstabilisatie en markt-
beheersching" 1).

Wij gelooven dat bij de totstandkoming van een kartel zelden
of nooit slechts een - of enkele - der genoemde factoren daarop
van invloed ís. Veelal zullen meer oorzaken samenwerken.
De door De Vries genoemde eerste oorzaak, door Cobbenhagen
met groote trekken weergegeven, lijkt ons op den achtergrond
van elke kartelvorming te vinden te zijn. De andere oorzaken
vormen meer concrete verschijnselen, welke echter in het algemeen
op de eerst genoemde terug zijn te voeren. Zoo ook voor het
Internationale Staalkartel. De algemeen economische ontwrichting
van de na-oorlogsche periode staat stellig als verwijderde oorzaak
op den achtergrond, terwijl een in de structuur der betreffende
industrie zelve liggende factor in verband met een noodzakelijke
regeling van de exportverhoudingen, de directe oorzaak was.
In het volgende hoofdstuk komen wij hierop terug.

Vooral in verband met de herziening van het Internationale
Staalkartel in 1933 is de constateering door Van den Brink van
belang: „In het algemeen kan worden vastgesteld, dat in het
bijzonder het sterk fluctueerende vraagtype tot kartelvorming
aanleiding geeft; de statische structuur werkt hierbij dat~ ver-
sterkend of verzwakkend: een onelastische vraag versterkt den
drang tot kartelvorming, terwijl een elastische verzwakkend
werkt" 2). Deze laatste en de andere hiervoor gemaakte op-
merkingen worden verder in deze paragraaf in verband met het
Internationale Staalkartel nog nader uitgewerkt. Laten wij thans
de geschiedenis van dit kartel bezien.

Zooals hiervoor gezien, ontstonden in de verschillende landen,
hier wat eerder daar wat later, nationale afspraken, de eene wat
losser, de andere wat stringenter van inhoud en bepalingen,
voornamelijk op prijsgebied. Ook waren reeds enkele partieele
internationale overeenkomsten gesloten: het rails-, buizen- en
blikkartel. Een internationaal kartel, dat de geheele ijzer- en
staalproductie omvatte, bestond echter niet voor 1925.

1) P. van Berkum. De Betalingsbalans.
8) ,J. R. M. van den Brink. Maatschappij structuur en werkgelegenheid.
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In dat jaar wist de president van „Arbed", Mayrisch, met
buitengewoon onderhandelaarstalent tenslotte op internationaal
gebied de Fransche, Belgische, Luxemburgsche en Duitsche
producenten bijeen te brengen. Directe aanleiding tot deze
bijeenkomst was de ~evoelde noodzaak tot re~eling van den
invoer in België en Luxemburg van Duitschland uit, een probleem,
dat tengevolge van de politieke hergroepeering dezer landen naar
voren was gekomen. Het „Saar Abkommen" was de eerste
concrete vorm van internationale marktregeling op algemeen
ijzer- en staalgebied. Het regelde namelijk het aandeel van de
Saarproducenten in het verbruik op de Duitsche en Fransche
markten. Diverse andere afspraken volgden. Het waren alle zg.
„contingenten afspraken". Het fundament was gelegd, in Sep-
tember 1926 kwam het Internationale Staalkartel tot stand.
Oorspronkelijk gesloten tusschen Frankrijk, Duitschland, België,
Luxemburg en het Saargebied, sloten zich later de producenten
van Oostenrijk, Hongarije, Tsjecho Slowakije, Italië, Polen, Zuid-
Afrika en Engeland daarbij aan, terwijl in het jongste tijdperk
ook de Amerikaansche producenten in zekeren zin er bij betrokken
werden. Het I.S.K. heeft verschillende phasen doorgemaakt,
welke eenerzijds samenhingen met de wisselende algemeen-
economische omstandigheden, anderzijds met fouten en tekort-
komingen in de eigen organisatie. Aanvankelijk was het I.S.K.
een grootsch opgezette vèrreikende productieregeling vóor de
staal produceerende industrie der aangesloten landen, met het
doel daardoor automatisch de prijzen op peil te houden. Het
omvatte de zg. halffabrikaten: knuppels, platinen of strïppen
en voorgewalste blokken. Politieke machtsfactoren spraken
geducht mede. Het eerst-vastgelegde schema zag er als volgt uit 1).

Gemiddelde per maand

Land

Duitschland ...
Frankrijk.. . . . .
België.. . . . . . .
Luxemburg ...
Saargebied .. ..

Quota
i n o~o

43.176 0~0
3t.181 0~0
11.560 0~0
8.301 0~0
5.782 0ó

Productie-
capaciteit
der staal-
fabrieken

1.350.000 t
800.000 t
350.000 t
220.000 t
170.000 t

Quota
in tonnen

1.053.730 t
761.030 t
295.000 t
202.610 t
141.100 t

Quota
in o~o van
capaciteit

ca. 78 0~0
„ 95 0~0
„ 85 0~0
„ 90 0~0
„ 83 0~0

In het bepalen van productiequota lag weliswaar een
grootsche opzet, maar tevens het gevaar voor mislukking ver-

1) M. Schlencker, Die Eisenindustrie in der Welt unter Beriicksichtigung
des internationalen Eisenpaktes. Kieler Vortr~ge, Heft 18.
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scholen. De te geringe productie, welke aan Duitschland was
toegewezen, trok direct de verhoudingen scheef; het door dit
land betaalde bedrag aan boeten spreekt voor zichzelf.

4e kwartaal 1926 .. . . . . . . . . . ~ 1.200.000
1 e „ 1927 . . . . . . . . . . . ~ 2.200.000
2e „ 1927 . . . . . . . . . . . ~ 1.000.000

Frankrijk ontving in dezelfde perioden respectievelijk ~ 975.000,
~ 1.800.000 en ~ 1.500.000 aan vergoedingen voor lagere productie
dan toegestaan.

Voor de Duitsche producenten beteekende deze boete een hooge
belasting van den kostprijs, terwijl daartegenover de Fransche
producenten een vermindering van hun kostprijs verkregen.
Dit zou - zoo redeneerde men - de marktverhoudingen auto-
matisch redden, doordat Frankrijk met zijn lagen prijs den afzet
en de productie zou kunnen opvoeren en Duitschland productie
en afzet zou moeten verminderen. Afgezien van het feit, dat
onjuiste quotabepalingen een minder goede verstandhoudíng
bevorderen, doordat de eene partij zich steeds benadeeld zal
voelen, was een dergelijke automatische correctie destijds reeds
onmogelijk vanwege de heerschende marktsituatie. Duitschland
probeerde, koste wat het koste, zijn export op peil te houden;
de verhooging van den kostprijs door genoemde boete had in
eerste instantie niet tot gevolg dat de export daalde; integendeel,
door verhooging der beschermende maatregelen wentelde men
de grootere kosten eenzijdig af op den binnenlandschen ver-
bruiker; immers een eerste eisch, voortkomend uit de structuur
der ijzer- en staal produceerende industrie zelf, was het zoo lang
mogelijk instandhouden van een constante productie.

Zoolang genoemd euvel nog niet zoo sterk zijn invloed deed
gelden tengevolge van een doorgaande verruiming van de markt,
bleef inen met groote voortvarendheid verder werken aan den
uitbouw van het kartel, waarbinnen men alle Europeesche
producenten wilde samenbrengen.

Na aansluiting van de Midden-Europeesche groep werd getracht
Engeland erbij te betrekken. Dit lukte niet; ín Engeland bestonden
namelijk, in tegenstelling tot de meeste andere landen, veel op
zichzelf staande walsbedrijven, die dus uiteraard geinteresseerd
waren in goedkoope halffabrikaten als knuppels en platines; dit
was in strijd met het doel van het kartel. Pas in 1935, toen het
kartel geheel op andere leest was geschoeid, traden de Engelsche
producenten toe; deze zelf waren intusschen ook van karakter
veranderd, doordat er intern een algemeene concentratie tusschen
de diverse takken der ijzer en staal produceerende industrie was
doorgevoerd.

Het groote doel van het kartel, namelijk aanpassing van de
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productie aan het verbruik, regeling van de markt en stijging
van de exportprijzen, werd in zijn algemeenheid voorgoed on-
bereikbaar toen in 1929 de algemeene economische depressie
begon.

Zooals gezegd had Duitschland, in verhouding tot zijn capaci-
teit, het kleinste productiedeel toegewezen gekregen. De relatief
zware boeten, verbonden aan een overschrijding van de quota,
weerhielden dit land, na vele pogingen om den export op peil
te houden, tenslotte van een uitbreiding van zijn productie boven
de toegestane grens. Het was hiertoe gemakkelijker in staat,
omdat de binnenlandsche markt ruímer was geworden en meer
geordend. Frankrijk, België en Luxemburg daarentegen beschikten
over een veel ruimer quote; zij hadden een in verhouding geringere
nationale markt en konden dientengevolge groote hoeveelheden
op de wereldmarkt brengen. Dit hield de exportprijzen gedrukt;
zakten deze prijzen nog dieper, dan, in plaats van te leiden tot
een beperking der productie, had dit een verhoogíng der productie
in genoemde landen tot gevolg; het quote stond dit nog toe, en
door hoogere productie trachtte men den kostprijs te verlagen,
om zoodoende tegen de lage exportprijzen te kunnen blijven
werken. Dít leidde tenslotte, in eenige mate verhaast door de
algemeene inkrimping van de behoefte, tot een volkomen ont-
reddering van de wereldmarkt.

De gedachte groeide, het kartel om te vormen van een productie-
kartel tot een exportkartel, aangezien op dit gebied de ware
moeilijkheden bleken te zijn gelegen. Van grooten invloed op
deze níeuwe ontwikkeling was het feit, dat de gedachte aan een
meer nationaal gerichte economie zich allerwege deed gelden en
leidde tot stringentere interne regelingen en afspraken betreffende
de nationale markten der verschillende landen, met daarmede
samengaande uitbreiding der beschermende overheidsmaatregelen.

Gedurende het jaar 1930 heeft men nog getracht de regeling
in stand te houden door aanvullende exportbepalingen erin op
te nemen en de exportprijzen vast te leggen. Voorts schakelde
men de ín de diverse landen bestaande organísaties met haar
bureaux in, als contrSle en centrale exportverkooporganisaties.
In de praktijk heeft dit geen resultaten gehad. De sterk in-
krimpende behoefte trok direct elke quotabepaling scheef, elk
land trachtte door overtreding der prijsafspraken, welke in 1930
alweer werden opgeheven, zijn afzet op peil te houden, het
niet-elastísche karakter der behoefte dreef tenslotte tot een
ineenstorting van de prijzen in 1932. Men zocht naar nieuwe
wegen; het bestaande hoofdcomité te Luxemburg wist tenslotte
de partijen weer tot onderhandelen te brengen.

In 1933 kwam de níeuwe overeenkomst tot stand, waarbij dus
vooral de uitvoer werd geregeld, met inachtneming van de
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opnamecapaciteit der verschillende binneniandsche markten,
welke voor eigen productie in de eerste plaats werden gere-
serveerd.

De quoteering van den export was dubbel: eenerzijds werden
voor elk der voornaamste producten maxima vastgesteld, ander-
zijds werd voor het totaal der gequoteerde en niet-gequoteerde
producten een plafond aangebracht, zoodat een misgroeien der
verhoudinger~ tengevolge van de niet gequoteerde artikelen
onmogelijk werd, terwijl deze opzet dreef in de richting van
reglementeerende afspraken óók voor deze laatstbedoelde groep.
De diverse bepalingen kwamen ín het kort hierop neer:
1. Elke groep deelnemers kreeg een percentage van de totale

verzendingen voor den export en van elke exportmarkt;
periodíek werden de overschrijdingen of de onderschrijdingen
vastgesteld. Op het eind van het jaar werden die verschillen
genivelleerd door boeten.

2. In elk land werden alle export-transactíes centraal geleid
door het nationale „Verband".

3. De verkooppolitiek van die „Verb~nde" werd bepaald door
gezamenlijk overleg, de prijzen en de verkoopvoorwaarden
werden gezamenlijk geregeld.

4. Verder werden nauwkeurig de garantie- en boetebepalingen
vastgelegd en de contrólemiddelen geregeld.

In den nieuwen vorm heeft het kartel goed werk verricht, het
voornaamste doel, stabiliseering van de exportprijzen op een
redelijk niveau, werd bereikt. Wij hebben hiervoor in ~ IV de
bewijzen daarvan gegeven 1). Het kartel mocht sindsdien dan
ook het succes boeken dat Engeland toetrad en ook de Ver.
Staten tot medewerking bereid bleken.

Het I.S.K. werd in 1938 verlengd voor den duur van 2 jaren;
de oorlog heeft vanzelfsprekend iedere werking onmogelijk
gemaakt. Aangezien echter na den vorigen wereldoorlog gebleken
is, dat na den wapenstilstand de oude verbindingen - zij het
dan ook onder geheel andere politieke machtsverhoudingen -
weer werden opgevat, en aangezien het in de lijn der economische
ontwikkeling ligt, dat internationale marktregelingen in aantal
en beteekenis zullen toenemen, meenen wij, zonder ons te kunnen

1) Barbanson, de president van Arbed zegt in het jaarversiag over 1933:
„Gráce à ces accords la concurrence ruineuse à laquelle se livraient les
principaux producteurs d'acier de 1'Europe continentale, a pris fin, et
les prix pratiqués aujourd'hui sur le marché d'exportation, sans avoiratteint encore le niveau comparable à celui d'avant guerre, ne nous laissent
plus en perte". In het verslag over 1938 zegt hij: „Il est très certain quesans le renouvellement de 1'Entente Int. de 1'Acier, nous aurions assisté
à une baisse des prix qui eut été d'autant plus brutale, que les possibilités
de placement sur le marché internationale sont plus restraintes."
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verdiepen in de toekomstige vormen van een eventueel herrezen
staalkartel, dat eenig inzicht in de vormen van het verleden kan
bijdragen tot een beter onderkennen van de problemen, welke
aan de reconstructie van een I.S. K. verbonden zijn. Concrete
aanwijzingen, dat mettertijd een I.S.K. zal herrijzen geeft de
oprichting van de intergeallieerde Staalcommissie, waarbij te
kennen is gegeven, dat hieruit een kartelregeling zal ontstaan.
Ook Rusland - voor den oorlog afzijdig - treedt daarbij toe.
Het blijkt de bedoeling te zijn, de partijen tot grootere eenheden
samen te voegen; zoo zal het Britsche Gemeenebest als totaliteit
worden vertegenwoordigd door de Empire Steel Federation, een
uitbreiding van de British Iron and Steel Federation.

Binnen het algemeene kader van het I.S.K., dat de half-
fabrikaten omvat, bestonden nog verschillende internationale
kartels, voor walsdraad, voor dunne plaat, voor scheepsplaat,
voor bandstaal, welke echter slechts verdere uitwerkingen waren
van de algemeene regelen en vooral den centralen verkoop
betroffen.

Naast het I.S.K. bestonden het Internationale Railskartel,
het oudste op dit gebied, het Int. Buizenkartel en het Int. Blik-
kartel.

Indien wij het I.S.K. nader beschouwen, dan valt ons op,.dat
het tot stand is gekomen in een tijd van slechte economische
omstandigheden, speciaal op de ijzer- en staalmarkt, dat het
vervolgens onder de in toenemende mate gunstige verhoudingen
van 1926 tot 1930 een betrekkelijken bloei heeft beleefd or~danks
het feit, dat er in de constructie van de overeenkomst oorzaken
voor acute moeilijkheden aanwezig waren, maar dat het tegen
de doorbrekende crisis niet opgewassen bleek en feitelijk uiteen-
sprong. Op het diepste punt der depressie aangeland, werd weer
een basis van overeenstemming gevonden, werd het kartel in
een strengeren, alhoewel beperkten vorm hernieuwd en het heeft
vervolgens 6 jaren achtereen, weer onder verbeterende econo-
mische omstandigheden, een toenemend succes gekend.

In het algemeen genomen, heeft een kartel ten doel door een
beheersching van de markt, productie en verbruik en prijzen en
kosten aan elkaar aan te passen, om zoodoende het kapitaalrisico
te beperken en de winstcapaciteit te verhoogen. Het is begrijpelijk
en het verschijnsel heeft zich dan ook als zoodanig duideli~k
merkbaar voorgedaan, dat in tijden van economische moeilijk-
heden de neiging der individueele ondernemingen om tot kartel-
vorming over te gaan grooter is dan in tijden van voorspoed,
wanneer een constante verruíming van de markt ieder plaats
en brood verschaft. Bij een inkrimpende markt echter nemen de
risico's toe, nemen omzet- en winstmogelijkheden af, verdringt
men elkander en voert strijd om elke kleine kans, die wordt geboden.
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Meer nog dan voor de nationate, geldt dit voor de internatíonale
kartels, die veelal werden voorafgegaan door een moordendenconcurrentiestrijd, waaraan allen dreigden te gronde te gaan,tot tenslotte het gezonde verstand overwon en men besloot inhet vervolg met elkaar in plaats van tegen elkaar den strijd omhet bestaan te voeren.

Zoo ook met het I.S.K. De uitbreidíng van het productie-
apparaat gedurende den oorlog van 1914-1918, de polítieke
hergroepeering van industrieele centra als het Saargebied,
Luxemburg, Elzas-Lotharingen en Silezië, tegenover een in-
krimpende vraag, schiep verwarde en uiterst moeilijke toestandenop de wereldmarkt, versterkt door het verschijnsel, dat deDuitsche ondernemingen, die haar basisbedrijven in de verloren
gegane gebieden waren kwijtgeraakt, deze met de ontvangengelden in Duitschland opnieuw trachtten te bouwen, of wel dooruitbreiding van het overgebleven deel van hun apparaat de oude
capaciteit trachtten te bereiken. Het „Saar-Abkommen" wasslechts de aanleiding; men zocht naar een basis van overeen-stemming om te komen tot een marktherstellende regeling inhet algemeen. Door het vastleggen der productieverhoudingen,
welke slechts met hooge boeten waren te veranderen, hooptemen eenerzijds het gewenschte evenwicht tusschen productie en
verbruik, anderzijds het stabiliseeren van de prijzen op eenloonend niveau te bereiken.

Het feit, dat het kartel ín elkaar is gezakt, juist op het momentdat het van het grootste nut had kunnen zijn, toen de groeiende
discrepantie tusschen kapitaalrísico's en winstmogelijkheden alshet ware de deelnemers zou moeten hebben bewogen tegen elken
prijs de overeenkomst intact te houden, vindt zijn oorzaakeenerzijds in de structuur der ijzer en staal produceerende
industrie, anderzíjds in de overeenkomst zelf, welke, naast deop zich reeds conflicten oproepende „onrechtvaardige" quote-
verdeeling, geen stringente prijsbepalingen omvatte, maar de
gewenschte prijsregeling door middel van de productie langs
automatischen weg trachtte te bereiken.

Immers, het „automatisme", waardoor een dalende productie
een stijging van de prijzen tot gevolg heeft, en omgekeerd, en
waar de oorspronkelijke regeling van uitging, bestaat bij de ijzeren staal produceerende industrie niet meer. Een eerste eisch bij
de sterk geïntegreerde bedrijven - en, zooals wij hebben gezien,
overheerscht deze categorie - is allereerst het voorkomen vaneen inkrimping der productie, ten einde den onderlingen samen-
hang niet te verstoren en vervolgens het uitbreiden der productiezoo eenigszins mogelijk tot aan de grens van de capaciteit, teneinde den kostprijs te verlagen.

Bij het tot stand komen van het kartel - dit toch geschiedde
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onder moeilijke economische omstandigheden - kon men on-
mogelijk quota toedeelen, welke de volle capaciteit bezetten.
Van meet af aan was dus het streven naar uitbreiding der
productie merkbaar; men trachtte dit te bereiken door vrij sterke
prijsverlagingen; de onelastische behoefte aan ijzer en staal
immers reageert slechts op groote fluctuaties.

Deze prijsverlagingen riepen bij de ondernemingen met den
hoogeren kostprijs spanningen op, welke deze op haar beurt
trachtten weg te werker~ door verhoogden afzet. Deze, de inter-
nationale markt-storende factoren, werden nog versterkt door
de toenemende scheiding van nationale en internationale markt
met dienovereenkomstige kunstmatige bescherming van het
binnenlandsch prijsniveau, gepaard gaande met het optrekken
van tolmuren, binnen dewelke zulke stringente regelingen
werden getroffen, dat nog slechts de internationale markt
gelegenheid tot afreageeren bood, hetgeen daar dan ook met
des te meer ontwrichtend effect door de verschillende export-
landen werd gedaan.

Het gevolg van dit alles was dan ook, dat er geen prijsstabili-
satie tot stand kwam, maar dat de prijzen een sterk fluctueerend
karakter bleven dragen en afbrokkelden, om tenslotte scherp
dalend op een uitermate laag niveau aan te landen.

Op dat moment schijnt men te hebben begrepen, dat prijs-
concurrentíe op ijzer- en staa(gebied onder de gegeven omstandig-
heden van een weinig elastische behoefte leidt tot desastreuze
gevolgen voor allen.

In de overeenkomst van 1933 werden beíde príncipes, vast-
stelling van de prijzen, en quoteering van de productie - voor
den export - verbonden. De gelukkige omstandigheid, dat
sindsdien het kartel slechts een opgaande conjunctuur heeft
gekend, maakt het moeilijk het ten volle op zijn mérites te
onderzoeken. De toenemende verruiming van de nationale
markten bood ten volle gelegenheid om aan de optredende
verlangens te voldoen. De exportmarkt kromp weliswaar steeds
verder in, maar eenerzijds was dit voor de meeste deelnemers
geen bezwaar om voornoemde reden, terwijl anderzijds de nood-
zakelijkerwijs op export aangewezen landen als België en Frank-
rijk van een streven naar prijsconcurrentie werden weerhouden
door de als noodlottig ervaren gevolgen daarvan. De in die landen
plaats hebbende devaluatíe van de valuta verminderde de op-
tredende spanningen door de marge tusschen kartelprijs en
kostprijs te verruimen. Zouden deze spanningen te groot zijn
geworden en zouden deze exporteurs naar een sterke vermeerde-
ring van hun export hebben gestreefd, dan nog zou het kartel
waarschijnlijk met de gestaffelde boetebepalingen in staat zijn
geweest een ontwrichting te voorkomen. Het principe van hoe
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hooger een overschrijding van het quote hoe hoogere boete,
maakt namelijk den nagestreefden grooteren omzet, lagere kosten
en meer winst grootendeels illusoir. Zooals reeds aangetoond,
heeft het I.S.K. in die jaren zijn doel, stabiliseering van de
prijzen, ten volle bereikt 1). Na het toetreden van Engeland en
het sluiten van het „agreement" met de Amerikanen kon inder-
daad van een beheersching van de wereldmarkt en van een
ijzer- en staalvrede worden gesproken.

Veronderstellen wij echter eens het omgekeerde geval, en een
dalende conjunctuur. Welke reactie zou dit hebben opgeroepen?
De quota voor den export zouden verlaagd moeten worden;
naast een algemeene vermindering van de behoefte zou, door een
versterkte afsluiting der nationale markten, de internationale
handel inkrímpen. Aangezien ongetwijfeld ook de binnenlandsche
behoefte zou afnemen, zou tenslotte de geheele productíe moeten
worden verminderd; dit zou een kostprijsverhooging tot gevolg
hebben, met dienovereenkomstige verkleining van de winstmarge
op den vastgestelden kartelprijs. Men zou trachten de productie
op peil te houden of te verhoogen, om zoodoende de kosten te
verlagen. Aan te nemen is dat het wapen van de prijscóncurrentie
niet meer zou worden gehanteerd; de desastreuze gevolgen daar-
van zijn voldoende bekend om geducht gevreesd te zijn. Tot een
springen van het kartel zou het o.i. dan ook niet meer komen.
Wel zou er een groote druk op de,landelijke quota ontstaan;
de mogelijkheid echter om door middel van de verkoovicentrale
een nauwgezette contrSle uit te oefenen op de overeengekomen
afspraken betreffende prijs en verkoopvoorwaarden, zou onder-
biedíng vrijwel uitsluiten, terwijl daarnaast het reeds hiervoor
besproken stelsel der gestaffelde boeten eventueel mogelijke
normale overschrijdíngen binnen redelijke perken zou houden.

Wij hebben o.i. alle redenen om aan te nemen, dat na dezen
oorlog, índien men zich zal kunnen behoeden voor het misbruiken
van de politieke machtsverhoudingen, een eventueel herrezen
I.S.K. op basis van de vóór 1940 geldende regeling goede kansen
op succes inhoudt.

Welke zijn de gevolgen van het I.S. K. geweest?
Voor de leden heeft de kartelregeling stellig een stabilisatie

van de exportprijzen teweeggebracht, waardoor tevens een einde
kwam aan de rul'neuze prijsconcurrentie van vóór 1933. AI was
het dan op beperkt gebied, toch heeft het kartel daarmede zijn

1) Naast de woorden van Brabanson stellen wij de volgende opmerkingvan Galopin, president van Angleur-Athus: „Les effets de !'organisationde la production et de la vente, par le cartel de 1'acier, et les comptoirs,ont continué à se faire sentir de fa~on heureuse, tant sur le plan inter-national que sur le plan national", Jaarvergadering 1935.
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hoofddoel bereikt. Door de díverse nationale kartels, welke met
het I.S. K. elkaar over en weer aanvulden, kan sedert 1933 in
het algemeen inderdaad worden gesproken van een geleidelijk
herstel der meer normale verhoudingen, een mogelijkheid tot
uitschakeling van overmatige kapitaalrisico's en terugkeer tot
reëele winstkansen in de ijzer en staal produceerende industrie.

Weliswaar wordt het directe commercieele contact met de
afnemers gedeeltelijk opgeheven en vervangen door den centralen
verkoop door middel der kartelorganisatie; deze vermindering
der zelfstandigheid heeft echter niet tot gevolg dat het particulier
initiatief te zeer op den achtergrond wordt gedrongen; bestaande
agentschappen en filialen mogen blijven bestaan; zij moeten
hun orders doorgeven aan het centrale kantoor, maar kunnen
naast een zekere mogelijkheid tot onderlingen wedijver wie de
meeste orders binnenbrengt, door kwaliteits- en relatieconcur-
rentie trachten het nationale en ondernemings-exportquote te
beYnvloeden te algemeenen bate. Voor de „outsiders", niet
aangesloten landen of ondernemingen in aangesloten landen, kan
het kartel minder prettige gevolgen hebben. Het wapen van de
prijsconcurrentie kan steeds worden gehanteerd; op langen termijn
is dit niet wenschelijk, dit zou het doel van het kartel voorbij-
schieten; maar kort en krachtig is het, toegepast door een onder-
ling sterk verbonden organisatie, een moordend wapen, dat
tenslotte vrijwel steeds zal leiden tot gedwongen toetreding van
hen tegen wie het wordt gericht.

De geschiedenis van de hier behandelde kartels wijst echter
meer op het gebruik van het wapen der z.g. exclusiviteit, waar-
mede de leden gedwongen werden slechts te leveren aan aan-
geslotenen of de handelaren slechts te betrekken van aan-
geslotenen. De AV I J-overeenkomst, waarover later, is hiervan
een voorbeeld.

Van een noemenswaardígen ínvloed op de grondstoffen-
leveranciers, waardoor deze van leveringen aan outsiders zouden
kunnen worden weerhouden, is internationaal nog geen sprake
geweest, daar deze leveranciers zoowel van kolen als van ruwi~zer
geen ínternationaal kartel hadden. Nationaal bestond deze
mogelijkheid wel en vooral in Duitschland was de samenwerking
tusschen I2oheísen- en Rohstahlverband en Kohlensyndikat zeer
innig. Internationaal lag een kolenkartel in de lijn der ont-
wikkeling; en, zou na den oorlog óók een erts- en ruwijzerkartel
tot stand komen, dan zou door eventueele onderlinge samen-
werking van deze kartels een zeer stringente marktbeheersching
zijn te bereiken.

Men kan van oordeel zijn, dat zulks onredelijk is, tegenover
de „outsiders" en dat er van machtsmisbruik sprake kan zijn;
naar onze meening ten onrechte. Immers, een marktregeling in
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bedoelden zin, wanneer het algemeen belang daarbij niet wordtgeschaad - hierop komen wij nader terug - biedt voor dengeheelen bedrijfstak groote voordeelen. De niet-aangeslotenen
profiteeren mede van deze voordeelen; zij kunnen zich door eenkleine onderbieding der kartelvoorwaarden een krachtige positieverwerven zonder noemenswaardige risico's; zij leven o.i. alsparasieten en moeten, wíllen zij niet vrijwillig, door drastische
maatregelen tot medewerking worden gedwongen.

Het Internationaal Buizenkartel paste vaak het middel van
aankoop van de outsiders toe, die daarna werden stilgelegd of
wel in het algemeene schema op zoo gunstig mogelijke wijze
ingeschakeld. De Staalwerken De Maas zijn een voorbeeld vandeze laatste methode.

Welke zijn de gevolgen voor de afnemers? Bij het hier behandeldekartel zou men het best kunnen spreken van de verwerkers.
In het algemeen wordt het tot stand komen van een kartel ophet gebied van hun grondstoffen niet toegejuicht; de Nederlandscheverwerkende industrie in het bijzonder was daarvoor zeer beducht.
Door het kartel zijn de grondstoffenprijzen voor deze categorie
,;belanghebbenden" gestegen, terwijl de kans op bijzonder gunstige
inkoopmomenten verdwenen is. In het hiervoor reeds vermelde
artikel van v. d. Linden 1) wordt dit verschijnsel uitvoerig
gedocumenteerd besproken voor wat de draadverwerkende
industrie betreft. Op het terrein van de plaatverwerkende
industrie was het nog niet zoover gekomen, evenwel de dreigende
mogelijkheid van een sterk verhoogden inkoopprijs van plaat-staal zal waarschijnlijk mede van invloed zijn geweest op de
stichting van een eigen walsbedrijf door de grootste Neder-
landsche plaatverbruikers. Het legt tevens een natuurlijke grensaan de prijsopdrijvingsmogelijkheden van het kartel; het is opden langen duur gedwongen zijn prijzen binnen redelijke perkente houden, omdat het anders automatisch zelfproductie oproept
bij de grootste en voor eigen leden dus belangrijkste afnemers,
en in de voorname landen, waarheen de export zich richt.

Zal dit reeds op zichzelf een bepaalde waarborg zijn, dat nietroekeloos met het algemeen belang zal worden omgesprongen,
teneinde dezen waarborg te versterken zal het noodig zijn, en invele landen is dit dan ook reeds geschied, dat de overheid toezichtuitoefent op de kartelregelingen, welke de eigen markt bestrijken.De Nederlandsche Overheid heeft tegen het I.S. K. en zijn onder-deelen niet moeten optreden; als zijdelingsche actie zou menwellicht kunnen bestempelen de verhoogde sympathie vanregeeringswege voor het tot stand komen van een eigen natíonalestaal produceerende industrie. Door middel van haar invloed in

') Economie, Febr.~Maart 1944.
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de bedrijfsorganísaties heeft de overheid voldoende macht om
eventueel dreigende verstoringen van de gewenschte verhoudingen
te voorkomen.

Direct heeft het I.S.K. het streven naar concentratie in de
ijzer en staal produceerende industrie versterkt, vooral ín
Engeland en België. In die landen kwamen nog vrij veel zelf-
standige walsbedrijven voor, die voor de te verwerken haíf-
fabrikaten waren aangewezen op de kartels en daardoor ín een
nadeelige positie verkeerden tegenover de geTntegreerde bedrijven;
zooals hiervoor gezegd was het deze toestand, die Engeland tot
1935, toen de ínterne concentratie was tot stand gekomen, weer-
hield van medewerkíng.

Tegenover het naar voren gebrachte nadeel - dat evenwel
door reeds aanwezige en verder versterkte concentratie binnen
redelijke grenzen werd gehouden - staat het voordeel, ook voor
de verwerkers, dat het kartel een constante prijsbasis heeft
geschapen, waarop berekeningen en offertes zelfs op vrij langen
termijn kunnen worden gefundeerd, hetgeen op zich ook tot
stabilisatie van de verhoudingen bij de afnemers kan leiden.

Var! zeer grooten invloed is het tot stand komen van het
I.S.K. geweest op de positie en beteekenis van den groothandel
in ijzer en staal. Onder het stelsel van vrije marktverhoudingen
immers beheerschte deze categorie zoowel aanbod als vraagzijde,
door producenten en consumenten tegen en onder elkaar uit te
spelen. Allereerst werd de groothandel in zijn bestaan zelf bedreigd
door de tendens in het I.S.K. tot uitschakeling van den handel,
namelijk om door eigen centrale organisatie den verkoop in
eigen handen té nemen. De ingewikkeldheid van dezen toch
tamelijk genormaliseerden handel, de voorname taak van
voorraadvorming en differentiatie tegenover een sterk verdeelde
markt, heeft echter meestal geleíd tot een compromis op dit
gebied, waarbij kartel en handel elk een eígen terrein kregen
toegewezen.

De prijsvaststelling beperkte de winstmogelijkheden van den
handel; bij de tot stand gekomen overeenkomsten werd een
vaste marge bepaald, waaraan de handel was gebonden. De
binnen het kartel overeengekomen verkoop-, betalings- en andere
condities werden dwingend opgelegd.

Door het voorgaande zal het ieder duidelijk zijn, dat er groote
spanningen hebben geheerscht tusschen beide belangengroepen.
Wilde de handel eenige kans op succes hebben, dan was hij
gedwongen de handen ineen te slaan, zoo niet, dan zou het kartel
rechtstreeks, of door bemiddeling van de eigen verkoopkantoren
der aangesloten ondernemingen-producenten, of wel door middel
van enkele welwillende handelaren, den verkoop ter hand kunnen
nemen. Men zag dan ook overeenkomsten ontstaan tusschen de
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handelaren, tusschen dezen en de vertegenwoordigers der produ-centen, en tenslotte tusschen kartel en handel, om zoodoende
den verkoop te ordenen en de marktregeling te vervolmaken.

Hiermede zijn wij aangeland op het gebied van de nationale
afspraken, betrekking hebbend op de Nederlandsche ijzer- en
staalmarkt.

De voornaamste ijzer- en staalgroothandelaren zijn reeds sedert
1919 vereenigd in de Algemeene Vereeniging voor den IJzer-
handel (A.V.IJ.), thans Erkende Bedrijfsorganisatie, welke in
wezen een kartelvereeniging was met het doel door aanbod- en
prijsbepalingen de markt te regelen en de concurrentie grooten-
deels uit te schakelen. Zij is er niet in geslaagd alle groothandelaren
binnen haar kader bijeen te brengen; tot 1941 toe heeft er naast
haar een vereeniging van „outsiders" bestaan, totdat tenslotte
onder invloed der overheidsordening een fusie tot stand is
gekomen onder den bekenden naam A.V.IJ. Tot 1931 toe hadden
deze handelaren een prijsovereenkomst, welke inhield dat, af-
gezien van den importprijs, gestreefd werd naar een gelijke
prijshoogte der afzonderlijke aanbiedingen. De verwerkende
industrie had hiervan geen hinder; zij kon rechtstreeks koopen
van de praducenten en profiteerde van de vrije verhoudingen,
zooals hiervoor reeds besproken. Vooral de kleinindustrie en het
ambacht hadden met deze regeling te maken; zij toch kochten
uit voorraad; gezien het regionale belang van deze groep kon
een dergelijke prijsvaststelling van weinig ingrijpende beteekenis
worden genoemd. Bij de prijsdébacle in 1931 hield zij bovendien
geen stand en bleef er van de A.V.IJ. niet veel meer over daneen algemeene beroepsvereeniging.

In 1935, onder druk van het I.S.K., kwam een nieuwe onder-
linge regeling tot stand en een nauwe overeenkomst werd gesloten
met het I.S.K., dat op practisch het geheele front de absolute
leiding nam. Ook de vertegenwoordigers der buitenlandsche
producenten werden bij deze regeling betrokken :
1. Het kartel verplichtte zích om zijn producten, voor den uit-

voer naar Nederland en verbruik daar ter plaatse, alleen te
verkoopen aan leden van de A.V.IJ., in partijen van niet
minder dan 20 ton per artikel, en aan verbruikers rechtstreeks
in partijen van niet minder dan 100 ton van elk artikel.2. Deze verkoop aan de A.V.IJ.-leden zou uitsluítend geschieden
door bemiddeling der zg. „werks"vertegenwoordigers.

3. De leden van de A.V.IJ. verplichtten zich hun geheele be-
hoefte uitsluitend te dekken bij de „werks"vertegenwoordigers
of bij hun medeleden.

4. Export werd alleen toegestaan aan enkele met name genoemde
firma's en moest telkens de goedkeuring hebben van het kartel.
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5. Het kartel stelde de grondprijzen vast, waarop bepaalde
toeslagen voor soorten van artikelen, omvang van partijen,
e.d. mogelijk waren.

6. De A.V.IJ.-leden konden zelf gezamenlijk hun verkoopprijzen
voor de levering uit voorraad bepalen, echter onder contróle
van het kartel met recht van verandering.

7. De A.V.IJ.-leden verdeelden jaarlijks den omzet onderling en
bepaalden boeten voor overschrijding van het quote. Een
accountantskantoor zou de contróle uitoefenen.

Deze regeling is thans nog van kracht, al wordt zij sedert de
uitschakeling van het I.S. K. beheerscht door het Stahlwerks-
verband.

In een onlangs verschenen mededeeling van de ondervakgroep
Groothandel in walserij-ijzer, walserijstaal en edelstaal wordt
een hernieuwd uitgebreid reglement van de A.V.IJ. weer-
gegeven 1).

Na wat wij over den kartelinvloed ín het algemeen schreven,
hoeven wij daar hier niet veel meer aan toe te voegen. Belangrijk
is, welke de houding van de A.V.IJ. was, is en zal zi~n tegenover
de eigen Nederlandsche ijzer en staal produceerend~ industrie.
De Hoogovens hebben voor den verkoop van hun ruwijzer buiten
de A.V.IJ. om gewerkt; dit bracht geen moeilijkheden mee,
omdat de A.V.IJ. zich nooit voor ruwijzer heeft geinteresseerd.
De verkoop van walsproducten ging echter eveneens rechtstreeks
van producent, of aangesteld verkoopkantoor, naar verbruiker.
Van Leer plaatste zich te midden van de A.V. I J. door aankoop
van den Groothandel van der Vliet d: de Jonge, één der „big
five", en het liet zich aanzien dat, onder die voorwaarden, de
produceerende industrie tot een gunstige overeenkomst met de
A.V.IJ. zou zijn gekomen. De oorlog heeft door deze berekening
een streep getrokken en van een omvattende afspraak is niets
gekomen. Toch lijkt ons een behoorlijke samenwerking tusschen
de Nederlandsche ijzer en staal produceerende industrie en den
groothandel noodzakelijk. Wij hebben ons voorgesteld deze
kwestie, alsmede het vraagstuk van de verhouding tusschen de
Nederlandsche ijzer- en staalproducenten en het I.S.K., in het
laatste hoofdstuk te behandelen.

~ VI. De techniek van de Nederlandsche ijzer- en staalmarkt.

Hierover, voor zoover nog niet reeds behandeld, de volgende
opmerkingen:

Een ijzer- en staalbeurs van den omvang, zooals o.a. die te
Brussel, heeft Nederland níet; wel is er een wekelijksche bijeen-

1) Zie E.V. No. 1, Jan. 1944.
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komst in Hotel Suisse te Amsterdam waar koopers en verkoopers
elkander persoonlijk kunnen treffen; de zaken worden echter
over het algemeen op kantoor gedaan.

De ijzer- en staalmarkt wordt hoofdzakelijk bediend door den
importeerenden groothandel, welke bestaat uit de Nederlandsche
firma's, en uit de zg. „werks"firma's.

De Nederlandsche groothandelaren hebben allen een magazijn
met outillage voor het laden en lossen van schepen, wagons en
auto's. Zij hebben een aantal rondreizende verkoopers en bewerken
verder hun vaste clientèle met regelmatige aanbiedingen en prijs-
couranten. Zij verkoopen uit voorraad of op aanvoer van den
producent af.

De Nederlandsche groothandelaren koopen in door bemiddeling
van de „werks"firma's. Bij de Nederlandsche producenten koopen
zij rechtstreeks of door middel van de vertegenwoordigers dezer
producenten.

Specifieke kleinhandel in ijzer en staal komt als het ware niet
voor, d.w.z. men zou kunnen zeggen dat de z.g. groothandelaren
ook detaillist zijn en ook in kleine hoeveelheden verkoopen.
Wel kent men in Nederland tallooze zg. ijzerwarenzaken, waar
men naast artikelen als spijkers, schroeven e.d. ook wel direct
gebruikt ijzer en staal in den vorm van platen, staven e.d. kan
betrekken; van beteekenis is zulks echter niet.

De voornaamste ijzer- en staalhandelaren zijn: Van der Vliet
6c de Jonge en Bernet 6c Co. te Amsterdam, Dickema ~ Chabot,
R. S. Stokvis en Oving te Rotterdam. Dit zijn de z.g. „Big five".
Verder zijn van beteekenis: Reesink te Zutphen, Van der Wall
te Arnhem, Van Campen te Nijmegen, Houtappel te Maastricht,
Zwijsen te Rotterdam, Van de Loo te Venlo, Bressers ~ Merx
te Tilburg, Rouppe v. d. Voort en Montan te 's-Gravenhage,
De Wildt te Alkmaar, e.a.

De buitenlandsche producenten verkoopen volgens de overeen-
komst van het kartel met de A.V.IJ., zooals wij hebben gezíen,
slechts rechtstreeks aan de Nederlandsche verbruikers, indien het
partijen van bepaalden omvang betreft. Zij hebben geen opslag-
plaatsen en verkoopen niet uit voorraad in Nederland maar
slechts op aanvoer.

Van de voorname buitenlandsche producenten of groepen die
in Nederland zijn vertegenwoordigd noemen wij: Hoesch, de Gute
Hoffnungshutte, .Klóckner en Krupp, Mannesmann en Vereinigte
Stahiwerke, Ougrée Marihay, Boël, Hainaut, Phenix Works,
Espérance Longdoz, Arbed, Pont à Mousson, British Iron and
Steel Federation, U.S. Steel, Bethlehem Steel, Republíc Steel,
Armco, Ktinigl. Ungarische Eisen-, Stahl- und Maschinen-
fabriken. Verder diverse Tsjechische en Poolsche firma's.
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Tenslotte is er nog een aantal vertegenwoordigers van uít-
sluitend edelstaalproducenten, Poldi, Marathon, B~hler, e.a.

Voor de transacties gelden de bepalingen van de A.V.IJ.,
welke, zooals hiervoor gezien, als erkende bedrijfsorganisatie den
ijzer- en staalhandel regelt, in samenwerking met vakgroep en
overheid.

De producten zijn genormaliseerd; de Deutsche Industrie
Norme ( D.I.N.) worden hier te lande het meest gebruikt. Ook
omtrent de kwaliteiten gelden vaste gebruiken, uitgaande van
de zg. „Handelskwaliteit" St. 00, worden de verschillende kwali-
teiten van het gebruikte staal ín cijfers weergegeven, elke kwaliteit
moet voldoen aan bepaalde eischen omtrent trekvastheid, rek, enz.
Bij groote partijen is veelal chemische analyse gebruikelijk,terwijl
deze dikwijls bij de afnamecontrSle op de fabriek geschiedt. De
kartelliseering heeft begrijpelijkerwijze ook op dit terrein een
toenemende gelijkschakeling teweeggebracht.
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HOOFDSTUK V.

EENIGE STRUCTUURKENMERKEN DER If ZER- EN STAAL-
PRODUCEERENDE INDUSTRIE.

Verschillende der hier verder te bespreken structuurkenmerken
zijn reeds naar voren gekomen bij de bespreking van de ijzer- en
staalmarkt. Zij zullen thans worden behandeld vari het oogpunt
van de industrie uit; het hiervoor gestelde kan echter niet
anders dan het hierna betoogde onderlijnen. In het kader van
de structuurkenmerken der ijzer- en staalproduceerende industrie
in het algemeen, zullen wij zoo noodig de specifieke eigenschappen
der Nederlandsche ijzer- en staalproduceerende industrie beklem-
toonen.

~ I. De economische beteekenis der ijzer- en staal produ-
ceerende industrie.

( De ijzer- en staalproduceerende industrie behoort tot de basis-
industrieën, d.w.z. zij verwerkt primaire grondstoffen, welke nog
geen veredelingsbewerking hebben ondergaan en zij vormt deze
om tot producten, welke nog geen directe verbruiksgoederen zijn,
maar als grondstof dienen voor heele reeksen van op haar
gebaseerde verwerkende industrieën. Daar haar producten de

~ voornaamste bestanddeelen vormen van productiemiddelen bij
uitstek, als machines en industrieele gebouwenconstructies, kan
men zeggen, dat de ijzer- en staalproduceerende industrie aan
de basís ligt van het geheele economische leven. Haar beteekenis
moge worden geYllustreerd door het geschiedkundige gebruik om
van dezen tijd te spreken als van het „ijzeren tijdperk", waar-
mede wordt bedoeld, dat het ijzer en het staal zoo'n voorname
rol in het dagelijksch leven spelen.

„Kohle und Eisen sind die beiden Pfeiler auf denen die
kulturellen und wirtschaftlichen Entwícklung aller Vblker ruht.
Wenn Kohle die Grundlage aller Kraftwirtschaft ist, ins-
besondere in Lándern denen die Wasserkr~fte, die „weissen
Kohle" nur in untergeordnetem Masze zur Verfugung stehen, so
bildet Eisen in Wahrheit das Ruckgrat unseres ganzen heutigen
Wirtschaftslebens, dessen wichtigste Erzeugnisse und Hilfsmittel

110



aus Eisen gefertigt sind. Eisen ist aus unserer Wirtschaft nicht
weg zu denken, es wird stándig und von jedermann gebraucht,
und was selbst nícht aus Eisen besteht, wird mit Hilfe eiserner
Werkzeuge und Ger~te unmittelbar oder mittelbar hingestellt;
es leistet also in den verschiedensten Formen und fur eine
ungeheure Mannigfaltigkeit von Zwecken uns allen die nutz-
lichsten Dienste" 1).

Dat deze diensten echter niet altijd even nuttig zijn, in 't
bijzonder als zij worden verricht ten behoeve van de oorlogs-
economie, hebben de laatste jaren weer bevestigd! Het is droevig
te moeten constateeren, dat welhaast door de geheele geschiedenis
heen, maar in het bijzonder gedurende deze eeuw, de beteekenis
van de ijzer- en staalproduceerende índustrie voornamelijk werd
bezien in verband met de politieke en militaire macht der
groote mogendheden. De zorg, door deze landen besteed aan den
onderhavigen bedrijfstak, werd voor een aanzienlijk deel be-
heerscht door motieven gelegen in het directe belang van het
ijzer en staal voor de oorlogvoering.

Ook bij de oprichting van de Nederlandsche ijzer- en staal-
produceerende industrie hebben deze overwegingen een rol
gespeeld, zij het slechts in verwijderd verband met de defensie,
en eigenlijk vooral ter vermindering van de afhankelijkheid op
dit gebied van het buitenland, dat tengevolge van den oorlog
niet voldoende ijzer en staal leverde. De beteekenis van de
Nederlandsche ijzer- en staalproduceerende industrie voor het
Nederlandsche bedrijfsleven wordt verder uitgewerkt in een
afzonderlijke paragraaf van het V Ie Hoofdstuk.

Het ligt voor de hand, dat de ijzer- en staalproduceerende
industrie, vormend als het ware de onderverdieping van het
economische gebouw, de bewegingen, welke zich voordoen in de
fundamenten, het eerst en in sterke mate voelt, m.a.w. dat zij
zeer conjunctuurgevoelig is. Haar ontwikkeling loopt parallel
met de algemeene conjunctuurlijn, zooals hiervoor is besproken.

De conjunctuur heeft niet een geleidelijken, volgenden invloed
op den gang van zaken bij de ijzer- en staalproduceerende
industrie, maar treft deze snel en onmiddellijk, daar zij door
een vlug optredende stagnatie in de vraag naar productie-
goederen, welke van den economischen teruggang het eerste
gevolg is, ook de vraag naar grondstoffen voor deze laatste
doet verminderen. Het tegengestelde doet zich voor in het am-
gekeerde geval.

Het zou ons te ver voeren, hier uitvoerig op bovengenoemde
kwestíe in te gaan. De gewoonte van de conjunctuurinstituten,
om den graad van bedrijvigheid in de ijzer- en staalproduceerende

~) Gemeinfassliche Darstellung des EisenhUttenwesens.
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industrie aan te wenden als graadmeter van de algemeen-
economische acticiteit, spreekt voor zichzelf. „Die Ziffer des
Eisenverbrauchs ist der beste Index der Konjunktur" 1).

De jonge Nederlandsche ijzer en staal produceerende industrie
heeft in de achter ons liggende periode zeer sterk de nadeelige
gevolgen van de conjunctuurgevoeligheid ondervonden. Doordat
zij uitsluitend ruwijzer produceerde, waarvoor op de binnen-
landsche markt geen voldoende afzet was te vinden, was zij
hoofdzakelijk aangewezen op de internationale ruwijzermarkt,
welke volkomen ongeorganiseerd was en nog steeds is. De ruwijzer-
productie was in de afgeloopen jaren vrij stabiel, terwijl de bruto
bedrijfsresultaten zeer sterk fluctueerende cijfers vertoonden.

Jaar Productie in
tonnen

Bruto bedrijfs-
exploitatie-resultaten

in guldens s)

1925 .....................
1926 .....................
1927 .....................
1928 .....................
1929 .....................
1930 .....................
1931 .....................
1932 .....................
1933 .....................
1934 .....................
1935 .....................
1936 .....................
1937 .....................
1938 .....................
1939 .....................

] 09.300
175.600
209.000
256.500
260.200
266.700
255.600
232.900
258.200
261.500
256.400
290.100
298.900
275.700
276.300

228.900
352.000
676.600
943.600

1.025.900
979.900
311.200
478.900
492.700
746.000
977.700
798.900

2.134.700
5.597.200
2.655.200

Vergelijken wij deze productiecijfers met die van de ijzer- en
staalproduceerende industrie in het algemeen, dan blijkt, dat
de Hoogovens als het ware een tegengesteld beeld vertoonen,
doordat zij bij een inkrimpíng van de algemeene productie, de
eigen productie op peil wísten te houden. Ondanks de prijsdaling,
waarmede dit gepaard ging, is het op zichzelf toch een merkwaar-
dige prestatie, welke als symptoom voor de gunstige kosten-
verhoudingen kan gelden.

~ II. Het ontwikkelingsstadium, waarin de ijzer- en staalprodu-
ceerende industrie zich bevindt.

Ofschoon de nieuwste tijd een tendens te zien geeft, waardoor
o.a. het pioniersstadium zich grootendeels afspeelt in de weten-

1) J. Schumpeter, Theoríe der Wirtschaftlichen Entwicklung.
') Zonder de post deelnemingen.
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schappelijke sfeer der laboratoria en proefbedrijven, kan in het
algemeen worden geconstateerd, dat elke industrietak van haarge-
boorte af tot haar dood de volgende stadia doorloopt: het pioniers-
stadium, het stadium van expansie, het stadium van consolidatie
en van het zoeken van evenwicht, en het stadium van ontbinding
en verval ~).

Het eerste stadium op zijn scherpst geteekend geeft, tenzij het
nieuwe product door patertten is beschermd, een aantal onder-
nemers te zien, de eene wat meer, de andere wat minder bezield
van een zekeren avonturiersgeest, die zich, met dikwijls nog
primitieve middelen, op de productie van het betreffende artikel
werpen en te midden van allerlei verwikkelingen, proefnemingen
en ongelukken, trachten de technische kwaliteiten te verbeteren.
In dit verband denken wij aan de eerste jaren der vliegtuig-
industrie, de automobielindustrie en andere takken van nijver-
heid, uit de moderne groote uitvindingen ontstaan. Het is duidelijk
dat de ijzer- en staalindustrie dit stadium reeds ver achter zich
heeft liggen. Voor zoover op speciaal gebied - wij denken aan
de electrotechniek - de laatste decennia nog van „Neue-
Kombinationen" sprake is geweest, heeft het pioniersstadium
zich hoofdzakelijk voltrokken in den boezem der bestaande
groote ondernemingen, waar de ondernemer-technieker, ken-
merkend voor dit ontwikkelingsstadium, zich vertoont in den
persoon van den wetenschappelijken specialist, die meestal aan
het „durchsetzen" van zijn „Neue-Kombination" weinig of geen
aandeel heeft.

Het tweede stadium vertoont het volgende beeld: het product
heeft een zekere technische bruikbaarheid bereikt, het heeft een
afzetgebied gevonden en de verkoopmogelijkheid neemt snel toe.
Van de pioniersbedrijfjes zijn vele verdwenen, de beste hebben
zich gehandhaafd en worden snel grooter. Afgezíen van de
bescherming van het product door patenten, worden ook andere
ondernemers tot het nieuwe product aangetrokken. De concur-
rentie verscherpt naarmate de omvang der productie toeneemt
in verhouding tot de in vele gevallen reeds met hulpmiddelen
opgevoerde behoefte. De toonaangevende ondernemingen trachten
haar rentabiliteit door rationalisatíe en integratie te verbeteren.
Dit streven leidt voornamelijk tot mechanisatieen massaproductie,
standaardisatie, herziening der vestigingsplaats met daaraan ver-
bonden geografische centralisatie of decentralisatie, verbetering
der interne technische en administratieve organisatie, uitbreiding
en rationalisatie van het distributie- en service-apparaat.

Ook dit stadium van ontwikkeling heeft de ijzer- en staal-

1) P. Lieftinck.Moderne struktuurveranderingen der industrie in de
Ver. Staten van Amerika.
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produceerende industrie, gezien als bedrijfstak, achter zich líggen;
het viel in groote lijnen samen met de economische bloeiperiode
op het eind der vorige en in het begin van deze eeuw.

Thans bevíndt zij zich in het stadium van consolidatie en van
het zoeken van evenwicht. Kenmerkend zijn de volgende ver-
schijnselen: het evenwicht tusschen de productiecapaciteit en het
opnemingsvermogen van de markt wordt periodiek verbroken.
In den steeds heftiger wordenden strijd om de markt zijn de
zwakke broeders reeds afgevallen, de overgeblevenen reorgani-
seeren zich en trachten, naast de verdere toepassing van de reeds
in het voorgaande stadium aangewende middelen, hun positie
te behouden of te verstevigen door fusies, onderlinge afspraken
op de markt betrekking hebbende, of overheidshulp, het geheel
met het doel het verbroken evenwicht te herstellen.

Uit de op blz. 47 en 48 afgedrukte grafieken valt duidelijk te
lezen, dat het tempo van den productie-aanwas sedert 1918
aanzienlijk is gedaald 1), terwijl de periodieke ínzinkingen als
gevolg van de zeer abrupte en van verdergaande beteekenis
zijnde verstoringen van de vraag, ook dieper insnijden dan voor-
dien het geval was. Bezien wij de lijnen van de ruwstaal- en
ruwijzerproductie van Duitschland, Engeland en Frankrijk in
het bijzonder, dan blijkt duidelijk dat de periode vóór 1914 een
regelmatiger beeld te zien geeft dan de periode daarna; de laatste
vertoont duidelijk de kenmerken eener, zich in herhaalde crises
uitende marktontwrichting. De cijfers van den internationalen
handel illustreeren de protectionistische overheidspolitiek. Wij
wezen reeds op de fusiebeweging in het algemeen en op eenige vrij
recente voordeelen daarvan in Duitschland na den vorigen oorlog,
in Engeland in de 30-er jaren en in België vlak vóór dezen oorlog.
Ook het I.S. K. ontstond na 1918.

„Wanneer een tak van nijverheid zich in deze phase bevíndt,
zal het aantal bedrijven afnemen, het aantal arbeiders of dalen,
of slechts uiterst langzaam toenemen, het vermogen der kracht-
installaties zal onder den invloed der rationalisatie een aan-
zienlijke stijging vertoonen, de waarde der voortbrenging zal
langzaam vermeerderen. Het gevolg zal zijn, dat de gemiddelde
bedrijfsgrootte toeneemt en de industrie het beeld van concen-
tratie te zien geeft in den meest sprekenden vorm". Aldus
Lieftinck in zijn meer genoemde studie. Hij baseert deze conclusie
op uítgebreide statistische gegevens over de industrie in de
Ver. Staten. Deze, aan het Bureau of the Census van het Depart-
ment of Commerce te Washington ontleende cijfers over de
hoogovens, de staalfabrieken en de walsbedrijven zijn o.i, repre-
sentatief voor de geheele ijzer en staal produceerende industrie.

1) Zie ook de voetnoot op blz. 21.
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In dit industrieland bij uitnemendheid kunnen de economische
krachten zich uitwerken zonder belemmering van politiek-
historische factoren - zooals bv. in Engeland sterk het geval
is geweest -~erwijl zij een groote economische ruimte ter
beschikking hebben. Partieele, incidenteele gegevens, welke wij
in de algemeene literatuur, in eenige landelijke statistieken en
in de jaarverslagen der ondernemingen vonden, bevestigen dit
bedoelde representatieve karakter.

Hoogovens (in werking).

Census
jaar

1869 386 27.554 71 1.833
1879 341 41.695 122 3.376
1889 304 33.415 110 8.845
1899 223 39.241 176 14.448
1904 190 35.078 185 16.497
1909 208 38.429 185 25.795
1914 160 29.356 183 23.332
1919 195 41.660 214 31.015
1921 134 18.698 139 16.688
1923 169 36.712 217 40.361
1925 122 29.188 231 36.701
1927 116 27.958 241 36.566
1929 103 26.296 255 42.334

(Onder bedrijf wordt verstaan: 1 fabriek.)

Aant.
bedr.

Arbeiders

totaal I gem.

Product. in tonnen Paardekrachten

totaal I gem, totaal I gem.
in duiz. in duiz.

4.749
9.900

29.095
64.789
87.495
123.327
145.438
156.631
124.537
238.823
300.828
315.224
411.010

497
773

1.173
1.222
1.581

1.686
1.380

2.230
4.070
5.642
7.639
8.110

9.980
11.315

Het hier naar voren komende verschijnsel van een stijging der
gemiddelde bedrijfsgrootte, heeft zich na 1929 in versterkte mate
voortgezet door de toepassing in de walstechniek der zg. „breed-
bandstraten", waarmede ook de tendens tot uitschakeling van
arbeidskrachten werd versneld.

Wat de technische voortbrenging in den engeren zin betreft,
deze vertoont de typische kenmerken der consolidatieperiode.
Zoowel wat de wijze van productie als wat de producten zelf
betreft, valt op weinig nieuwigheden te wijzen, waarbij tot nu
toe de bestaande inrichtingen zich veelal naast de nieuwe hebben
kunnen handhaven, behalve op het gebied van de dunne platen-
walserijen, waar een harde strijd tegen de breedbandstraten wordt
gevoerd.

Vooral bij de beoordeeling van de resultaten door de Neder-
landsche ijzer en staal produceerende industrie bereikt, is het
van beteekenis, voor oogen te houden, dat zij van haar ontstaan
af heeft „geleefd" in het stadium van consolldatie en van het
zoeken van evenwicht voor den bedrijfstak als geheel gezien.
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Zij vond tegenover zich concurrenten, die de expansieperiode
hadden meegemaakt en de gedurende dien tijd opgebouwtie sterke
positie als uitgangspunt van den concurrentiestrijd konden nemen.
Haar ontbrak gedurende vele jaren de mogelijkheid door integratie
en horizontale concentratie haar basis te versterken, terwijl zij,
uitsluitend ruwijzer fabriceerend, haar producten moest verkoopen
op een internationale markt - één der weinige in zijn soort - die
door partieele noch algemeene afspraken was gereglementeerd,
zoodat zij ook dat hulpmiddel volkomen ontbeerde. In latere jaren
heeft ook zij de genoemde rationalisatie-middelen kunnen toepassen
met, naar wij nog nader zullen zien, merkbaar gunstige resultaten.

~ III. De vestigingsplaats der iJzer en staal produceerende
industrie.

Bij de bespreking der factoren, welke op de keuze van de
vestigingsplaats inwerken, zullen wij in hoofdzaak het schema
volgen door Wisselink 1) samengesteld uit bouwstoffen verstrekt
door Hall. Dit beteekent geenszins, dat wij de theorie van Weber
- veelal als uitgangspunt van beschouwingen over de vestigings-
plaats eener industrie gebezigd - verwerpen. Integendeel, wij
zijn het met Wisselink eens, dat het schema van Hall als geheel
gezien dezelfde factoren ínhoudt als de theorie van Weber; wij
achten het voor ons doel voorloopig eenvoudiger en overzichte-
lijker, te meer daar Wisselink de systematische lijn nog wat
strakker heeft getrokken.

Wisselink onderscheidt:
1. Nabijheid van grondstoffen inclusief

hulpstoffen - factor „grondstof"
2. Nabijheid van krachtbronnen, water-

kracht, steenkool, stookolie, gas,
condensatiewater, enz. - factor „kracht"

3. Beschikbaarheid van arbeidskrachten - factor „arbeid"
4. Klimaat - factor „klimaat"
5. Beschikbaarheid van water, voor

techn. dóeleinden - factor „water"
6. Ligging ten opzichte van de afzet-

gebieden - factor „afzet"
Hij laat de factor „kapitaal" weg, omdat hij de Ver. Staten

van Amerika behandelt, waar kapitaal geen eigenlijken vestigings-
factor meer is. Voor onze beschouwingen kunnen wij deze echter
niet ontberen, waarom wij hem als 7e aan de overigen van
Wisselink toevoegen. Met Wisselink zijn wij van meening, dat

' F. Wisselink, De vestigingsfactoren der katoenindustrie in de Ver-
eenigde Staten van Noord-Amerika.
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het „momentum of an early start" van Hall of de „druk voort-
vloeiende uit vroegtijdige vestiging" eigenlijk op een heel ander
plan staat dan de overige factoren; het is de historische factor
gesteld tegenover de rationeele factoren. Voor de onderhavige
industrie valt hij practisch geheel samen met de factoren grond-
stof en kracht, omdat elke vroegtijdige vestiging van een ijzer
en staal produceerend bedrijf was gebaseerd op de aanwezigheid
van ijzererts en steenkool of houtskool. De onderscheiding,
grondstof en kracht, ofschoon op zich juist, zullen wij verder
in het algemeen niet volgen, omdat specïaal in de hoogoven-
techniek het spraakgebruik dít verschil niet zoo systematisch
maakt, maar erts, steenkool, cokes en kalk veelal samenvat in
het begrip grondstof. Waar zulks ter verduidelijking noodig is,
zullen wij incidenteel het bedoelde onderscheid maken.

Wat de factor grondstof betreft, historisch is hij langen tijd
de eenige vestigingsfactor van beteekenis geweest, een hoogoven-
bedrijf kon alleen daar bestaan, waar ijzererts en steenkool of
houtskool in elkanders nabijheid werden aangetroffen. Dit, van-
wege de groote hoeveelheden, die benoodigd zijn en het volume-
verlies tijdens het productieproces, tezamen met de beperkte
transportmogelijkheden. Hetzelfde gold voor de staal- en wals-
bedrijven, welke zich in de dírecte omgeving van de hoogovens
vestigden. Zoo vormden zich daar ter plaatse centra der ijzer- en
staalindustrie, b.v. in het gebied rondom Luik en op diverse
plaatsen in Engeland en Zweden. '

Toen de verkeerstechniek zich ontwíkkelde, ontstonden ruimere
vestigíngsmogelijkheden, ofwel bij het erts, ofwel bij de steenkool.
De transportkosten speelden daarbij de voornaamste rol. Dít
kwam hierop neer, dat de waardevolste grondstof, waarbij de
transportkosten in verhouding tot de waarde van het product
het geringst zijn, werd gebracht naar de industríe, welke in de
nabijheid van de minder waardevolle grondstof werd gevestigd.
Zoo voerde men oorspronkelijk de Siegerl~nder ertsen naar de
Ruhr toe, maar toen minder waardevolle ertsen in exploitatie
kwamen, zooals de „minette" in Lotharíngen en de Saar, ver-
plaatste zích een deel der industrie naar die streken, en bracht
men de Ruhrkolen daarheen. Toen Lotharingen en het Saar-
gebied van Duitschland gescheiden werden, ging Duítschland,
dat weinig waardevolle ertsen bezit, er toe over, op groote schaal
hoogwaardige ertsen te importeeren voor bewerking in het Ruhr-
gebied. Hier stuiten wij op een belangrijk verschijnsel; met de
vervolmaking der transportmogelijkheden trad deze factor in
versterkte mate op bij de beoordeeling der vestigingsmogelijk-
heden. Immers, de factor arbeid is voor de onderhavige industrie
van minder beteekenis; zij is weinig arbeidsintensief, heeft
betrekkelijk weinig behoefte aan geschoolde arbeiders, terwijl de
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verkeersmogelijkheden binnen bepaalde grenzen de aantrekking
van arbeidskrachten toelaten. De factor klimaat is volkomen
onverschillig, de factor water heeft, voor zoover wij konden
nagaan, nooit beteekenís gehad voor de ijzer en staal produ-
ceerende industrie. Blijft dus de factor afzet; het is duidelijk dat
ook hier het transportvraagstuk - voor een zwaar product als
ijzer en staal -, meespreekt. Het is de verdienste van Weber,
dat hij, nadrukkelijker dan Hall, de aandacht vestigt op het
transportprobleem in verband met de keuze der vestigingsplaats
en wel speciaal met betrekking tot de voor ons onderwerp van
belang zijnde factoren: grond- (en kracht)stof en afzet. In
Weber's theorie ressorteert de ijzer en staal produceerende
industrie onder de gevallen, waarin het product lichter is dan de
grondstof; indien meerdere vindplaatsen der grondstof aanwezig
zijn, zal het bedrijf zích moeten vestigen op een punt, waar de
transportkosten, in relatie tot de factoren grondstof en afzet,
het gunstigst zijn.

Op grond van deze overwegíngen kwamen ijzer en staal
produceerende bedrijven tot stand op verkeers-economisch gunstig
gelegen plaatsen, zooals IJmuíden, Stettin, Lubeck, Bremen en
aan de Amerikaansche Oostkust. Tengevolge van het uitgeput
raken van de oude ertsmijnen in de historische grondstoffen-
landen, waardoor men gedwongen wordt minder rijke ertslagen
te exploíteeren, ofwel hoogwaardige ertsen te importeeren, is hette verwachten dat mettertijd de verkeers-economische orientatie
zal toenemen 1).

Het ligt voor de hand, dat de factor afzet van beteekenis is,ook losstaand van het transportprobleem, maar vooral samen-
hangend met de techniek en het rationalisatiestreven. In plaats
van de hoogovens te drijven naar de staal- en walsbedrijven,
zien wij deze laatste zich vestigen in de directe nabijheid van
de eerste. Dit verschijnsel wordt in een volgende paragraaf nader
besproken; het ressorteert als zoodanig niet in eerste instantie
onder de vestigingsfactoren. Dat de ijzer- en staalindustrie in
verband met den invloed van de transportkosten en het „markt-
contact" iri de directe omgeving haar natuurlijke afzetgebied
moet vinden, is een principe, dat bv. door de internationale
kartelregelingen uitdrukkelijk wordt gerespecteerd. De vestiging
van ijzer en staal produceerende bedrijven in de nabijheid vangroote ijzer en staal verwerkende industrieele centra, zooals o.a.in Amerika, moet echter niet alleen van dezen gezichtshoek uit
worden beschouwd; ook de factor grondstof spreekt hierbij mee,

') Arbed schijnt plannen te hebben, althans een deel van zijn bedrijvente verplaatsen; het concern heeft 200 H.A. industrieterrein gekocht teSelzaete aan het kanaal Gent-Terneuzen, vlak bij de grens, en in dedirecte nabijheid van de aldaar gevestigde cokesfabriek.
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indien de staalindustrie op deze wijze groote schrothoeveelheden
uit haar directe omgeving kan verkrijgen.

Van het oogpunt uit van het vestigingsvraagstuk gezien, geeft
de aglomeratie van hoogovens, staal- en walsbedr~jven, een
internationaal voorbeeld van de onderlinge beinvloeding der
factoren grondstof, afzet en kracht: ruwijzer is de grondstof voor
staalfabriek en walsbedrijf, staal is de grondstof voor het wals-
bedrijf, beide bedrijven vormen het natuurlijke afzetgebied voor
den hoogoven. Het walsbedrijf levert schrot voor de staalfabriek
en de hoogoven levert gas als krachtbron voor staalfabriek en
walsbedrijf.

De factor kracht is van bijzonder belang voor de edelstaal-
fabricage, welke zich in hoofdzaak daarnaar richt, bv. in Zweden,
waar goedkoope electriciteit ter beschikking staat.

In zijn leerboek der Bedrijfshuishoudkunde, legt Huysman den
nadruk op de beteekenis van den factor kapitaal: „ln den tijd
waarin wij leven is het het kapitaal, dat de vestig,ngsplaats als
het ware aanwijst, welke daar is gelegen, waar de kapitalist het
grootste voordeel denkt te behalen". Is deze uitspraak in
haar algemeenheid juist, voor wat de 2e zinsnede betreft is zij
niet zonder meer aanvaardbaar. Immers, de vooropstelling van
Huysman, dat het kapitaal een wereldartikel is geworden, dat
daarheen zal vloeien waar het de meeste kansen op een hoog
rendement heeft, geldt heden ten dage stellig niet. Het gebonden
karakter van het kapitaal heeft tot gevolg, dat bepaalde
industrieën, ofschoon gunstige rentabiliteitsvoorwaarden aan-
wezig zijn, in sommige landen niet kunnen worden opgericht,
omdat de benoodigde middelen ontbreken en niet uit het buiten-
land kunnen worden aangetrokken. Voor een kapitaal-intensieve
industrie als de onderhavige is het plaatselijk aanwezig zijn van
het benoodigde kapitaal van des te meer beteekenis geworden.

Ware de stelling van Huysman juist, dan zou bv. in voor de
ijzer- en staalindustrie bij uitstek gunstige streken van China
en Mandchourije, reeds lang deze industrie tot ontwikkeling zijn
gekomen; het was echter na lang dralen de Japansche regeering,
die het kapitaal voor het grootste deel moest fourneeren, omdat
het part~culier initiatief te kort schoot. Indien men de eerste
passage van Huysman's uitspraak zoo opvat, dat ermede bedoeld
wordt: „daar waar kapitaal aanwezig is, bestaat een vestigings-
mogelijkheid", dan houdt het hiervoor ten aanzien van de onjnist-
heid der tweede passage aangevoerde, het bewijs voor de juistheid
der eerste in.

„Niet de laagste kostprijs, maar het hoogste rendement is
tenslotte de kritische index van de vestigíngsplaats" zoo conclu-
deert Huysman verder. Indien men onder rendement verstaat,
het directe kapitaalrendement, zooals Huysman zelf blijkbaar
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doet, dan is deze conclussie onvolledig; het algemeene belang
van een basisindustrie voor het economisch leven van het land
heeft in vele gevallen de overheíd aangezet tot het stichten van
een ijzer- en staalbedrijf, ook daar waar de verwachtingen omtrent
het directe kapitaalrendement ongunstig waren. Ook het privaat-
kapitaal bleek in het verleden onder deze voorwaarde tot mede-
werking bereid; de Nederlandsche Hoogovens zouden als voor-
beeld kunnen díenen.

Voor de Nederlandsche ijzer en staal produceerende industrie
stond bij haar opríchting de factor afzet op den voorgrond; men
wilde door een eigen basisindustrie den industrieelen opbouw
van het land schragen. Voor wat de factor grondstof betreft,
deze werd gezien in onmiddellijk verband met de verkeers-
economisch gunstige ligging. Tengevolge van de omstandigheden,
welke een beperking van het oorspronkPlijke plan veroorzaakten,
daartoe genoopt, bleken de Hoogovens voor den afzet van hun
ruwijzerproductíe op deze verkeerspositie te kunnen steunen.

Gevestigd als zij is op zuiver verkeers-economische basis is
men geneigd te denken dat de Nederlandsche ijzer en staal
produceerende industrie er geen belang bij heeft de grondstoffen-
bedrijven binnen haar invloedssfeer te betrekken. Inderdaad heeft
bij de keuze der vestigingsplaats en trouwens bij de beoordeeling
van de bestaansmogelijkheid der Hoogovens vooropgestaan, dat
men, niet beschikkende over Nederlandsche ertsen, door middel
van de verkeers-economische positie van ons land zou kunnen
putten uit den passeerenden grondstoffenstroom, en dit tegen
de gunstigst mogelijke voorwaarden.

Nochtans het sterkst staat hij, die, zoo noodig, tot op zekere
hoogte onafhankelijk is van buitenstaanders, en dit principe is
van invloed geweest op de door de Hoogovens met de Staats-
mijnen gesloten overeenkomst, waardoor de steenkolenbasis werd
verzekerd 1). De financieele deelname van 50 o~o ín een kalkgroeve
verstevígde de grondstoffenpositie eveneens.

Slechts op ertsgebied bleef inen volkomen afhankelijk van de
buitenwereld. Wellicht speelden de groote geldbedragen, welke
met een eventueele deelname in een ertsmijn gemoeid zouden
zijn, daarbij een rol. Door de overname van den grootsten schrot-
handelaar in Nederland, de firma Nijkerk, hebben de Hoogovens
getracht ook deze voor hun staalproductie zoo voorname grond-
stof binnen hun invloedssfeer te brengen. Deze transactie is
echter om redenen, samenhangend met de politieke oorlogs-
omstandigheden, niet doorgegaan.

i) Zij hebben van deze overeenkomst geen gebruik moeten maken,
maar hebben kunnen profiteeren van de gunstige concurrentieverhou-dingen en steeds op de vrije markt kunnen koopen.
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De heerschende meening, dat de Nederlandsche ijzer en staal
produceerende industrie, wat de structuur van haar grondstoffen-
basis betreft, volkomen afhankelijk is van derden, is derhalve
in haar algemeenheid onjuist.

Voor de toekomst lijkt het ons noodzakelijk eenige zeggenschap
over de erts- en schrotvoorziening te verkrijgen. De met dit
vraagstuk samenhangende kwestie komt in een volgend hoofd-
stuk aan de orde.

De hedendaagsche praktijk zal in weiníg gevallen slechts één
der genoemde factoren aanwijzen als uitsluitend bepalend voor
de keuze van de vestígingspiaats. Veelal zal een samenwerking
van verschillende factoren tot het concrete resultaat hebben
geleid. Wel kunnen wij concludeeren, dat bij het bepalen van
de vestigingsplaats der ijzer en staal produceerende industrie,
de verkeers-economische kwestie in verbinding met de factoren
grondstof en afzet steeds meer op den voorgrond treedt.

~ IV. De samengesteldheid der ondernemingen 1).

Zooals gezien, wordt de ijzer en staal produceerende industrie
gekenmerkt door de overheerschende positie van groote samen-
gestelde ondernemingen. Deze samengesteldheid kan tot stand
komen eenerzijds, doordat een bestaande onderneming, welke een
bepaald stadium der productie omvat, zich uitbreidt in een of
meer richtingen door den bouw van nieuwe bedrijven of den koop
van reeds bestaande; anderzijds doordat verschillende voorheen

1) Vogelstein in de „Grundrisz der Sozialtikonomik" brengt de hier verder
te behandelen factoren onder in twee groote groepen: de „Technische
Grtinde" en de „Auszertechnische Grunde", welke kunnen leiden tot
„Integration und Differenzierung". Tot de „Technische Griinde" van de
Integratie rekent hij:

a, de noodzakelijkheid om bij de fabricage van kwaliteitsartikelen vol-
doende macht te hebben over de kwaliteit der producten welke in
voorgaande stadia worden vervaardigd;

b. de „zeitliche Zusammengehórigkeit der Teilarbeiten", d.w.z. dat ingeval
bv. een halffabrikaat gloeiend bewerkt moet worden, het wenschelijk
is, verhitting en bewerking in hetzelfde bedrijf te laten geschieden;

c, de mogelijkheid om de bij het eene proces vrijkomende krachten te
gebruiken in het andere;

d. de onmogelijkheid om een halffabrikaat te verzenden.

Tot de technische motieven, welke de integratie tegenwerken, rekent
Vogelstein
a. de discrepantie tusschen den optimalen productieomvang der verschil-

lende stadia;
b. de starheid, welke aan de intregratie verbonden is; en
c, de hooge eischen, welke een sterk geintegreerd bedrijf aan de leiding stelt.

De „Auszertechnische GrGnde" - en hier noemt Vogelstein slechts die,
welke tot integratie hebben geleid - zijn voornamelijk te vinden in de
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zelfstandige ondernemingen hun gelijke of verschillende bedrijven
organisatorisch samenvoegen onder gemeenschappelijk beheer.

Den eersten vorm noemt Lieftinck de bedrijfsvertakking, den
tweeden de bedrijfsaaneensluiting 1). Beide vormen kunnen
leiden tot:

1. verticale concentratíe of integratie, waardoor alle, of een deel
der productiestadia, liggende tusschen het verkrijgen van de
grondstoffen en het afleveren van het eindproduct, worden
aaneen gekoppeld;

2. horizontale concentratie, waardoor meer bedrijven worden
aaneen verbonden, die hetzelfde productiestadium of de
productie van hetzelfde artikel omvatten.

3. Laterale concentratie, waardoor meer ondernemingen be-
hoorend tot verschillende bedrijfstakken worden samenge-
voegd. De laterale concentratie is voor de ijzer en staal
produceerende industrie van ondergeschikte beteekenis.

Het verschijnsel bedrijfsvertakking of bedrijfsaaneensluiting
als zoodanig, is voor ons van minder belang; interessanter is de
verklaring van de oorzaken welke hebben geleid tot de concrete
uitingen van deze vormen van samensluiting, nl. de integratie
en de horizontale concentratie.

Verwijzend naar de in ~ 2 gemaakte indeeling, o.a. in de periode
van expansie en de periode van consolidatie, kunnen wij consta-
teeren, dat historisch gezien voor de ijzer- en staalindustrie over
het algemeen voor de eerste periode de integratie kenmerkend is,
terwijl de horizontale concentratie in het bijzonder gedurende
de 2de periode plaats grijpt. Dit valt hierdoor te verklaren, dat
in de expansieperiode de interne technische rationalisatie op den
voorgrond staat, op welk gebied de integratie, zooals wij verder
zullen zien, bijzondere voordeelen biedt. Gedurende de consoli-
datieperiode treden de marktproblemen op het eerste plan, welke

markttoestanden; , wenn aber die Integrationsbewegung in den letztenJahren so enorme ~Fortschritte gemacht hat und als eine der wichtigstenErscheinungen der heutigen industriellen Entwicklung gilt, so ist es viel-mehr ein Ausflusz der modernen monopolistischen Entwicklung".
Wij volstaan met deze korte vermelding van het belangrijke artikel vanVogelstein. omdat wij ons willen beperken tot de ijzer en staal produ-ceerende industrie en, ofschoon de indeeling van Vogelstein zeer logisch is,geven wij de voorkeur aan een behandeling der diverse tot integratieleidende factoren in eenigszins historische volgorde.
Aan den factor „starheid", welke volgens Vogelstein de integratie zoutegengaan, zullen wij onder de benaming ,evenwichtsprobleem" meeraandacht besteden, omdat hij - in tegenstelling met wat V. daaroverzegt - volgens ons juist de directe aanleiding is geweest tot nog verder-gaande integratie en de ruonopolistische ontwikkeling.
') P. Lieftinck. Moderne Structuurveranderingen der industrie.
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men door fusies en onderlinge overeenkomsten tracht op te lossen.
Tot ongeveer het midden der vorige eeuw waren de verschillende

productiestadia van dè ijzer en staal produceerende industrie,
nl. het ertsmijnbouwbedrijf, het steenkoolmijnbouwbedrijf en de
cokesproductie, het hoogovenbedrijf, het staalbedrijf en het
walsbedrijf, voor het meerendeel in zelfstandige ondernemingen
vertegenwoordigd, ook de verwerkende industrie bood een
gespecialiseerden aanblik.

Met de vervolmaking van de staalproductietechniek deden de
technische rationalisatie in den vorm van het aaneensluiten van
hoogovens, staalfabrieken en walsbedrijven haar intrede. Het
ruwijzer kan bij een dergelijke íntegratie, „in einer Hitze" in de
staalfabriek, het staal in de walserij, worden bewerkt, hetgeen
veel warmte-energie spaart. Volgens Petersen, directeur van het
Verein Deutscher Eisenhuttenleute, bedraagt het warmte-
energieverbruik voor niet geintegreerde bedrijven 300-350.000 K.
cal. per ton ruwstaal extra. Volgens Trosz 1) werd door deze
methode in 1904 van 3 tot 8 RM. per ton ruwijzer bespaard;
door directe overbrenging van ruwijzer ín heeten toestand in
de staalfabriek 2 tot 3 RM. per ton en door verhittíng van de
staalovens met hoogovengas 4 RM. Totaal dus (3 tot 8) -}- (2 tot 3)
-~ 4 RM. Voor hoog-gequalificeerde walsproducten is het nood-

zakelijk het staal in afgekoelden toestand chemisch te onder-
zoeken; het bedoelde voordeel wordt hierdoor dus minder groot.
Zooals Trosz opmerkt, biedt integratie hier het voordeel, dat het
hoogoven- en cokesovengas in de staalfabrieken en walsbedrijven
direct als brandstof kan worden gebruikt of, omgezet in electrici-
teit, indirect als drijfkracht kan worden aangewend. Ook Green-
wood, president van Dorman Long en Cie., wijst hierop: „Eco-
nomics have been effected by the increasing use of gass in place
of coal at the steel and rolling mills" 2).

Door de oprichting van cementfabrieken en benzolfabrieken
werd de exploitatie der afvalproducten mogelijk; de laatste
decennia brachten de ontwikkeling der synthetische meststoffen-
fabricage, waarvoor het ammoniumsulfaat der cokesovens wordt
gebruikt; ook de teerfabricage ín eigen beheer of door middel van
aanverwante ondernemingen trad naar voren. Het is duidelijk
dat al deze maatregelen den kostprijs der hoofdproducten
verlagen.

De achterwaartsche integratie, nl. het aan zich binden van
erts, steenkool, cokes en kalkproductie is, naast de technische
mogelijkheid om het hoogovengas te gebruiken als brandstof voor

1) Trosz: Aufbau der Eisen und Eisenverarbeitenden Industrie 1(on-
zerne Deutschlands.

8) Lord Greenwood. Jaarvergadering 1934-1935-1936.
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de cokesovens, hoofdzakelijk uit niet technische overwegingen
voortgekomen; terwijl historisch gezien, verschillende ijzer en
staal produceerende ondernemingen zijn terug te voeren tot erts
en~of steenkolenmijnbouwbedrijven. Bij elke industrie van be-
teekenis ontstaat het streven zich voor haar grondstoffenvoor-
ziening onafhankelijk te maken van derden. In de expansieperiode
waren de prijzen der grondstoffen aan sterke schommelingen
onderhevig; de snelle uitbreiding der productie van ijzer en staal
dreef bij tijd en wijle de vraag ver boven het aanbod van ertsen
en steenkool, zoodat de ijzerfabrikanten concurreerden tegen
elkaar op de grondstoffenmarkt. Trad een reactie in, dan plantte
deze zich slechts langzaam voort in de richting van het erts en
de steenkool, omdat de leveranciers daarvan zich tijdens de
hausse door langdurige contracten dekten. Zooals wij met betrek-
king tot de ertsvoorziening van de Hoogovens zullen zien, is ook
nog heden ten dage het gevaar van afhankelijkheid van de
grondstoffenproducenten niet denkbeeldig. De toenemende kartel-
liseering verstarde de nationale grondstoffenmarkten, de over-
heerschende invloed van en het onderlinge contact tusschen
weinige grootproducenten maakten ook de internationale erts-
markt, ofschoon theoretisch vrij, in zekere mate monopolistisch.
Het Mannesmann concern is het klassieke voorbeeld van dezen
vorm van integratie - gedurende de consolidatieperiode - op
grond der laatste genoemde factoren.

Door voorwaartsche integratie in den vorm van het aan zich
verbinden van de verwerkende industrie, trachtte men den afzet
te verbeteren, of, door het exploiteeren van eigen transport-
middelen, de vervoersmoeilijkheden te ontgaan.

Door integratie trachtte men deelwinsten uit te schakelen 1)
en de prijsverhoudingen te stabiliseeren. „Dann kommt das
Gesamtwerk aus dem Bereich der eigentlichen Marktartikel und
damit aus der ewigen Preisschwankungen heraus", zegt Wíeden-
feld 2). Ook de dikwijls storende en den kostprijs verhoogende
activiteit van zelfstandige dienstverleenende ondernemingen
poogde men door het zelf ter hand nemen van deze functies of
door het aan zich binden van bestaande firma's te ontgaan.

Technisch biedt de integratie in haar verschillende vormen
stellig voordeelen. Zonder nochtans te willen betoogen, dat ijzer

1 Barbanson, president van Arbed zegt op de Jaarvergadering in
1937: „Cette augmentation de nos bénéfices est due pour une bonne part,
que par suite de la disparition de la Soc. Metall. des Terres Rouges, les
bénéfices de cette Soc. sont incorporés aux nbtres". T. R. was de voor-
naamste erts- en ruwijzerleverancier van Arbed.

') VViedenfeld. Ein Jahrhundert Rheinischer Montanindustrie. Sir
Benton Jones, president der United Steel Cy. zegt op de jaarvergadering
1938: „I see advantages to the steelmaker, who would know that the
price of his most important raw-material, pig-iron. would not vary."
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en staal produceerende ondernemingen met beperking tot slechts
één of enkele der étappes van het geheele proces, noodzakelijker-
wijze onrendabel moeten zijn, is het opmerkenswaardig dat het
„Report of the Import Duties Advisory Committee on the present
positíon and future development of the Iron en Steen industry" 1)
tot de conclusie komt, dat in Engeland met zijn overwegend op
familiekapitaal berustende en sterk indívidualistisch georiënteerde
en georganiseerde ijzer- en staalindustrie o.a. samenvoeging der
bedrijven tot geïntegreerde grootere productie-eenheden één der
voornaamste middelen is, om de economische positie in het
algemeen en in het bijzonder het concurrentievermogen van de
Engelsche ijzer en staal produceerende industrie te verbeteren.
Ook Krdller, in het Eindverslag van de Staatscommissie voor de
Werkloosheid, komt tot de conclusie „dat de geïntegreerde onder-
nemingen een grooten bijna nïet meer in te halen voorsprong
hebben op de nieuw op te richten hoogovens die, los van alle
verband met de overige industrie, hun product ín den primitieven
vorm van gietijzer zouden moeten verkoopen, terwijl de binnen
deze groepen ontwikkelde specialisatie tusschen de verschillende
aaneengesloten bedrijven de concurrentíe voor het kleine zelf-
standige bedrijf op den duur nog belangrijk moet verzwaren".
Bij de herziening van het Duitsche Roheisenverband in 1926
werd speciaal rekening gehouden met de „reine Hochofenwerke,
deren Lage schwierig ist". Berkenkopf zegt in „Die Neuorgani-
sation der deutschen Grosseisenindustrie" betreffende deze kwestie
llet volgende: „Díe Gesamtheit der Bestimmungen des Roheisen-
verbandes ist symptomatisch fur das Bestreben, die Interessen
der in sehr schwieriger Lage befindlichen reinen Hochofenwerke
zu unterstutzen. Ob es allerdings auf die Dauer móglich sein
wird die wenigen in Deutschland noch vorhandenen reinen
Hochofenwerke, die sích z.Zt. noch durch Herstellung von
Spezialroheisen und durch Nebenbetriebe aller Art aufrecht
erhalten, in ihrer Existenz zu sichern, diárfte immerhin fraglich
sein. Auf die Dauer werden die reinen Hochofenwerke entweder
verschwinden, oder sich zur Giesserei hin oder zum Stahl und
Walzwerk ausbauen mussen."

Ook uít de geschiedenis der Nederlandsche ijzer en staal
produceerende industrie blijkt de juistheid van het boven-
staande, en tegen dien achtergrond gezien, komen de door haar
bereikte resultaten in een heel ander licht te staan. Zij heeft
met succes gestreefd naar verlaging van den kostprijs van het

1) Verschenen te Londen in 1937. In een in 1943 verschenen memo-
randum van de Federation of British Industries „On Iron and Steel" wordt
nogmaals op het belang van concentratie, integratie en centrale leiding
gewezen. Ook Birkett in „Ferrous Metals" komt tot deze conclusie.
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ruwijzer door de exploitatie der bijproducten 1). Later toen zij
in staat was den verticalen uitbouw voort te zetten door de
oprichting van de buizengieterij en de staalfabriek, was een
verbetering van de rer.tabiliteit merkbaar, welke stellig voor
een deel aan deze ontwikkeling te danken is.

De integratie heeft echter een verstarring tengevolge, die het
zg. „evenwichtsprobleem" op den voorgrond brengt en daar-
mede de vPrhoogde kwetsbaarheid van het geheele complex.

De verschillende productiestadia zijn op elkaar afgestemd, de
geproduceerde cokes- en hoogovengassen worden in eigen be-
drijven als drijf- en warmtekracht aangewend; ieder voelt aan
dat tengevolge daarvan een technische en bedrijfseconomische
evenwichtsverhouding ontstaat, welke door de minste onregel-
matigheid en afwijking van het plan in gevaar komt.

Men vat dit vraagstuk of complex van vraagstukken dan ook
terecht samen onder den naam „evenwichtsprobleem", omdat
het in wezen steeds gaat om het tot stand brengen en in stand
houden van het evenwicht in de onderlinge productie en kosten-
verhoudingen der sterk van elkander afhankelijke productie-
stadia; cokesovens, hoogovens, staalfabrieken, walsbedrijven en
verwerkende industrie, in vele gevallen nog voorafgegaan door
de stadia erts- en steenkolenexploitatie.

Het was dit evenwichtsprobleem met den daaraan verbonden
afzetdwang en noodzakelijkheid van stabilisatie, dat de dtrecte
ourzaak was, dat er op de importmarkten, waar diverse ijzer
en staal produceerende landen met elkaar concurreeren, dikwijls
groote spanningen heerschten. Vooral in tijden van depressie,
wanneer, ondanks de uitgebreidheid en veelzijdigheíd der onder-
nemingen, op de regelmatige afzetmarkten geen voldoende ge-
legenheid meer was om de optredende spanningen af te reageeren
en zich dientengevolge de noodzaak voordeed tegen elken prijs
een bepaalden minimum afzet te behouden, wilde niet het ge-
heele industriegebouw uit zijn voegen worden gerukt, speelde
zich o.a. ook op de Nederlandsche markt een heftige concur-
rentiestrijd af inet sterk afbrokkelende prijzen, waarover wij
hiervoor reeds spraken.

De toch reeds conjunctuurgevoelige bedrijfstak werd tengevolge
van de integratie nog ontvankelijker voor de optredende ver-
storingen van de markt. Dit ligt in zekeren zin voor de hand.
Immers, hoe veelzijdiger een onderneming is, hoe meer raak-
puntPn zij heeft met het economisch leven in het algemeen;
verwikkelingen welke zich voordoen b.v. op de ertsmarkt, zullen

~) Een voorbeeld van de versterkte positie door exploitatie der bij-
producten leverde de U.S. Steel Corp. reeds enkele jaren na haar ont-
staan, vlgs. A. Cotter. U.S. Steel Corp. A company with a Soul.
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niet nalaten het geheel te beYnvloeden. Kaag 1) wijst hierop als
volgt: het typische van de integratie is dat de verschillende
ondernemingen, die samenwerken als opeenvolgende schakels
van het productieproces en met elkaar hetzelfde product ver-
vaardigen, uiteindelijk ook een gezamenlijk belarg verkrijgen
bij den gang van zaken van dat eindproduct. Gaat het daarmee
slecht, dan zal zich dat de geheele keten daor doen gevoelen.
De juridisch-zelfstandige onderneming in deze keten zal kunnen
trachten links of rechts de op haar toekomende nadeelen af te
schuiven; haar machtspositie ir, het geheele complex is daarvoor
beslissend. Kaag wijst in dit verband op de Standard Oil, welke
haar grootste macht ontplooide in den tijd, toen zij geen belang
had bij de productie maar alle risico's op dien sterk gebonden
bedrijfstak kon afwentelen. De ervaring toont aan, dat de het
dichtst bij den consument liggende bedrijfstakken en speciaal
de kleinhandel over het algemeen de meeste weerstandskracht
bieden, vooral wanneer zij artikelen produceeren of verhandelen,
die tot de categorie der dagelijksche verbruiksgoederen be-
hooren 2). De primaire en vooral landbouwgrondstoffen bieden
de minste kans, zij zijn het sterkst gebonden.

Wil de integratie economisch doelmatig zijn, dan moet op
het volgende worden gelet 3):

1. De diverse productiestadia moeten een dusdanige capaciteit
hebben, dat de volgende bij de voorafgaande niet achter-
blijven. Zou zulks het geval zijn, dan zou het voorgaande
stadium zijn overtollige producten moeten afzetten op de
vrije markt, waar de koopers concurrenten zijn van de eigen
bedrijven, of wel het zal op verminderde capaciteit moeten
werken, hetgeen zeker on-economisch is. Het omgekeerde
geval is wel geoorloofd en zelfs doelmatig; in het laatste
hoofdstuk bij de bespreking van de voorwaarden, welke bij
de organisatie en uitbouw van de Nederlandsche ijzer en
staal produceerende industrie in acht dienen te worden
genomen, zullen wij deze kwestie uitvoeriger bespreken.

2. Elk der samenstellende bedrijven moet een hoogen graad van
doelmatigheid bereiken, hetgeen zich uit in een lagen kost-
prijs; deze toch is het voornaamste kostenbestanddeel van
den opvolgenden productietak. Bij de ijzer en staal produ-
ceerende industrie zal deze kwestie in hoofdzaak neerkomen

1) H. Kaag. Conjunctuurrisico en integratie. Economie, Juni 1937.
~) Myron Taylor, pres. U.S. Steel Corp.: „In times of depression the

demand for consumption goods does not drop as much as that for capital
goods. Therefore, if a greater diversification is provided, the corporation
would be in an improved position."

a) P. Lieftinck. Moderne Struktuurveranderingen der industrie.
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op den graad van efficiency der hoogovens, omdat hier het
hoofdmoment ligt bij de bepaling van den kostprijs van de
eindproducten. Tevens spreekt hier de integratie het sterkst,
omdat zij zích in tweeërlei zin uit: in rechte lijn naar grondstof
en eindproduct, in zijwaartsche richting naar de bijproducten.

3. Het bedrijfsverband strekke zich niet verder uit dan tot de
grens, waarbinnen een redelijke contróle over de processen
mogelijk blijft. Bij de onderhavige industrie, waar het een
gestandaardiseerd product betreft, met betrekkelijk een-
voudige afgeronde en duidelijk onderscheidbare afzonderlijke
productiestadia, valt deze grens tamelijk ver, vooral indien
men zich bedient van moderne beheersmiddelen als b.v. het
budgetsysteem, waardoor gedecentraliseerde zelfstandigheid
en verantwoordelijkheid onder een centrale leiding moge-
lijk zijn. ,

4. Het geheele productie-apparaat moet voldoende beweeglijk
en flexibel blijven om zich snel te kunnen aanpassen aan
veranderingen in de techniek, aan wijzigingen in de richting
van de vraag en aan conjunctuursschommelingen. De beide
eerste verschijnselen zullen de onderhavige industrie weinig
zorgen baren; de technische ontwikkeling is vrijwel tot
stilstand gekomen en ook de producten zijn, voor zoover
het niet de directe verbruiksartikelen betreft, aan weinig
variatie onderhevig.

De conjunctuur baart groote moeilijkheden, wij wezen reeds
hierop; het was dit verschijnsel, dat, naarmate de industrie
meer in het stadium van consolidatie trad en de economische
bewegingen, nu zij steeds minder een toenemende verruiming
van de markt te zien gaven, des te dieper ingrepen, de directe
aanleiding werd tot de horizontale concentratie.

In feite is de ijzer en staal produceerende industrie in haar
kernvorm zeer on-elastisch. Haar productie, gegroepeerd rondom
één of ineer hoogovens, kan slechts sprongsgewijs worden ver-
meerderd of verminderd, omdat een hoogoven om technische
redenen, ofwel slechts ongeveer op volle capaciteit en door-
loopend, ofwel in het geheel niet kan produceeren.

Een geintegreerd complex. dat gebouwd is op b.v, slechts
1 of 2 hoogovens moet daarom minder flexibel zijn dan een
combinatie, gebaseerd op vele hoogovens.

Deze lichamen met vele hoogovens hebben binnen eigen
kader een ruimere gelegenheid tot technische aanpassing aan de
conjunctuurschommelingen, doordat een reserve van eenige
procenten van de totale productiecapaciteit der hoogovens
reeds vaak de productie van een geheelen hoogoven omvat,
terwijl bij een bedrijf inet b.v. slechts 3 hoogovens de reserve
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minstens 33 0~o moet bedragen, daardoor het geheel zwaarder
belast en de vaste kosten vergroot 1). Bij terugloopenden afzet
zijn zij in staat de productie te concentreeren bij enkele bedrijven,
die vol bezet kunnen blijven, de andere leggen zij stil; deze
maatregel levert betere resultaten op, dan wanneer een enkel of
meer bedrijven op verminderde bezetting, tegen relatief sterk
gestegen kosten, moeten blijven doorwerken.

Dit technische argument speelde zich later af tegen den
achtergrond van alie andere motieven, welke tot de horizontale
concentratie dreven.

Kenmerkend voor de consolidatie periode is het verbroken
evenwicht tusschen vraag en aanbod met als gevolg een onrendabel
prijsniveau. Zooals reeds gezien leidt prijsconcurrentie bij de
ijzer en staal produceerende industrie, in plaats van tot het
beoogde resultaat, tot alle mogelijke nadeelige verschijnselen.

Nieuwe afzetgebieden zoeken, het zou een middel kunnen
zijn en b.v. door het pousseeren van haar export, voor een deel
met overheidshulp, hebben de grootondernemingen getracht de
groeiende discrepantie tusschen vraag en aanbod te ontgaan,
sommigen richtten zích tot volkomen níeuwe markten. De
Duitschers en Arbed b.v. wierpen zich op Zuid-Amerika, België
toonde veel belangstelling voor China, de U.S. Steel Corp. ver-
sterkte haar exportmaatschappij en pousseerde nieuwe artikelen
op huishoudelijk gebied. Voor de toekomst liggen hier stellig
mogelijkheden, voor het heden echter wordt de grens gelegd
door den algemeenen graad van economische ontwikkeling der
bedoelde jonge landen,welke tengevolge der economische depressie
weinig vorderingen maakten en dan veelal nog op een wijze,
welke lijnrecht in strijd is met het hier beoogde doel: n.l. door
zelf hoogovens en staalfabrieken op te zetten. Arbed en
Mannesmann trachtten deze ontwikkeling eenigszins ten goede
te keeren door aan de regeeringen van enkele Zuid-Ameríkaansche
Staten voor te stellen ter plaatse een bedrijf te beginnen.

Verruiming van den afzet door kostprijsverlaging is voor
ijzer en staal met hun on-elastische vraag vrijwel uitgesloten.

1) Naar wij uit de publicaties meenen te kunnen vaststellen is een
aantal van 4-5 hoogovens per regionaal geconcentreerde productie-
eenheid de meest voorkomende vorm. Concerns ats b.v. de Vereinigte
Stahlwerke beschikken over 40-50 hoogovens, de U.S. Steel Corp. over
meer dan ]00.

De laatste jaren is een verschuiving naar de zijde van het gebruik van
minder, maar grootere hoogovens merkbaar; dit wordt voornamelijk ver-
oorzaakt door technisch-economische kwesties, samenhangend met de
warmte-economie. Men zou kunnen zeggen, dat het voordeel der concentratie
op dit gebied daarmede wordt bedreigd; gezien het groote aantal hoog-
ovens. waarover de concerns desondanks nog blijven beschikken, is dit
van weinig belang.
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Bleef dus slechts het middel, door samensluitingen tot grooter
macht te komen en daardoor een reguleerenden invloed op de
markt uít te oefenen. In de eerste plaats zijn fusies daarvan het
gevolg, in de tweede plaats leidt dit tot kartelvorming.

Wij zouden niet volledig zijn, indien wij onvermeld I'eten de
voor de íjzer en staal produceerende industrie niet-specifieke
oorzaken van samensluiting, welke voor elke moderne groot-
industrie van belang zijn; n.l. de voordeelen gelegen in de massa-
productie, in de geografische spreiding der bedrijven met dien-
overeenkomstige voordeelen op het gebied van den afzet en
den aanvoer van grondstoffen; in de mogelijkheid van de toe-
passing van „Scientific Management", waarbij de te maken
kosten veelal slechts verantwoord zijn voor een groote orgar.isatie;
in de mogelijkheid van research en reclame op groote schaal;
de problemen der financiering; de persoonlijke ambities van
ondernemingsleiders, waarvan Gary in verband met de U.S. Steel
Corp. een frappant voorbeeld is. De bespreking daarvan zou
ons te ver voeren. Wij meenen met de vermelding te kunnen
volstaan.

~ V. De kostenstructuur der ijzer en staal produceerende industrie.

Ter verkrijging van het beoogde inzicht in de kostenstructuur
der onderhavige industrie staan ons slechts twee bronnen van
gegevens ter beschikking.

In 1930 werden de resultaten gepubliceerd van een enquête
gehouden door de „Ausschusz zur Untersuchung der Erzeugungs-
und Absatzbedingungen der deutschen Wirtschaft" naar de
kostenelementen der zware ijzer- en staalindustrie. Ofschoon
gebaseerd op Duitsche inlichtingen, achten wij deze gegevens
toch van waarde, allereerst omdat de Duitsche ijzer en staal
produceerende industrie, wat de technische en economische
organisatie betreft, representatief kon worden genoemd en verder,
omdat bij de verzameling der gegevens gebruik ís gemaakt van
de inlichtingen van deskundigen uit de branche, o.a.: Vdgler
en Poensgen, directeuren der Ver. Stahlwerke; Rhchling, presi-
dent van Rdchling Buderus; Springorum, president van Hoesch;
Thyssen; Bierwes, president van Mannesmann; Kldckner, presi-
dent van Kldckner; Klotsbach, directeur van Krupp; welke
deskundigen zich dikwijls hebben beroepen op Amerikaansche,
Engelsche, Fransche en Belgisch-Luxemburgsche vergelijkende
cijfers, zoodat o.i. van algemeene gegevens mag gesproken
worden.

In de onderlinge verhouding der kostenelementen geeft de
enquête over het algemeen weinig inzicht; dit is te betreuren
in verband met een hier verder ter sprake komende kwestie.
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In zijn studie: „De ontwikkeling en druk der constante
kosten" verschenen in 1943, geeft Verdoorn 1) diverse cijfers
over de kostenstructuur der United States Steel Corp., terecht
als representatieve onderneming opgevoerd, en over het hoog-
oven- en walsbedrijf in de Vereenigde Staten, als geheelen
bedrijfstak. De meest recente gegevens stammen uit 1938, voor
het vergelijkend overzicht van de relatieve ontwikkeling gaat
Verdoorn terug tot in de vorige eeuw.

De beteekenis der vaste of constante kosten is in de bedrijfs-
economische literatuur reeds jaren onderwerp van velerlei be-
schouwingen, waarbij echter het gemeenschappelijke kenmerk
aanwezig is, dat men verschillende, om niet te zeggen alle
problemen van de moderne industrie op het vraagstuk der
constante kosten tracht te brengen. Met name de verstarring
van het economisch leven met daaruit voortkomende verscherpte
concurrentie, ontwrichting van de markt, kartel- en trust-
vorming, dumping, differentieele prijspolitiek, overheidsingrij-
pen, enz. A1 deze verschijnselen worden beschouwd als veroor-
zaakt door de toeneming der constante kosten, waarbij deze
toeneming relatief wordt gezien; d.w.z. in verhouding tot de
variabele kosten wordt, zoo redeneert men, het procentueele
aandeel van de vaste kosten steeds grooter.

Genoemde enquéte staat ook in dit teeken: „de vaste kosten
overheerschen, maar welk percentage der totale kosten maken
zij uit?" Deze vraag werd tot de deskundigen gericht met het
resultaat: „dass keiner der Sachverst~ndigen weniger als 30 0~0
der entstehenden Kosten fur starr, daher in ihrer absoluten
Hóhe von der Besch~ftigung der Werke unbeeinflussbar erkl~rte.
Die Mehrzahl war der Meinung, dass die starren Kosten h5her
und gemessen an den Gesamtkosten auf etwa 50 0~o beziffert
werden mussen."

Verdoorn komt voor de U.S. Steel Corp. op een percentage
van 24 over de periode 1927-1938.

In een artikel in Economie voert van Berkum 2) eenige be-
denkingen aan tegen de studie van Verdoorn. Het zou ons te ver
voeren hier diep op in te gaan; van belang voor ons onderwerp
is evenwel het feit; dat van Berkum van oordeel is, dat „de
onwaarschijnlijk lage vaste kostenpercentages, waartoe het onder-
zoek van Verdoorn komt, weinig vertrouwen inboezemen." Dit
oordeel betreft voornamelijk het o~0 16,5, waartoe Verdoorn
komt voor de Amerikaansche industrie in haar geheel.

Inderdaad, zou dit percentage juist zijn, dan zou waarschijnlijk

i) P. S. Verdoorn. De ontwikkeling en druk der constante kosten.
z) P. P. van Berkum. 1-fet vraagstuk der vaste kosten. Economie

Febr.~Maart 1944.
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de oorzaak van de problemen zgn. samenhangend met de vaste
kosten, op een ander terrein moeten worden gezocht; een dusdanig
diep ingrijpende invloed als van .de vaste kosten uitgaat op
de economische maatschappij in het algemeen kan moeilijk uit
een dergelijke weiníg ingrijpende verhouding van ongeveer 1: 6
voortkomen.

De cijfers van de U.S. Steel Corp, zijn door deze maatschappij
gepubliceerd ter verdediging van haar prijspolitiek; naar beneden
geflatteerd zijn zij dus zeker niet. Wij achten het cijfer 24 dan
ook wel juist, ofschoon het aanmerkelijk afwijkt van de meening
der Duitsche deskundigen. Deze afwijking zou te verklaren zijn,
indien vast stond dat de Duitschers alleen de toegevoegde
kosten op het oog hebben en met name de grondstoffenkosten
buiten beschouwing laten. Uit de verdere kostencijfers zou men
zulks kunnen afleiden.

Op grond van zijn statistisch materiaal komt Verdoorn tot de
conclusie - wij houden ons hier alleen bezig met de hoogovens en
walsbedrijven en de United States Steel Corp. - dat het procen-
tueele aandeel der constante kosten eerder afneemt dan toeneemt,
waarmede hij zich direct keert tegen de, op de aanvaarding van
het tegengestelde gebaseerde, voornoemde bedrijfseconomische
theorieën. Van belang is hier de suggestie van Van Berkum, dat
het uitblijven van een verschuiving in de kostprijssamenstelling
naar een grooter percentage vaste kosten o.a. verklaard zou
kunnen worden als een gevolg van de moderne techniek zelf.

Voor de ijzer en staal produceerende industrie lijkt ons zulks
in zekeren zin het geval. Ter verklaring moeten wij weer terug-
grijpen op de in een vorige paragraaf gemaakte indeeling in de
periode van expansie en de periode van consolidatie.

De eerste wordt gekenmerkt door de toenemende beteekenis
der vaste kosten, de tweede vertoont een consolidatie der ver-
houdingen.

Tijdens de expansie-periode wordt de ijzer en staal produ-
ceerende onderneming eenerzijds gedwongen tot herhaalde groote
kapitaalsinvesteeringen, doordat de productie-capaciteit aan-
zienlijk kan worden opgevoerd, anderzijds moeten deze investee-
ringen snel worden afgeschreven, omdat de technische ontwikke-
ling de installaties snel doet verouderen, zoodat zij door nieuwe
moeten worden vervangen. De toenemende mechanísatie drijft
de kapitaalintensiviteit der ondernemingen sterk omhoog, de
integratie en horizontale concentratíe verstart het geheele
complex en legt het een nieuwe categorie van vaste kosten op,
n.l. die van de wetenschappelijke bedrijfsorganisatie, de research
en de algemeene leiding.

Tijdens de periode van consolidatie vraagt de technische
ontwikkeling geen omvangrijke kapitalen, het productie-apparaat
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kan op dezelfde capaciteit blijven gehandhaafd, ook de mechani-
satie en de kosten van rationalisatie en algemeen beheer blijven
stationnair. Indien de onderneming in dit stadium nog eenigen
groei vertoont, geschiedt deze langs lijnen van geleideli~kheid,
zonder dat sprongsgewijze geheele bedrijven worden hernieuwd
of vergroot, met uitschakeling van de bestaande.

Voornamelijk de post interest en afschrijvingen wordt hierdoor
minder omvangrijk voor ondernemingen, welke de expansie-
periode hebben meegemaakt.

In verhouding tot den toestand gedurende de expansie-periode,
zal de variabele post arbeidsloonen niet meer zoo sterk terug-
loopen, met dienovereenkomstige relatieve stijging van den
post sociale verzekeringen, welke eveneens een variabel karakter
vertoont.

Ook de absolute beteekenis der vaste kosten, zoo lijkt het ons,
moet voor de ijzer en staal produceerende industrie niet worden
overdreven. Het cijfer van de U.S. Steel Corp. geeft ons dien-
aangaande eenig idee; men moet hierbij bovendien bedenken,
dat deze onderneming dusdanig is gezntegreerd, dat de ver-
werkende industrie van groote beteekenis is voor het geheel.
Ditzelfde geldt voor de genoemde Duitsche concerns, zoodat de
cijfers eigenlijk niet meer gelden voor de ijzer en staal produ-
ceerende industrie als zoodanig. De ijzer en staal verwerkende
industrie geeft o.i. een grooter percentage aan vaste kosten te
zien dan de ijzer en staal produceerende, immers, de technische
ontwikkeling is op dat gebied nog geenszins tot consolidatie
gekomen, steeds meer geperfectionneerde werktuigmachines~ver-
schijnen op deze markt, de onderneming die wat kwaliteit betreft
wil mee kunnen, moet steeds het níeuwste blijven aanschaffen.
De kwaliteits- en precisie-eischen zijn bij dezen tak van nijverheid
ook hooger opgevoerd dan bij de zware basis-industrie; tengevolge
waarvan o.a. de geschoolde arbeid veel frequenter is; wij zullen
in een volgende paragraaf daarover enkele cijfers geven. De
post materialen neemt een minder belangrijk deel van de totale
kosten voor zijn rekeníng, omdat deze materialen een veel
grooteren graad van bewerking ondergaan dan bij de zware
industrie. Doet het bovenstaande reeds vermoeden, dat de ge-
noemde percentages die der eigenlijke ijzer en staal produceerende
industrie zullen overtreffen, een andere aanwijzing in deze
richting vínden wij in eenige gegevens over het aandeel der
materiaalkosten in de productiewaarde der hoogovens en wals-
bedrijven. Volgens Verdoorn was dit in 1936 83,8 0~o voor de
hoogovens en in 1937 ongeveer 60 ~ó voor de walsbedrijven.
Het lagere percentage voor de walsbedrijven, waar de graad
van bewerking hooger is dan bij de hoogovens, onderstreept
het hierboven ten aanzien van de verwerkende industrie gezegde.
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Bij een dusdanig belangrijken variabelen post materíaal, moet
de „overhead" wel zeer hoog zijn, om als constant element de
totale kostenstructuur in aanzienlijke mate te kunnen be-
invloeden.

Dat de ijzer en staal produceerende industrie desondanks een
groote starheid vertoont, met daaraan verbonden het geheele
complex van problemen, dat met een overwegend constante
kostenstructuur gepaard gaat, komt dan ook hoofdzakelijk voort
uit de technische starheíd van het hoogovenproces, de basis
van het geheel, waar aanpassing slechts mogelijk is via de
„multiple unit" zooals Verdoorn opmerkt, en uit den onderlingen
samenhang der geïntegreerde bedrijven, het „evenwichtspro-
bleem". Het zelfstandige hoogoven en walsbedrijf, ofschoon
tengevolge van de ontwikkeling minder rendabel, is qua kosten-
structuur stellig meer flexibel dan het geïntegreerde bedrijven-
complex.

Wat de samenstelling van den post materialen betreft, stelt
men het totaal op 100, dan eischen bij de hoogovens de ertsen
60-65 0~0, de cokes 30-35 0~o en de kalk 2-3 0~0. Hierin treden
verschuivingen op, bij rijke ertsen in de richting van een ver-
laging van het cokespercentage, bij arme ertsen omgekeerd. In
de staalfabrieken hangt deze onderlinge verhouding ten nauwste
samen met het percentage van het ingebrachte gewicht aan
ruwijzer en schrot; in de walsbedrijven komt alles voor rekening
van het ingebrachte ruwstaal.

In de geïntegreerde bedrijven vormen de kosten van de hoog-
ovens het voornaamste bestanddeel van de kosten van de. staal-
fabrieken, behoudens het geval dat aanzienlijk meer schrot dan
ruwijzer verwerkt wordt, en de kosten van de staalfabrieken
vormen het voornaamste element der kosten van de walsbe-
drijven. Bij het gebruik van Thomas-staal is de verhouding
als volgt:

Hoogovens.. ................ 70 0~0
Thomas staalfabrieken . . . . . . . . . . . . . . 5 0~0
Walsbedrijven ..................... 25 0~0

Eindproduct ....................... 100 0~0

Bij een S.M.-staalbedrijf wordt het percentage der hoogovens
minder, naarmate de schrothoeveelheid grooter is.

De loonkosten loopen volgens de resultaten van de genoemde
enquête ver uiteen, zoodat een bepaald percentage moeilijk
is vast te stellen. Erg hoog is het echter niet; bij de walsbedrijven
hooger dan bij de twee voorgaande stadia, tengevolge van den
verdergaanden graad van bewerking van het materiaal.
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De sociale lasten en pensioenen zijn de laatste decennia in
beteekenis toegenomen.

De energiekosten zijn door de aanwending van cokes en hoog-
ovengas en door de samenvoeging van bedrijven lager, maar
voor een deel constant geworden tengevolge van dezen onder-
lingen samenhang.

Voor wat het afschrijvingspercentage betreft, waren de ver-
schillende deskundigen van meening, dat weliswaar op zich bij
een eenmaal in goeden technischen staat zijnd productie-apparaat,
de veroudering niet snel geschiedt en het afschrijvingspercentage
dus niet buitengewoon hoog behoeft te zijn, dat echter, gezien
de groote kapitalen, die gelnvesteerd moeten worden om een
moderne outillage tot stand te brengen, een relatief laag afschrij-
vingspercentage toch een in absolute cijfers uitgedrukte zware
belasting van den kostprijs zal veroorzaken.

De transportkosten spelen een groote rol bij den aanvoer
van de zware grondstoffen erts en steenkool of cokes. Voor de
Spaansche en Noord-Afrikaansche ertsen maakt de vrachtprijs
tot Rotterdam gemiddeld 20 o~o van den inkoopsprijs uít, met
sterke schommelingen, afhankelijk van de zeevrachtenmarkt.

Voor ruwijzer, staal en walsproducten is de vracht van minder
belang in verhouding tot volume, gewicht en waarde; de inter-
nationale markt met haar scherpe concurrentie somtijds op de
meest afgelegen plaatsen is daarvan het bewijs. Naar gelang van
den graad van veredeling weegt de vrachtpri~s meer of minder
zwaar, hooge kwaliteit plaat kon van Amerika uit o.a. op de
Nederlandsche markt concurreeren, en met succes, zooals wij
zagen.

De spoorvrachten wegen zwaarder op de afgewerkte producten,
de zware grondstoffen worden niet over langen afstand per spoor
aangevoerd, dit zou te oneconomisch zijn 1) en waar zulks ge-
beurt, b.v. in Rusland, zoekt men door verplaatsing van de
industrie of door den aanleg van kanalen aan dit euvel tegemoet
te komen. Zoo stelde Duitschland een „Frachtausgleich" in voor
de afgelegen bedrijven en de groote concerns richtten hun West-
Duitsche, aan het water gelegen bedrijven, op den export, de
overige op de bevrediging der regionale behoeften.

~ VI. De kapitaalstructuur der ijzer en staal produceerende
industrie.

„Het kapitaal der ondernemingen ís te denken als een eenheid,
d.w.z. dat het kapitaal, ondanks de verschíllende aanwendings-

1) De groote verschillen tusschen de vrachten per spoor en te water
komen duidelijk naar voren in de diverse jaarverslager over 1928-1929
en andere jaren met uitermate strenge winters; het dichtvriezen van de
waterwegen maakte toen verzending per spoor noodzakelijk.
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vormen of ondanks de verschillende verkrijgingsvoorwaarden,
toch als een op zichzelf staande totaliteit blijft te bezien" 1).

Het verband tusschen de beide zijden van de balans is onver-
breekbaar; de ondernemer heeft een bepaald doel voor oogen,
dat hij slechts kan bereiken door het besteden van bepaalde
financieele middelen; naar gelang van den aard van deze toe-
komstige besteding dient hij te trachten de noodzakelijke
middelen te verkrijgen.

Gezien van het standpunt van den ondernemer ín de ijzer en
staal produceerende industrie, zullen wij diverse aspecten van
de kapitaalbesteding en verkrijging onderzoeken. De besteding
en het gebruik van het kapitaal geschieden in overeenstemming
met bepaalde functies, welke de ondernemer binnen het kader
van het ondernemingsdoel aan het kapitaal wil geven. „Daarom
wordt de positie van het aangewende kapitaal betiteld als de
functioneele of actieve kapitaalpositie" ~).

Als de voornaamste typeerende elementen in die posítie gelden:

l, de hoeveelheid van het kapitaal;
2. de tijdsbinding van het kapitaal;
3. de waarde van het kapitaal;
4, het rendement van het kapitaal.

Deze elementen in de besteding moeten hun „pendant" vinden
in de verkrijging; de diverse kapitaalbronnen moeten daarop
zijn ingesteld, hun „origine" moet in overeenstemming zijn met
de functie welke hun is toegedacht.

Wij zullen ons in deze theoretische beschouwing wat verdiepen,
omdat zij het mogelijk maakt de practische financiering van de
Nederlandsche ijzer en staal produceerende industrie op haar
„merites" te onderzoeken.

Wat de hoeveelheid functioneel kapitaal betreft, behoort de
ijzer en staal produceerende industrie tot de kapitaalíntensieve
industrieën. Dít geldt voornamelijk voor de bedragen, welke
moeten worden besteed voor de installaties, gebouwen e.d. Bijv.
voor den bouw van een oven hadden de Hoogovens destijds
fls. 9 millíoen noodig, het zware platenwalsbedrijf kostte een-
zelfde bedrag en de bedrijven der Cemij. en Mekog eischten
fls. 15 millioen.

Indien de onderneming de handelsfunctie vervult zullen in
de voorraden eveneens groote bedragen worden vastgelegd, dit
is echter van secundaire beteekenis; de industrie als geheel

')-') A. B. A. van Ketel. Schetsen uit de financiering der onderneming.
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gezien is vooral „Anlage-intensief" 1). Gezien deze groote bedragen
noodíg voor de oprichting, is het voor de hand liggend, dat het
gemakkelijkst kapitaalkrachtige deelnemers daarbij kunnen wor-
den betrokken; dit heeft bij den opzet der Hoogovens duidelijk
meegesproken; niet een groote massa van kleine, maar een,
beperkt aantal kapitaalkrachtige aandeelhouders werd aange-
trokken. In het functioneele kapitaal dient terwille van de
continuiteit rekening te worden gehouden met de zich eventueel
wijzigende economische omstandigheden; hier heeft het bij den
opzet der Hoogovens gehaperd; het moet in zekeren zin mogelijk
zijn geweest te voorzien, dat de na-oorlogsche periode een prijs-
stijging voor de onderhavige goederen zou vertoonen. Hiervoor
was geen voldoende regulatiekapitaal disponibel mct de bekende
gevolgen.

In overeenstemming met de karaktertrekken van de functio-
neele kapitaalzijde, hebben de Hoogovens zich verzekerd van een
overeenkomstige hoeveelheid absoluut gebonden kapitaal. Deze
juiste wijze van fínancieren is hun behoud geweest; de stellig
niet verwachte geringe rentabiliteit immers zou het onmogelijk
hebben gemaakt de vaste rente en aflossing bijv. op een obligatie- -
leening van beteekenis, op te brengen, terwijl ook terugtrekken
van het kapitaal, toen de toekomstkansen minder gunstig leken,
niet mogelijk was.

Wat de tijdsbinding betreft, de langzame omloopsnelheid,
door Mellerowics bij de Ver. Stahlwerke berekend op een coëffi-
cient van 0,70, maakt ook hler absolute binding aan de originaire
kapitaalzijde gewenscht.

Wat de tijdsbinding, maar meer nog, wat de hoeveelheid
betreft, is het opmerkelijk, dat de Hoogovens een deel van de
zware platenwalserij hebben gefinancierd met een obligatie-
leening. Deze op zich onjuiste handelwijze moet echter worden
bezien in het licht van de onzekere omstandigheden, welke het
voor de onderneming met weinig of geen uitgekeerd dividend
practisch onmogelijk zullen hebben gemaakt absoluut gebonden
kapitaal te verkrijgen. Wat de waarde betreft, is het kapitaal
in hoofdzaak aan goederen gebonden. De deelneming in de
Phoenix heeft voor de Hoogovens hier niets aan veranderd;
immers het was een aandeelenpakket dat zij overnamen. De
absolute binding van het originaire kapitaal laat het volkomen
onverschillig of het functioneele kapitaal goederen of geld ge-
bonden is.

Het rendement kan men bezien als het incidenteele rendement,
d.w.z. berekend over een bepaald tijdvak, of als het vitale

1) K. Mellerowics, Kosten und Kostenrechnung. De handelsfunctie is
de laatste decennia belangrijker geworden, een toeneming van het bank-
crediet ging daarmede gepaard.
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rendement, berekend over een langdurige levensperiode van de
onderneming. Daarbij zouden wij speciaal voor wat de Hoog-
ovens betreft willen voegen de verdeeling in direct, d.w.z. gezien
voor de onàerneming op zichzelf, en indirect rendement, gezien
voor de onderneming in verband met haar eventueele functie
voor het bedrijfsleven in zijn geheel. Zoowel incidenteel als
vitaal en direct rendement zijn voor de Hoogovens niet gunstig
geweest. Het indirecte rendement, niet in concrete cijfers weer
te geven, is van meer beteekenis geweest, al moet worden erkend,
dat de beteekenis van de onderneming steeds groeiende was
en dit in versterkt tempo na de voltooiing van den opzet met
staalfabriek en walsbedrijf.

Uit deze ongunstige rentabiliteit vloeit voort een typische
drang tot zelffinanciering, welke voor de kapitaalstructuur der
Nederlandsche ijzer en staal produceerende industrie kenmerkend
was. Genoemde verschijnselen bij het functioneele kapitaal
maakten het onmogelijk absoluut gebonden kapitaal, dat in dit
geval het eenig verantwoorde middel is, aan te trekken. Gezien
het indirecte rendement zou hier financiering met overheidshulp
de aangewezen weg zijn, indien - zooals ook inderdaad het
geval is geweest - de methode van zelf financiering te veel tijd
vraagt. Deze kwestie is van direct belang bij den wederopbouw
van de onderhavige industrie. Snelheid is hier een eerste eisch,
wil zij haar taak naar behooren kunnen volvoeren. De financieele
positie van het oogenblik,vooral onder invloed van den langdurigen
bedrijfsstilstand, is waarschijnlijk dusdanig, dat er geen voldoende
middelen zullen zijn om het apparaat weer op peil te brengen.
Wij komen in het slothoofdstuk op deze kwestie terug.

~ VII. De arbeidsverhoudingen.
De ijzer en staal produceerende industrie eischt, in tegen-

stelling tot de meeste takken der ijzer en staal verwerkende
industrie, weinig geschoolden arbeid. Zoo was het gemiddelde
percentage geschoolde arbeiders van het totaal aantal gedurende de
laatste jaren bij de resp. groepen als volgt: 1)

Hoogovens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 30 0~0 2)Walsbedrijven .................
Scheepswerven .. . . . . . . . . . . . . . . . 50-60 0~0
Machinefabrieken ... . . .. ... .. .. 60-70 0~0
Constructiewerkplaatsen ...... .. 40-50 0~0
IJzergieterijen enz . ............. 30-40 0~0

i) Deze gegevens zijn niet officieel, maar door het berekenen van ge-
middelden samengesteld uit verschillende publicaties van het N.A.M.

') Gegevens over de Hoogovens zetf worden niet gepubiiceerd daar
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Dit feit maakt haar tot op zekere hoogte weinig afhankelijk
van de arbeidsmarkt. De losse ongeschoolde krachten kunnen
van diverse plaatsen worden betrokken en de opleiding van
jonge arbeiders eischt betrekkelijk weinig moeíte en kosten.
Slechts voor de hoogere functies, vooral voor de bezetting van
de plaatsen van smeltmeester en walsmeester, zijn grondig ge-
schoolde personen noodig, daar deze de directe leiding hebben
over het productieproces en daarop grooten invloed kunnen
uitoefenen; ervaríng en gevoel spelen daarbij een voorname
roi. Door opleiding in het dagelijksche werk kan men deze
personen de gewenschte eigenschappen bij brengen, terwijl
internationaal geschoolde werkmeesters kunnen worden aange-
trokken. Onder dit soort menschen komt n.l. dikwijls een zekere
trekkersgeest voor, die hen naar vreemde oorden drijft. Zoowel
in het Nederlandsche hoogovenbedrijf als in de walsbedrijven
komen op de hoogste en op de lagere leidende plaatsen vreemde-
lingen voor; Duitschers en Belgen vooral, tengevolge van de
moeilijkheid om voor deze jonge industrieën Nederlandsche
krachten te vinden. De opleiding in eigen bedrijf brengt echter
extra kosten mede, de geringe behoefte aan dit soort menschen
maakte een vakkundige opleiding op ambachtsscholen en derge-
lijke inrichtingen onmogelijk.

~ VIII. De afzetverhoudingen.

Oorspronkelijk voerde de weg van producent tot consument
voor alle artikelen via den zelfstandigen groothandel, welke
naar beide zijden een sterken invloed uitoefende. Het is wellicht
onder invloed van de steeds moeilijker wordende afzetverhou-
dingen tijdens de consolidatieperiode, dat op dit gebied een
tendens merkbaar werd, welke dreef in de richting van het
streven naar direct contact met de belangrijke afnemers -
verbruikers van ijzer en staal. De ijzer en staal producenten
richtten zelf een handelsorganisatie op of wel interesseerden zich
financieel bij reeds bestaande groothandelshuizen, via dewelke
zij den geheelen verkoop leidden. Dat streven werd o.i. versterkt
door de toenemende kartelliseering. Dit verschijnsel immers
ontnam den producenten de algemeen gebruikelijke concurrentie-
middelen. Bleef slechts de mogelijkheid om door rechtstreeksche
beinvloeding van den consument te trachten een bepaalde

het een met name genoemde onderneming betreft. Uit diverse gegevens
over de Duitsche industrie komt genoemd oio naar voren voor beide soort
bedrijven te zamen. Aangenomen kan worden, dat het o~o voor de Hoog-
ovens daar beneden ligt, aangezien de watsbedrijven meer geschoolde
arbeiders noodig hebben dan eerstgenoemde bedrijfssoort. Uit persoonlijke
inlichtingen meenen wij voor Nederland te kunnen concludeeren tot een
o~o van resp. 20-25 o~a.
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voorkeur voor het eigen product aan te kweeken; men zag in de
laatste decennia het tot dan toe sporadisch voorkomende gebruik
van een eigen handelsmerk voor de zware ijzer en staal produ-
centen opkomen, het geheel met de bedoeling door specifieke
kenmerken, uiteraard van kwaliteit vooral, de afzetverhoudingen
te verpersoonlijken. Deze „kwaliteits" productie is één van de
weinige overgebleven concurrentiemiddelen. Wat vorm en hoe-
danigheid betreft bieden de zware ijzer en staal producten
weinig gelegenheid tot variatie, in tegenstelling tot de verwer-
kende industrie, die uit hetzelfde materiaal de meest verschillende
soorten van artikelen kan maken. Om deze reden stond de ijzer
en staal produceerende industrie betrekkelijk passief tegenover
de vraag; zij heeft bepaalde producten en moet zien die kwijt
te raken; - de verwerkende kan als het eene product niet loopt,
een ander probeeren - daartoe biedt een hoogstaande kwaliteit
van het betrekkelijk eenvoudige product goede kansen.

Met deze uitschakeling van den groothandel ging een toeneming
van de credietfunctie en voorraadvorming gepaard, hetgeen bij
de kapitaalstructuur tot uiting kwam; een groeiende afhanke-
lijkheid van het korte bankcrediet was hiervan het gevolg.

Op het streven naar concentratie van den afzet op de eigen
markt hebben wij reeds gewezen, alsmede op het divergeeren
der prijzen op de binnenlandsche en exportmarkten.

De hoofd-kwaliteitsindeeling: Thomas en S. Martin is afhan-
kelijk van de grondstoffenbasis, waarop de industrie rust; voor
Frankrijk, België en Luxemburg was Thomasstaal kenmerkend
vanwege den natuurlijken „minette" rijkdom; voor de overige
producentenlanden overheerschte S.M.-staal. Elke kwaliteit had
als het ware een eigen afzetterrein, het opvoeren van de kwaliteit
van het Thomasstaal deed de laatste jaren deze scheidingslijn
vervagen.

Voor de Nederlandsche ijzer en staal produceerende industrie
deed zich jaren lang, in tegenstelling tot de andere landen, het
geval voor, dat zij haar afzet hoofdzakelijk vond in het buitenland.
Door consequent te streven naar direct contact, buiten de
Engelsche handelshuizen om, met de afnemers en door zich toe
te leggen op de bevredigíng der speciale behoeften, wisten de
Hoogovens hun Nederlandschen afzet langzaam maar zeker op
te drijven.

Het percentage van het totale ruwijzer-verbruik, gedekt door
de Nederlandsche productie, was sedert het op de markt ver-
schijnen van de Hoogovens, respectievelijk:

1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 193122 41 45 56 60 66 58 671932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 193972 79 81 79 81 75 80 86
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Het uitblijven van protectie maakte evenzoo een gunstigen
indruk. De noodtoestand van de laatste jaren tenslotte, welke
vele Nederlandsche verbruikers tegen eigen wil verplichtte om
Nederlandsche walsproducten te verwerken, bracht meer begrip
en waardeering voor deze laatste aanwinst van de ijzer en staal
produceerende industrie, waarvan ook voor later ~aren goede
resultaten zijn te verwachten.

Na de aanvulling van de oorspronkelijke Hoogovens met
eigen staal- en walsbedrijven, omvat de Nederlandsche ijzer en
staal produceerende industrie kwalitatief den geheelen weg van
ertsverwerking tot en met walsproducten I).

Kwantitatief, wat de hoeveelheden betreft, kan zij echter
slechts een fractie van de nationale behoeften bevredigen.

De Nederlandsche ijzer en staal produceerende industrie is
geheel ingesteld op de S.M.-kwaliteit; bepalend hiervoor is de
aanwezigheid hier te lande van voldoende schrothoeveelheden,
de instelling van de Hoogovens op hoogwaardig „staalijzer"
en de oriëntatie van de verwerkende industrie op hoogstaande
kwaliteitsartikelen. De geaardheid van ons volk met weinig
aanleg „zum Teilmenschen", de ontwikkelingsgraad van den
arbeídersstand, welke vakscholing vergemakkelijkt, de beperkte
omvang van de inheemsche markt voor het opnemen van weinig
gespecialiseerde massa-artikelen, de aanwezigheid van groote
kapitalen voor de technische uitrusting van kwaliteitsbedrijven
noodig, het zijn alle factoren welke de samenwerkingsmogelijk-
heden van produceerende en verwerkende industrie gunstig
beinvloeden.

Kenmerkend voor de verkooppolitiek der Nederlandsche
ijzer en staal produceerende industrie is een zeker dualisme in
de gevolgde methode. Zooals gezegd, hebben de Hoogovens
voor den verkoop van ruwijzer steeds getracht eigen lot volledig
in eigen hand te houden, om zelf de afnemers te leeren kennen,
de klachten te vernemen en om hun product als een soort merk-
artikel ingang te doen vinden.

Voor den verkoop van walsproducten daarentegen hadden zij
een groothandelaar ingeschakeld, Nedeximpo, die bovendien
vertegenwoordiger is van buitenlandsche producenten en speciaal
het Stahlwerksverband hier in Nederland representeert. Voorheen
gold dit alleen voor de walsproducten van Demka; Van Leer
volgde voor zijn artikelen ook de politiek van den rechtstreekschen
afzet; bij de overname door de Hoogovens in 1941 kwam ook
deze verkoop in handen van Nedeximpo.

De Nederlandsche Kabelfabriek verkoopt haar producten ook
direct aan de afnemers. O.i. is de .verkoop van de producten

1) Althans theoretisch; betonijzer in S.M.-kwaliteit, op welke kwzliteit
zij is ingesteld, zal echter practisch een onmogelijkheid zijn.
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van Demka door middel van Nedeximpo o.a. een gevolg van den
invloed van het internationale Kartel, terwijl het latere overgaan
van de Hoogovens op deze methode is geschied onder invloed
van de verhouding tot de Ver. Stahlwerke, welke in dien tijd ten
nadeele van de Hoogovens werd gewijzigd. Het zou immers
in de lijn van de Hoogovens hebben gelegen, als zij den verkoop
van hun walsproducten ook in eigen hand hadden gehouden 1).

Gezien de sterk verdeelde vraag naar ijzer en staal is het
o.i. onmogelijk, allen verkoop buiten het bestaande handels-
apparaat om te willen voeren. De taak van den handel is ge-
legen in het verzamelen en groepeeren van de naar omvang
en soort sterk verdeelde vraag, welke hij in den vorm van groote
orders aan de industrie voorlegt. Hij moet voorraad aanhouden
van de verschillende producten in de diverse specificaties om op
verzoek spoedig te kunnen leveren. Hij is ingesteld op regel-
matige expeditie van kleine partijen, hetgeen bij de industrie
een kostbare en tijdroovende apparatuur vergt. Door deze
functie van den handel is het de industrie mogelijk haar productie-
programma op groote series in te stellen en zonder onderbreking
af te werken.

Het bewerken van de groote massa kleine afnemers zou reeds
hierom zeer bezwaarlijk zijn, omdat de Nederlandsche ijzer en
staal produceerende industrie slechts een deel der vele gevraagde
producten vervaardigt. De kleine afnemer zal zich daarom
gemakkelijker wenden tot den handel, waar hij als in een waren-
huis zijn gevarieerde behoefte in haar geheel kan voldoen.

Geldt het bovenstaande stellig voor walsproducten, waar
tallooze vragers optreden, voor ruwijzer, waar in hoofdzaak
alleen de industrie aan de markt komt, zou men de meening
kunnen verdedigen, dat hiervoor wel uitsluitend rechtstreeksch
contact met de afnemers mogelijk is en zelfs wenschelijk.

In het algemeen meenen wij, dat voor orders van bepaalden
omvang rechtstreeksche verkoop door de ijzer en staal produ-
ceerende industrie is aan te bevelen,- terwijl beneden deze grens
de handel wordt ingeschakeld. Bij groote orders, waarvoor
altijd een zekere levertijd wordt gegund, loont het de moeite
zich toe te leggen op de vervaardiging volgens de speciale
wenschen der afnemers; vooral bij de samenstelling van ruwijzer
is dit van belang, evenals bij de productie van specialiteiten op
het gebied van artikelen als dunne plaat.

De administratieve behandeling van groote orders brengt, in
verhouding tot die van de kleine, weinig kosten mede; het
verkoopapparaat hoeft niet groot te zijn. Om deze kosten nog
te beperken zou samenvoeging van de verkoopafdeelingen der

1 Terstond na de bevrijding hebben de Hoogovens het contract met
Nedeximpo opgezegd.
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ijzer en staal produceerende ondernemingen te overwegen zijn.
Dit zou overigens kunnen voortvloeien uit een nauwere samen-
werking der bedoelde bedrijven op het terrein der arbeidsver-
deeling en rationalisatie van de productie.

Van Leer was er destijds in geslaagd den groothandel Van der
Vliet en De Jonge over te nemen; hierdoor werden vele der
genoemde wenschen verwezenlijkt. Ook voor de eventueel samen-
werkende industrie is een dergelijke oplossing aan te bevelen,
te meer daar dezelfde is gekozen door vele buitenlandsche onder-
nemingen en groepeeringen, welke op de Nederlandsche markt
opereeren. Een eigen zelfstandig handelshuis heeft dit nadeel,
dat het te beperkt zou zijn tengevolge van het weinig uitge-
breide programma der eigen industrie. Daarbij lijkt ons, dat een
overeenkomst tusschen de Nederlandsche industrie en den
handel, analoog aan die, welke bestaat tusschen het I.S. K. en
de Avij, gewenscht is, om een scheeftrekken der verhoudingen
te voorkomen.

Kenmerkend voor de Nederlandsche ijzer en staal produ-
ceerende industrie in het bijzonder is, dat zij is tot stand ge-
komen door de samenwerking van velen bij haar ontstaan en
ontwikkeling; de hoofdrepresentante van dezen tak van nijverheid,
de Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V.,
heeft daardoor het karakter verkregen van een nationaal bedrijf.
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HOOFDSTUK VI.

DE BESTAANSGRONDSLAGEN DER NEDERLANDSCHE
IJZER EN STAAL PRODUCEERENDE INDUSTRIE.

Ondanks het feit, dat de Nederlandsche ijzer en staal produ-
ceerende industrie zich een vaste positie in het Nederlandsche
bedrijfsleven heeft verworven en de Koninklijke Nederlandsche
Hoogovens en Staalfabrieken N.V., kortweg de Hoogovens, een
nationale onderneming is geworden, is toch bij velen nog de
meening aanwezig, dat deze bedrijfstak zijn ontstaan heeft te
danken uitsluitend aan den noodtoestand van den eersten wereld-
oorlog, aan de toen heerschende geldruimte en sterke nationale
gevoelens, zonder dat hij economisch ten volle verantwoord was.
Het feit, dat de Hoogovens gedurende de 25 jaren van hun
bestaan, van het oogpunt van den aandeelhouder uit gezien, niet
hebben gerendeerd, heeft deze meening versterkt en wordt als
argument in bedoelden zin aangevoerd.

Ofschoon zulks voor ingewijden waarschijnlijk overbodig lijkt,
meenen wij toch een objectief critisch onderzoek naar de bestaans-
gronden der Nederlandsche ijzer en staal produceerende industrie
in deze studie niet achterwege te mogen laten.

Wij hebben in het historisch overzicht van het IIe Hoofdstuk
gezien, hoe herhaaldelijk de vraag naar de wenschelijkheid en
levensvatbaarheid eener nationale ijzer en staal produceerende
industrie op den voorgrond komt, naarmate de Nederlandsche
metaalindustrie zich ontwikkelt tot den bedrijfstak van omvang
en groot economisch belang, welke zij thans is.

In de periode van de opheffing van ons land uit het economísche
verval, waarin het gedurende de Fransche overheersching was
geraakt, heeft, zoo wij hebben gezien, de overheid actief aan de
reorganisatie en versterking van de ijzer en staal produceerende
industrie meegewerkt. Zij zag het groote belang van deze industrie
als basis voor de ijzer en staal verwerkende- en voor de algeheele
industrie en daardoor voor het geheele bedrijfsleven van het
land. De natuurlijke voorwaarden ~ioor de vestiging en den bloei
echter waren aanwezig; men hoefde geen tegen de heerschende
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opvattingen ingaande stappen te doen om het beoogde doei te
bereiken.

Het is dan ook begrijpelijk, dat in latere jaren, toen na de
afscheiding van België de grondstoffenbasis ontbrak, de hiervoor
geno~mde vraag naar de wenschelijkheid en levensvatbaarheid
eener hoogovenindustrie niet algemeen bevestigend kon worden
beantwoord. Ook de destijds algemeen verbreide liberalistische
gedachten verzetten zich tegen de vervaardiging van producten
hier te lande welke, naar men meende, even goed en nog beter
van elders konden worden betrokken. Het rapport van de
commissie Croll moet ook in dit licht worden bezien.

Er schuilt dan ook zeker waarheid in de bewering, dat de
Hoogovens uit de tijdens den oorlog van 1914-1918 heerschende
omstandigheden zijn geboren. Deze ~ waren echter siechts de
directe aanleiding; ook zonder dien noodtoestand zou de vraag
met steeds grooter nadruk naar voren zijn gekomen en tenslotte
na een bevestigend antwoord ín de realiteit zijn omgezet; de
economische ontwikkeling van Nederland dreef in die richting.

~ I. Het verbruik van ijzer en staal.
De industrie en met name de ijzer en staal verwerkende

industrie had zich sterk ontwikkeld. Het verbruik van ijzer en
staal was in 19131) voor de voornaamste producten ongeveer
als volgt:

I'rn~íu~tcn ~ funnt~n

Ruwijzer ..................... 70.000
Staal- en walsproducten . . . . . . . . . 750.000

De NederlandsChe (metaal)industrie vertoonde een beeld, dat,
om de woorden van Kessler aan te halen, sterke overeenkomst
vertoonde met een gebouw waarvan de bovenste verdiepingen
reeds waren gestoffeerd, terwijl de onderbouw nog gaapte als
een open ruimte 2). „Bij elke industrie die een dergelijken ont-
wikkelingsgang doormaakt, ontstaat in zeker stadium de behoefte
zich ten opzichte van de grondstoffenvoorziening de grootst
mogelijke zekerheid te verschaffen en zich door het aankoppelen
van meer primaire bedrijven commercieel en economisch op
breeder basis te plaatsen. Zoo is het te verklaren, dat, terwijl
onder de omstandigheden van vóór den oorlog de grondstoffen-
voorziening aan de Nederlandsche metaalindustrie nog geen
ernstige zorgen heeft gebaard, niettegenstaande zij die grond-
stoffen - het ruwijzer en staal en de walsproducten - feitelijk

9) Samengesteld uit de Statistieken van In- en Uitvoer.
) G. A. Kessler, The Blast Furnace industry of Holland. Financial

Economic Review of the Amsterdamsche Bank, April 1930.
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van haar concurrenten moest betrekken, thans díe industrie de
dringende behoefte gevoelt, om zich zooveel mogelijk onafhanke-
lijk te maken van die tusschenproducten, door het erts, dat op
de vrije wereldmarkt verkrijgbaar is, zelf te verwerken". Aldus
de woorden van de toenmalige Regeering, gebruikt bij de ver-
dediging van het wetsontwerp tot deelneming door den Staat der
Nederlanden in het kapitaal van de Hoogovens. „Aan ons besluit
tot deelname ín dat kapitaal", zoo gaat de Regeering voort,
„ligt deze overweging tot grondslag, dat het op den weg van
den Staat ligt de totstandkoming te bevorderen van een onder-
neming, welke in zoo sterke mate zal kunnen bijdragen tot de
ontwikkeling van onze nijverheid en tot de versterking van de
internationale economische positie, die Nederland na den oorlog
zal innemen, als, blijkens het voorafgaande, ten aanzien van het
onderhavige bedrijf het geval is. Deze overweging ligt, naar het
voorkomt, geheel in de lijn van het tot dusver door den Staat
ingenomen standpunt; gewezen moge worden op den belangrijken
steun, door het Rijk geschonken voor den aanleg van spoor- en
tramwegen en voor de tot standkoming en instandhouding van
scheepvaartverbindingen".

Tegenover de bezwaren, welke werden aangevoerd vanwege het
ontbreken der benoodigde grondstoffen hier te lande en vanwege
de concurrentie, welke te verwachten was van de omliggende op
ijzer- en staalgebied sterk geindustrialiseerde landen, voerde de
Regeering het volgende aan: „Wanneer inderdaad vaststaat,
dat de natuurlijke economische voorwaarden voor de bestaanbaar-
heid van een Nederlandsch hoogoven-, staal- en walsbedrijf aan-
wezig zijn, komt de vraag hierop neer, of inen zich door de
ongetwijfeld scherpe concurrentie door de bestaande machtige
nijverheid in het buitenland, zou moeten laten afschrikken, of
men, met andere woorden, zich er bij moet neerleggen, dat de
elders bereikte voorsprong van elke poging tot het scheppen
eener eigen groot-ijzerindustrie moet weerhouden, dan wel, of
men met goeden moed den strijd mag aanvaarden. Het antwoord
op die vraag is te vinden in een vergelijking met de bestaande
Nederlandsche industrie in haar talrijke vertakkingen. On-
getwijfeld zijn hieronder ettelijke bedrijven, die door hun aard
en bijzondere omstandigheden tegen doodende concurrentie
beveiligd zijn. Maar ook zijn er vele, waaronder juist onze groot-
bedrijven, waarvoor dit geenszins het geval is. Hoe zijn onze
machine-industrie, onze scheepsbouw, de groote textielindustrie,
de gloeilampenfabricage, tot ontwikkeling en bloei gekomen?
Hebben die geen machtige buitenlandsche concurrenten, of
waren zij reeds tot bloei gekomen, vóórdat die concurrentie
ontstond? Het tegendeel is waar; ons land is op industrieel
gebied altijd gevolgd, nooit voorgegaan, en de omstandigheden
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waren dikwijls oogenschijnlijk zoo weinig gunstig, dat men voor
vele onzer bestaande groote en kleine bedrijven gemakkelijk op
papier het bewijs had kunnen leveren, dat zij niet de minste
levensvatbaarheid hebben!"

Deze woorden van de Regeering, vóór 25 jaren uitgesproken,
zijn thans nog van kracht. Het feit, dat het oorspronkelijke plan
voor de vestiging van hoogovens, staalfabrieken en walsbedrijven
niet direct geheel kon worden uitgevoerd en zoodoende de
beteekenis der nieuwe onderneming voor het geheele bedrijfs-
leven voorshands niet groot was, doet daaraan níets af. Nu met
het sinds korten tijd gereed gekomen plan - dat door de
„evacuatie" van het zware platen walsbedrijf weer in gevaar is
gekomen - verder zal moeten worden gewerkt, is het goed de
destijds door de overheid, die het algemeen belang voor oogen
had, aangevoerde argumenten nog eens te overwegen.

Het allereerste en voornaamste argument dus voor het ontstaan
en het bestaan der Nederlandsche ijzer en staal produceerende
industrie lag destijds en ligt thans nog in versterkte mate in
den omvang van het verbruik van ijzer en staal in Nederland.
De cijfers van het IVe Hoofdstuk ~ I geven dit verbruik in zijn
geheel en in zijn samenstelling aan. Wij meenen daarheen te
kunnen verwijzen.

Wat betreft de samenstelling van dít verbruik en de conse-
quenties daarvan op de inrichting en uitbreiding der ijzer en
staal produceerende industrie, hierop zullen wij ons in het slot-
hoofdstuk nader bezinnen, om de te nemen maatregelen daaruit
te kunnen afleiden.

Het tegenargument, dat dit verbruik door invoer gemakkelijk
kan worden gedekt en dat zulks in het verleden ook steeds is
geschied tot voordeel van de ijzer en staal verwerkende industrie,
heeft inderdaad zijn beteekenis gehad, maar dan ook in het
verleden. Het desbetreffende motief van de Regeering kwam
waarschijnlijk voort uit de overtuiging, dat de tijdens den oorlog
van 1914-1918 onder den druk der omstandigheden gegroeide
nationaal gerichte economische politiek, tezamen met diverse
andere factoren, zou leiden tot structureele veranderingen in de
wereldeconomie, welke de gunstige positie van ons land inzake
de bevrediging van zijn grondstoffenbehoefte in gevaar zouden
brengen. Het doorwerken van de liberalistische idee in de jaren
na 1918 heeft den indruk gewekt, dat deze vrees ongegrond was;
de ontwikkeling sedert de crisis 1929 echter heeft bewezen, dat
de visie van de Regeering juist is geweest. In een volgende
paragraaf komen, wij op deze kwestie terug; het belang van het
bezit eener nationale ijzer en staal produceerende industrie voor
de ijzer en staal verwerkende irtdustrie en voor het geheele
bedrijfsleven zullen wij daar nader trachten te bewijzen.
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~ II. De grondstoffenbasis.

Alhoewel vóórdien reeds de meening, dat de ijzer en staal
produceerende industrie slechts bestaanbaar was, als men de
benoodigde grondstoffen in de directe omgeving ter beschikking
had, werd bestreden en door gevallen uit de praktijk werd weer-
legd, was zij ten tijde van de stichting der Hoogovens nog
voldoende gangbaar om uitgangspunt te zijn van een der voor-
naamste bezwaren tegen de Hoogovens aangevoerd. Men leze
daarvoor slechts de meeningen van Króller, Bruins en Saalfeld 1).
Ook thans nog is de meening, dat een ijzer en staal produceerende
industrie hier te lande economisch niet verantwoord is, min
of ineer bewust of onbewust gevestigd op deze in haar alge-
meenheid onjuiste opvatting.

Het ontbreken van minerale grondstoffen in ons land is
inderdaad de voornaamste oorzaak, dat langen tijd geen zware
industrie in Nederland tot ontwikkeling kwam. Deze ontstónd
en bloeide alleen daar, waar de benoodigde massale grondstoffen
in de directe nabijheid werden aangetroffen. Engeland en België
zijn daarvan het klassieke voorbeeld. Met de ontwikkeling van
het verkeer veranderde deze toestand, het werd mogelijk de in
afgelegen niet-industrieel ontwikkelde landen gelegen rijke erts-
en steenkolenmijnen te ontginnen en de producten over langen
afstand tegen betrekkelijk geringe kosten te vervoeren naar de
plaats waar de andere voor de zware industrie noodzakelijke
voorwaarden - kapitaal, arbeid en afzet - aanwezig waren.
Oorspronkelijk bracht men de steenkool naar het erts, of het
erts naar de steenkool toe; geleidelijk aan echter ontstonden
er zware industrieën daar, waar de stroomen der diverse be-
noodigde grondstoffen elkander raakten; het kapitaal was be-
weeglijk, de arbeid kon gemakkelijk worden aangetrokken en het
afzetgebied was, indien het niet in de nabijheid aanwezig was,
eveneens langs den verkeersweg te bereiken. Een voorbeeld van
de eerste fase is de zware industrie in het Ruhrgebied, van de
tweede fase de zware industrie in de nabijheid van de groote
zeehavens langs de West-Europeesche kust.

In het algemeen worden er minder grondstoffen ter plaatse
van haar productie verwerkt dan men zou denken. De groote
internationale grondstoffenstroom wijst daarop. Slechts als het
technisch onmogelijk is de grondstof over grooten afstand te
vervoeren, b.v. melk en fruit, is verwerking ter plaatse van

1 A. Kr~ller, Eindverslag van de Staatscommissie voor de werkloos-heid, Deel IX, 1911.
Bruins, Bevordering der nationale industrie. Een Nederlandsch Hoog-

ovenbedrijf. Econ. Stat. Berichten, 1 Maart 1916.
K. Saalfeld, Die Niederl~ndische Metallindustrie in ihren Volks- und

Weltwirtschaftlichen Zusammenh~ngen, 1927.

148



productie vereischt. De technische vindingen van de laatste

jaren, zooals dehydreering en snelvriesmethoden, schijnen echter

zelfs dezen eisch minder dwingend te maken. Ook als het ge-
wichtsverlies van een der grondstoffen in het productieproces
dusdanig is dat het, om zoo te zeggen dat van alle andere grond-

en hulpstoffen tezamen overtreft, vindt men verwerking ter

plaatse van productie van deze eerste grondstof, b.v. bij de
beetwortelsuiker- en de aardappelmeelfabricage. Verwerking op

een andere plaats zou vanwege de transportkosten oneconomisch
zijn en de mogelijkheid van concurrentie met bedrijven, die wel

den grondregel volgen, zou zijn uitgesloten.
In de andere gevallen is er keuze mogelijk en de verwerking

geschiedt ter plaatse van de consumptie of op den weg daar
naar toe. De grondstoffen-importhaven biedt groote mogelijk-
heden voor de vestiging van industrieën, en heeft als zoodanig
een voorsprong op de grondstoffen-productiegebieden, op de
grondstoffen-exporthavens en op de uiteindelijke consumptie-
plaatsen der gefabriceerde producten.

De exporthaven heeft weliswaar het voordeel, dat het afval-
materiaal, dat in de productie verloren gaat, niet de heele reis

mee moet maken naar de plaats van verwerking, zooals dat
bij vestiging in de importhaven of ter plaatse van consumptie
onvermijdelijk is; dit bespaart vervoerkosten. In de meeste

gevallen echter zijn voor het productieproces meer soorten
grondstoffen noodig en slechts zelden zullen die tezamen bij

elkaar worden gevonden op één plaats in de nabijheid van de
exporthaven. De importhaven daarentegen kan de verschillende
grondstoffen van diverse gebieden aantrekken, zij kan verschil-

lende kwaliteiten van een bepaalde grondstof, welke, gebonden
als zij zullen zijn aan bepaalde geologische voorwaarden - om
ons tot de ertsen en steenkool te beperken -zelden gezamenlijk

bij de exporthaven kunnen voorkomen, invoeren en vermengen,
waardoor het fabricageschema meer gevarieerd kan zijn. Het
productiegebied is in principe gebonden aan de ter plaatse
aanwezíae mineralen; deze kunnen van goede samenstelling zijn;
de kwaliteitspositie van het „Zweedsche ijzer" was daaraan te

danken, tot de uitbreiding van de vervoermogelijkheden ook de
bewerking van de hoogwaardige Scandinavische ertsen elders
mogelijk maakte; maar de ijzer en staal produceerende industrie
in Elzas Lotharingen daarentegen is gebonden aan de „minette"
en is daardoor aangewezen op de Thomas-kwaliteit, welke
inferieur is aan de S.M.-kwaliteit, al laten de transportmogelijk-
heden natuurlijk ook hier een afwijking van dezen regel toe.

De importhaven heeft het voordeel bovendien, dat zij de
overschotten van de diverse productiegebieden kan opkoopen en
daardoor relatief inet goedkoopere pri~zen kan werken.

149



Tenslotte heeft de importhaven het voordeel, dat zij langeruit eventueel verschillende aanwendingsmogelijkheden van degrondstof de beste kan kiezen, dan in de plaats van productieen in de exporthaven mogelijk ís, de tijd van overleg moet daarkorter zijn. Men hoeft daardoor de grondstof niet in voorraadop te slaan om eerst als het ware „de kat uit den boom" tekunnen kijken, de tijd dat de grondstof zeilende is geeft daartoede gelegenheid.
Tegenover vestiging op de plaats van consumptie heeft deimporthaven het voordeel dat langer zonder vrachtverlies deuiteindelijke plaats van consumptie kan worden gekozen, m.a.w.dat de marktsituatie beter overzien en benut kan worden. Ditlaatste voordeel heeft onder de huidige economische omstandig-heden en vooral tengevolge van het streven naar reserveeringvan eigen markt voor eigen productie, aan beteekenis verloren 1).Het voorgaande toepassend op de Nederlandsche verhoudingenzal men moeten erkennen, dat de vestiging eener ijzer en staalproduceerende industrie in ons land, gelegen op een punt waareen geweldige stroom grondstoffen Europa binnenkomt, grootemogelijkheden biedt.
Wij laten hier eenige cijfergegevens volgen over de voor-naamste grondstoffen van ijzer en staal, welke het bovenstaandeillustreeren.

A. IJzererts.

De volgende staat geeft een beeld van de wereldi zererts-voorraden 2). ~

1) Men leze hierover het artikel van C. Visser over De NederlandscheIndustrie in het adresboek voor de Nederlandsche Industrie.') Vlgs. Gemeinfassliche Darstelling des Eisenhuttenwesens.
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Vb'ERELD-Ij'LERERTS VOORRADF.N.

Landen

Europa . ........
Duitschland ........
België .. . . . . .. . . . ..
Bulgarije .. . .. . . . . . .
Finland.. ..........
Frankrijk...........
Griekenland ........
Groot-Brittannië ....
Italië ............
Luxemburg .. . . . . . . .
Noorwegen .........
Oostenrijk ... .... ...
Polen . ...........
Portugal ..........
Roemenië .........
Rusland') .... ......
Zweden ....... .
Zwitserland .. . . . . . . .
Spanje. .........
Zuid-Slavië . . . ..
Tsjecho-Slowakije . . . .
Hongarije ..........
A merika ...........
Brazilië ............
Canada ............
Columbia en Peru...
Cuba ..............
Mexico .............
New-Foundland.....
Ver. Staten.........
Andere Am. Staten .
Azié. ........
Britsch-Indië .......
China ... .......
Japan en Korea ....
Mandchourije. . . . . . . .
Nederl.-Indië .......
Australië-N.-Zeeland
AJrika. . . . . . . .
Algiers-Timis .. . . ..
Marokko ...........
Zuid-Afrika ... . ... ..

Voorraden
in 1.000.000 ton

Bekend
Bovendien

nog
mo;elijk

23.197
721
62
1,4

43
9.725

100
5.970

40
270
367
219
34
50
26

2.550
2.200

2
711
25
61
20

26.866
7.500

150
564

3.159
55

3.635
10.452

1.351
6.150
3.000
250
650
750

1.500
900

1.305
275
30

1.000

aanzienlijk
66

-7
4.000

50
37.000

1.545
23
200
25
8

617
674
2

273
50. ] 00

400
4

20.000

1.200
4.000

83.872

20.000

43

2.000

IJzergehalte der bekende
voorraden

Hoeveel-
heid

Gehalte
o~

0ó van
ijzer ge-
halte der

wereld-
voorr.

9.671
238
22
07
17

3.793
49

1.970
23
89
136
7 ï'
10
23
11

1.250
1.558

O6
363
11
22
8

14.287
4.950

66
359

1.295
35

1.927
4.9 ] 2

743
3.668
1.950
130
358
390
840
495
662
143
19

500

39.7
1.2
0,1
0,0
0,1

16,6
0,2

1 o,a
0,1
0,5
0,6
0,4
0,1
0,1
0,0
4,4
3,8
0,0
1,2
0,0
0,1
0,0

46,0
12,8
0,3
1,0
5,4
0,1
6,2

17,9
2,3

] 0,5
5,1
0,4
1,1
1,3
2,6
1,5
2,3
0,5
0,1
1,7

1) Naar nieuwe onderzoeking is er in Rusland zeker 15.000 millioen
ton en waarschijnlijk 25.000 millioen ton meer. Met ijzer-gehalte 30-50 a~o.
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Hier volgt een overzicht van de ijzerertsproductie

Land I 1870I 1880 I 1890 I 1900 I 1905 I 1910 I 1913 I 1913 I 1920 ( 1S

Europa:
Duitsch Tolgebied . 3.839 7.239 11.406 18.964 23.444 29.228 35.941 23.786 6.362 ~
België............ 654 253 172 248 177 123 150 5 17
Frankrijk......... 2.614 2.874 3.472 5.448 7.395 14.606 21.918 620 13.922 2~
Griekenland ..... - 83 218 524 555 585 316 158 46
Gr.-Brittannië .... 14.601 18.314 14.001 14.253 14.824 15.470 16.253 14.463 12.910 11
Italië............. 89 310 221 274 367 577 603 680 390
Zuid-Slavië ... .. .. - - - - - - - - 19
Luxemburg .. ..... 912 2.173 3.359 6.171 6.596 6.263 7.333 6.076 3.704 9
Noorwegen ...... 21 7 1 18 47 102 545 715 79
Oostenrijk ........ 1.135 1.143 2.154 3.662 3.698 4.666 5.319 3.986 435 1
Polen . .. . . .. . . - - - - - - - - 119
Rusland.......... 799 1.024 1.796 6.115 4.896 5.638 9.537 8.741 153
Zweden .......... 630 775 941 2.610 4.366 5.553 7.479 6.887 4.524 5
Spanje........... 437 3.565 6.065 8.676 9.077 8.667 9.862 5.618 4.770 3
Tsjecho Slowakije . - - - - - - - - 1.008
Hongarije ........ - - - - - - - - 102

Afrika:
Algiers........... 157 614 475 602 569 1.065 1.349 911 1.060 1
Spaansch-Marokko - - - - - - - 189 212
Tunis............ - - - - - 333 598 297 434

Amerika:
Chili .... .... .. . .. - - - - - 29 14 147 3
Cuba ............ - - 370 455 570 1.486 1.608 841 897
New-Foundland ... - - - 330 698 1.143 1.457 ?88 600
Ver. Staten ....... 3.080 7.234 16.293 ?7.994 43.207 57.927 62.972 56.415 68.686 70

Azië:
Britsch-Indië .... - - 29 64 104 56 377 397 567
China ... ... .... .. - - - 60 150 343 960 1.096 1.866 1
Japan........... - - - - - - 153 119 315
Korea............ - - - - - - 142 210 447
Mandsjoerije ...... - - - - - - - - 176
Malaiische St. ... - - - - - - - - 1.375

Australië:
Austr. Staten ..... - - - 31 107 160 175 424 615
~Vereld........... 30.000 44.000 58.000 92.000 115.000 148.000 178.000 132.000 125.000 136

Hieruit blijkt ook reeds, dat ten opzichte van de natuurlijke
factoren de ligging van Nederland in alle opzichten één van de
beste der West-Europeesche industrielanden is, nog sterker
spreekt dat voordeel op het gebied van den internationalen
stroom van het ijzererts over de wereld; op dezen factor zijn
de Hoogovens gebouwd.l)

1) Zie blz. 154.
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)0 tonnen in de voornaamste productielanden.

25 I 1926 I 1927 I 192S I 1929 I 1930 I 1931 I 1932 I 1933 ~ 1934 I 1935 I 1936

.923 4.793 6.626 6.475 6.374 5.741 2.621 1.340 2.592 4.343 6.044 6.652
I6ti 145 181 164 156 131 126 93 106 116 141 -
.598 39.318 45.482 49.191 50.731 48.571 38.559 27.599 30.245 32.015 32.055 33.208
89 127 124 167 253 256 236 46 85 147

~.305 4.160 11.386 11.443 13.426 11.813 7.748 7.445 7.581 10.756 11.082 12.827
513 523 521 641 722 729 575 427 526 502 551 825
139 367 336 439 428 431 133 27 47 180 235 430

~.672 7.756 7.266 7.027 7.571 6.649 4.765 3.213 3.362 3.834 4.134 4.896
425 213 328 531 746 772 575 374 474 567 765 825
.030 1.094 1.599 1.928 1.891 1.180 512 307 267 467 775 1.021
212 315 540 698 659 477 285 777 161 247 332 463

'.217 3.393 4.960 5.884 7.208 10.149 10.612 12.200 15.100 21.800 27.062 29.800
~.170 8.470 9.664 4.673 11.471 11.242 7.074 3.301 2.701 5.253 7.933 11.229
4.457 3.191 4.972 5.785 6.559 5.525 3.190 1.760 1.815 2.094 2.633 2.000
.230 1.421 1.591 1.779 1.808 1.653 1.235 602 429 539 731 750

71 132 194 200 252 157 84 53 50 69 192 219

781 1.629 2.004 1.986 2.196 2.232 901 467 761 1.326 1.675 1.884.
800 910 952 1.061 1.061 753 501 171 516 825 1.168 1.20a
721 582 922 909 973 828 442 209 291 547 504 723

1.234 1.396 1.508 1.525 1.812 1.721 712 173 565 973 849 1.35:
567 587 421 401 682 190 92 83 169 181 228 45~

I 150 880 1.357 1.573 1.541 1.473 546 151 326 514 673 80C.
?.899 68.705 62.729 63.192 74.196 59.343 31.514 10.004 17.834 24.981 30.972 49.39E

1.569 1.687 1.876 2.089 2467 1.879 1.651 1.789 1.248 1.948 2.402 2.50C
I.519 1.252 1.186 1.349 1.645 1.420 1.483 1.253 1.280 1.360 - -

76 130 159 158 178 246 208 227 321 432 525 -
376 388 423 559 559 582 416 376 523 571 600 -
221 567 631 674 781 883 924 1.042 ].177 1.185 1.400 1.60C
276 300 466 681 811 790 703 699 779 1.154 1.434 1.61~

7~~ 757 918 714 869 946 298 555 744 1.284 1.904 -

?.000 156.000 172.000 174.000 201.000 180.000 120.000 77.000 92.000 121.000 140.000 172.76(

Uit de cijfers van het totale ijzerertsverbruik en de totale
ruwijzerproductie kunnen wij het technisch rendement per ton
ruwijzer nagaan. Een hoog verbruik aan erts per ton ruwijzer
duidt op de verwerking van minderwaardige ertsen; een laag
verbruik beteekent dat hoogwaardige ertsen, met een hoog
ferrogehalte dus, in de hoogovens worden verwerkt. Dit laatste
ís natuurlijk op zich beschouwd het meest economisch, drukt
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HET WERELDVERKEER VAN IJZERERTS IN 1000 TONNEN
Uitvoer .

uit I 1927 I 1928 ) 19.'~.9 I 1930 I 1931 I 1932 I 1933 I 1934 I 1935I 1936 I 1937

Frankrijk ... ... .. 14.663 17.054 16.405 15.080 12.407 10.060 ]0.986 12.641 16.632 18.252 19.321Zweden ......... 10.718 5.093 10.899 9.387 4.496 2.219 3.044 6.870 7.710 11.225 13.959Spanje .......... 4.758 5.421 5.595 3.724 1.873 1.310 1.411 1.778 1.893 640 634België~Luxemb. .. 903 900 818 509 329 359 499 748 842 975 2.283Noorwegen ..... 380 546 737 632 348 343 481 684 786 995 1.026Rusland ......... 406 480 545 467 1.119 340 525 665 158 26 352C)ostenrijk........ 145 310 264 229 46 I 0 4 26 131 213 383Joegoslavië ...... 320 370 388 356 27 1 25 112 180 314 500Tsjecho-Slowakije. 264 246 352 254 153 82 79 93 82 74 182Griekenland...... 57 70 134 205 131 44 45 92 244 146 339Algiers........... 2.382 2.011 2.141 1.630 920 490 915 1.418 1.460 2.170 2.560Tunis ........... 992 892 974 750 443 214 332 505 487 798 974~p.-Marokko ..... - - - - 589 155 403 812 1.165 1.185 1.272
Britsch-Malakka .. 429 675 823 791 703 702 927 1.108 1.430 1.635 1.562~hina............ 500 925 980 849 580 560 573 858 1.315 1.302 586Korea........... - 225 314 288 177 151 255 181 243 244 1.015Chili ............. 1.508 1.525 1.816 1.721 712 199 510 955 846 1.348 1.470IVew-Foundland... 1.357 1.567 1.355 1.671 990 477 197 622 750 895 1.630Ver. Staten ...... 913 1.303 1.325 764 443 85 158 619 671 656 1.287Cuba............ 422 401 682 194 227 188 280 157 224 452 449

Invoer

in I 1927I 1928 1929 I 1930 I 1931 I 1932 I 1933 I 1934 I 1935 I 1936 1937

Duitschland.. .... 17.409 13.794 16.953 13.890 7.071 3.452 4.572 8.265 14.061 18.469 20.621
Gr.-Brittannië .. .. 5.24ï 4.511 5.778 4.204 2.158 1.824 2.743 4.382 4.575 6.053 7.19EFrankrijk........ 1.047 989 1.141 1.012 782 335 561 941 443 392 921
België~Luxemb. .. 12.678 t3.619 14.05ï 12.860 10.668 9.482 9.836 10.260 10.583 10.718 12.41CItalië ........... 130 62 212 236 160 93 239 295 184 40 184Polen ........... 588 417 533 245 262 66 145 209 304 413 651Hongarije........ 402 433 570 437 187 83 105 149 267 356 233Nederland........ 391 512 460 534 468 400 456 496 425 489 610Tsjecho-Slowakije. 748 1.242 1.641 1.475 1.311 183 182 272 549 555 1.500Ver. Staten ...... 2.263 2.492 3.190 2.8?0 1.489 592 875 1.450 1.516 1.168 1.481Canada. ........ 1.353 2.258 2.487 1.509 821 61 407 716 1.340 1.195 1.210Japan ........... 936 1.842 2.259 2.261 1.727 1.482 1.524 2.132 3.404 3.720 3.500

den kostprijs en geeft de beste winstkansen. Men lnoet daarbij
in aanmerking nemen, dat de minderwaardige ertsen goedkooper
zijn en de hoogwaardige veelal moeten worden aangevoerd,
zoodat er transportkosten op drukken. Stelt men daartegenover
echter, dat het verbruik van de andere benoodigde grondstoffen
ongeveer gelijk blijft of inen hoog- of minderwaardige ertsen
verwerkt, bij de verwerking van laagwaardige ertsen zelfs aan-
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zienlijk meer cokes moet worden gebruikt, en neemt men daarbij
in aanmerking, dat de kosten der technische outillage, bediening
en verhitting eveneens relatief constant zijn, dan zal het duidelijk
zijn, dat het bedrijf, dat het best in de gelegenheid is hoog-
waardige ertsen te verwerken en daardoor een technisch hoog
rendement bereíkt, een sterke positie inneemt 1).

Uit het hier volgende staatje blijkt dat Duitschland, waar

Duitschland
I Jzerertsproductie. . . . . .
[Jzerertsverbruik . ....
Invoer van ijzererts .. . .
Uitvoer van ijzererts ...
Ruwijzer productie.....
Ertsverbruik per ton

ruwijzer .............

België-Luxemburg
IJzerertsproductie. . .. ..
IJzerertsverbruik ......
Invoer van ijzererts ... .
Uitvoer van ijzererts ...
Ruwijzer productie.....
Ertsverbruik per ton

ruwijzer .............
Frankrijk
IJzerertsproductie. . .. . .
IJzerertsverbruik ......
Invoer van ijzererts ... .
Uitvoer van ijzererts ...
Ruwijzer productie.....
Ertsverbruik per ton

ruwijzer .............
Engeland
IJzerertsproductie......
[Jzerertsverbruik ......
Invoer van ijzererts .. . .
Uitvoer van ijzererts .. .
Ruwijzer productie.....
F.rtsverbruik per ton

ruwijzer .............

1933 I 1934 1935 I 1936 19374)

I

2.592
7.376
4.572
5.247

1,4

3.468
12.919
9.836

499
4.598

2,8

30.246
17.808

561
10.986
6.324

2,8

7.581
10.078
2.743

4.202

2,4

4.343
12.881
8.265

8.717

1,4

3.950
13.613
10.260

748
4.908

2,7

32.015
17.426

941
12.641
6.151

2,8

]0.757
14.638
4.382

6.065

2,4

6.044
21.852
14.061

12.846

1,7

4.299
14.378
10.583

842
4.902

2,9

32.046
16.726

443
16.632
5.789

2,8

11.075
15.473
4.575

6.527

7.570
26.405
18.469

15.302

1,7

5.085
15.120
10.718

975
5.148

2,9

33.302
18.067

392
18.252
6.2302,9

12.905
18.304
6.053

7.845

2,3

7.992
30.403
20.621

15.958

1,9

7.700
15.600
12.410
2.283
6.355

2,2

37.850
22.359

921
19.321
7.914

2,8

14.442
20.459

7.196

8.629

2,3

1) Concrete cijfers kunnen wij ten bewijze daarvan niet produceeren,
maar wij moeten ons beroepen op de algemeene ervaring welke tot deze
conclusie heeft geleid, en welke wij o.a. hebben aangetroffen in de alge-

8) Samengesteld uit gegevens van Weltmontanstatistik: K. Zimmermann,
Eisen und Stahl.

in ]000 tonnen
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het aandeel van den import aan het totale ijzerertsverbruik het
grootst is, het hoogste technische rendement heeft. Het heeft
een ontoereikende eigen productie en is verplicht in te voeren.
Het heeft daarbij de gelegenheid hoogwaardige ertsen te impor-
teeren; dat het laatste jaar het rendement daalt is een gevolg
van het streven naar verwerking van minderwaardige inheemsche
ertsen om den invoer te beperken wegens deviezenmoeilijkheden.

Frankrijk daarentegen met zijn overvloedige eigen ijzererts-
productie heeft een veel lager technisch rendement. België
heeft weliswaar veel invoer en toch een hoog verbruik per ton
ruwijzer, maar bij een stijgenden invoer in 1937 zien wij het
rendement verbeteren. De invoer in de betreffende jaren kwam
hoofdzakelijk uit het nabijgelegen Elzas-Lotharingen en betrof
„minette"-erts; het laatste jaar is waarschijnlijk hoogwaardiger
erts van overzee betrokken. Engeland voert veel ijzererts in,
maar beschikt zelf ook over rijke ertsmijnen; het rendement
is behoorlijk.

Het voorgaande toont aan dat onder de voornaamste West-
Europeesche ijzer en staal produceerende landen de meeste niet
over voldoende eigen ertsgrondstoffen beschikken, dat zulks
echter geen nadeel is, want degene, die niet over voldoende
eigen ijzererts beschikt, maar op import is aangewezen, blijkt
voor wat het technische rendement betreft, niet in de slechtste
positie te verkeeren. De volgende cijfers betreffende Nederland,
dat zijn geheele behoefte door invoer moet dekken, onderstrepen
deze waarheid.

Nederland
IJzerertsverbruik ......
lnvoer van ijzererts .. . .
Rtiwijzer productie.....
Ertsverbruik per ton

ruwijzer .............

1933 I 1934 I 1935 I 1936 I 1937
in ]00 tonnen

456
456
258
1,7

496
496
262
1,9

425
425
256
1,7

489
489
290
1,7

619
610
299
2,0

Een groot deel der door Duitschland getmporteerde ertsen
passeert ons land. Jaarlijks werd over de laatste ]0 jaren vóór
den oorlog, gemiddeld 8 à 10.000.000 ton ijzererts in de Neder-
landsche zeehavens aangevoerd, en na overlading naar het
buitenland verder getransporteerd. Hiervan was gemiddeld
meene bedrijfseconomische en in de technische literatuur o.a. bij Liefmann,Berkenkopf, G. D. d. E. W., der Vierjahrsplan en in de inlichtingen vande deskundigen bij het genoemde onderzoek naar de toestanden bij de
Duitsche ijzer en staal produceerende industrie.
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ongeveer de helft afkomstig uit Scandinavië, ongeveer 1~5 uit
Spanje; daarop volgden meestal Noord-Afrika met ongeveer
1~, en Frankrijk met een iets geringer aandeel. Zelfs ertsen uit
New-Foundland en Rusland passeerden ons land.

Een verwerking van deze aangevoerde ertsen op de plaats
vlak bij de kust bespaart de vervoerkosten van de zeehaven af
naar dieper het land in gelegen vestígingsplaatsen. De Hoog-
ovens hebben, wat dit betreft, een voorsprong op de ijzer en
staal produceerende industríe in Duitschland en de andere
landen, waarvoor Nederland de invalspoort van grondstoffen is.
De rijnvracht tot de Ruhr was gemiddeld 5 oio van den kostprijs
van het erts 1).

Men zou het bezwaar kunnen aanvoeren, dat in de hiervoor
geciteerde argumentatie der Regeering veel wordt gesproken
over het streven naar onafhankelijkheid, wat betreft de grond-
stoffen-voorziening van de ijzer en staal verwerkende industrie.
Over het feit, dat de ijzer en staal produceerende industrie
hier te lande, voor wat de voorname grondstof, erts, betreft,
geheel afhankelijk zal moeten zijn van de buitenwereld, wordt
geen woord gerept.

De situatie bij geologische grondstoffen als de ertsen is echter
fundamenteel anders dan die bij het ijzer en staal.

De laatste kunnen, onafhankelijk van de geologische factoren,
op een willekeurige plaats in theoretisch onbeperkte massa's
worden vervaardigd.

Elk land kan dus als het ware zich op dit gebied onafhankelijk
maken en den uitvoer naar andere, op het gebied der verwerkende
industrie concurreerende landen, stopzetten.

Dat er een streven is naar nationalisme hebben wij in vorige
hoofdstukken gezien. Dat de wereldhandel sterk ingekrompen
is blijkt uít de statistieken; de juíste cijfers staan ons niet ter
beschikking, maar volgens de Weltmontanstatistik bedroeg de
totale uitvoer in 1929 16 0~o van de productie. In 1937 nog
slechts 10 0~0. Afgezien van het feit, dat er op ertsgebied geen
enkele internationale marktregeling bestaat, wordt het ijzererts
op ongelijkmatig verdeelde wijze verspreid over de wereld aan-
getroffen. Industrieel weinig ontwikkelde landen als b.v. joego-
slavië, Noord-Afrika, Scandinavië, New Foundland, e.a. be-
schikken over groote ertsvoorraden. Talrijke weinig of niet
ontsloten ertsgebieden, b.v. ín Zuid-Amerika, kunnen o.a. door
verbetering van de verkeersverbindingen tot belangrijke exploi-
tatie worden gebracht. Industrieel ontwikkelde landen als b.v.
Frankrijk en de Vereenigde Staten beschikken over dergelijke
rijke ertsvoorraden, dat zi~, na volledige bevrediging van eigen

1) Ausschusz zur Untersuchung enz.
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behoefte, nog tot uitvoer moeten overgaan om de reeds in
exploitatie zijnde mijnen niet onrendabel te laten liggen. Zouden
er dus landen zijn, die hun erts niet zouden willen afstaan om
het zelf te gebruiken, dan zouden er nog steeds verschillende
leveranciers blijven optreden op de internationale markt, omdat
zij nu eenmaal in eigen land geen emplooi voor hun erts kunnen
vinden 1).

In tegenstelling tot den internationalen handel in ruwijzer,
staal- en walsproducten, welke onder invloed van genoemd
streven, versterkt door de bepalingen van het internationale
kartel, een neiging tot vermindering vertoont, heeft de inter-
nationale handel in ijzererts zich op peil gehouden. Zoo waren
de cijfers als volgt (in 1000 tonnen):

I 1927 I 1928 1929 1930 1931 I 1932

Wereldijzererts productie 171.744 174.825 202.112 179.762 117.492 76.921
~Verelduitvoer ......... 41.017 40.014 46.547 39.301 26.733 17.980

Uitvoer in aó van totale
I Iproductie ........... 24 23 23 22 23 24

I 1933 1934 I 1935 1936 I 1937

Wereldijzererts productie 92.041 120.720 141.491 173.200 2t5.000
~1'erelduitvoer.......... 21.639 30.934 37.248 43.494 51.794

Uitvoer in oó van totale
I I Iproductie ........... 23 25 26 25 24

Niettemin hebben, zooals wij hiervoor zagen, vele ijzer en
staal-concerns zich verzekerd van den invloed op de ertsbouw-
ondernemingen in het buitenland, waarvan zij hun ertsen be-
trekken. Zonder nochtans de voordeelen, verbonden aan haar
gunstige verkeers-economische positie geheel te moeten prijs
geven, komt het ons wenschelijk voor, dat ook de Nederlandsche
ijzer en staal produceerende industrie zich eenige zeggenschap
verwerft in de richting van het ijzererts, en wel om de volgende
redenen, voortkomende uit enkele karaktertrekken van den
internationalen ijzerertshandel 2).

') Leith, World minerals and world politics.
') Zie ook de woorden van Lord Greenwood op de jaarvergadering

in 1937 van Dorman Long: „It may be stated that the company's direct
control of raw materials required in the manufacture of iron and steel,
has proved of inestimable value during the period of urgent demand."

Op de jaarvergadering van de U. Steel Corp. werd volgens de Times
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De groote ijzerertsmijnen in de niet-sterk geindustrialiseerde
landen zijn meer en meer gekomen in handen van een betrekkelijk
klein aantal groot-ondernemingen, waarvan de meeste direct
of indirect in verbinding staan met ijzer en staal-concerns in de
groote industrielanden. Zoo zijn de Duitschers sterk geïnteres-
seerd in Zweden en Marokko; de Engelschen in Span~e, de
Franschen in Algiers. Het zijn vooral deze landen, die als
leveranciers voor Nederland het meest in aanmerking komen.
Alhoewel tot nu toe nog geen ijzerertskartel bestond, is de
mogelijkheid aanwezig, dat er na den oorlog zulk een kartel
tot stand komt; de algemeene tendens wijst in de richting van
internationale afspraken; het betrekkelijk gering aantal groote
mijnbouwondernemingen vergemakkelijkt het tot stand komen
van dergelijke regelingen, waarvan voor den oorlog reeds de
kiemvormen aanwezig waren in den vorm van een bepaalde
samenwerking tusschen de groote Noord-Afrikaansche en Zweed-
sche producenten. Daarmede zou dan voor de Hoogovens het
gevaar ontstaan, dat in zulk een geval aan elke kartelvorming
inhaerent is, n.l. dat van de zijde van het kartel eischen zouden
kunnen worden gesteld, die niet in het belang zouden zijn van
de Hoogovens en die voor hen zouden kunnen neerkomen op een
indirecte concurrentie door de Duitsche, Engelsche en Fransche
ijzer en staal-concerns. Een deel van het voordeel, verbonden
aan de goede ligging, zou daarmee eveneens verloren kunnen
gaan; een vaste handelsprijs immers laat geen kans meer om
van de gunstigste situaties op de verschillende markten te
profiteeren. Het meer of minder overtuigd zijn van het toe-
komstige ontstaan van een internationaal ijzerertskartel zal
een afwijking van het principe, dat de Hoogovens voor hun
ertsbehoefte moeten steunen enkel en alleen op de goede ver-
keers-economische positie, meer of minder gemakkelijk maken.
Door zich tijdig te verzekeren van een positie als „eigenverwerker"
zouden de Hoogovens de dreigende nadeelen van een eventueel
kartel kunnen ontgaan.

Maar ook onder vrije marktverhoudingen lijkt ons een oriën-
teering in bedoelden zin gewenscht, indien de hier volgende opmer-
kingen juist zijn, welke wij op grond van betrekkelijk beperkte
gegevens - en daarom onder zeker voorbehoud - maken.

De vrije ijzerertsmarkt werd gekenmerkt door sterke prijs-
fluctuaties, waarbij vooral karakteristiek was - zoo schijnt het

van 28 Januari 1929 het volgende gezegd: „de toekomst van ons bedrijf
is voor het grootste deel afhankelijk van de mogelijkheid om inlandsche
ertsen te verwerken. Dit is één van de zekerste grondslagen en voorwaarden.
De buitenlandsche ertsmijnen vragen zoo mogelijk steeds de hoogste prijzen
en men is daarbij bovendien van de eischen der reederijen afhankelijk."
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ons - dat bij een hausse, door de mijnbouwondernemingen,
die bijna alle den verkoop in eigen hand hadden, blijkbaar tegen
den hoogen prijs zeer langdurige contracten werden geëischt,
terwijl men bij lagen prijsstand den afnemers geen gelegenheid
gaf om groote voorraden op te slaan of contracten op langen
termijn te bedingen; men beperkte dan de productie drastisch
en dreef als het ware voort op de afname van de eigen aandeel-
houders. De Hoogovens hebben gedurende den betrekkelijk korten
duur van hun bestaan van deze politiek der ertsmijnen groote
financieele nadeelen gehad. Men leze het jaarverslag over 1925-
1926, waarin wordt geklaagd over de hooge ertsprijzen, die men
moest blijven betalen, ondanks de inzinking van de prijzen,
juist omdat men door dure langdurige contracten was gebonden
en de leveranciers weigerden tegen de dan geldende lage prijzen
een contract af te sluiten, waarop slechts na beëindiging van
het loopende zou worden afgenomen. Het jaarverslag van
1931-1932 spreekt van een verlies van f 650.000,-, geleden uit
hoofde van dezelfde omstandigheden. Het volgende boekjaar
was het noodig weer f 472.000,- af te schrijven om deze redenen,
en het jaar daarna nog eens f 150.000,-.

De ijzer en staal produceerende onderneming, welke niet
beschikt over invloed op de ertsproductie, is in dergelijke
omstandigheden wel verplicht deze condities te aanvaarden, wil
zij niet door haar concurrenten worden verdrongen. In baisse tijd
staat zij evenmin sterk, omdat de betrekkelijk weinig kapítaal-
intensieve ertsmijnen - die dikwijls aan de oppervlakte delven
en meestal niet diep - groote flexibiliteit schijnen te bezitten
en daardoor niet zoozeer aan een ste,rken afzetdwang onderhevig
zijn 1). Wellicht moet hierin de reden worden gezocht, waarom
tot nu toe nog geen internationaal ertskartel tot stand kwam.

De sterke prijsschommelingen van het ijzererts worden voor
een deel daardoor veroorzaakt, dat de zeevrachten een groote
rol spelen; tengevolge van zijn groot volume is het transport
kostbaar, reden waarom, zooals wij hiervoor reeds aangaven,
slechts hoogwaardige ertsen het transport loonend maken. En
dat zeevrachten steeds sterk op en neer gaan is een algemeen
bekend feit. Verschillende mijnbouwondernemingen - o.a.
Gr~ngensberg - en ertsverwerkers - Hochofenwerk Lubeck,
Krupp, Hugo Stinnes, U.S. Steel Corp. e.a. - hebben dan ook

1) Door de samenstelling van het bijgesteente moeten in ertsmijnen,
die reeds minder kapitaalinvesteering vragen, doordat zij of aan de opper-
vlakte of wel op geringe diepte liggen, geen kostbare gangen worden
geslagen met materiaal dat practisch geheel verloren gaat. In Zweden 90 0~0
aan de oppervlakte, in Rusland ongeveer alles, in Frankrijk tot max.
100 m diep, in Spanje ook aan de oppervlakte; volgens gegevens U.S. Dep.
of the Interior Bureau of Mines, 1939.
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getracht den invloed van de zeevrachtenmarkt te ontgaan door
de exploitatie van eigen zeeschepen.

Door een samenwerking met Wm. H. Muller zouden de Hoog-
ovens zich èn van den invloed op ertsondernemingen èn van
een zekere onafhankelijkheid van de vrachtenmarkt kunnen
verzekeren. In het Slothoofdstuk hopen wij deze kwestie nader
te behandelen. .

B. Steenkolen en cokes.
Het wereldverkeer van steenkolen blijkt uit de volgende cijfers

van in- en uitvoer der voornaamste landen (in 1000 tonnen) 1):

I 1927 I 1928 I 1929 I 1930 I 1931 1932 I ]933 I 1934 I 1935 I 1936 I 1937

~uitschland
Uitvoer .. 40.235 37.273 43.435 37.298 33.531 27.154 27.303 31.705 37.213 39.822 51.000
Invoer... 7.160 8.883 9.156 8.163 7.319 6.270 6.300 7.250 6.521 6.414 6.200

Engeland
Uitvoer .. 72.287 71.544 82.119 75.989 62.303 57.738 57.274 57.712 56.100 50.884 56.066
Invoer... 2.458 27 21 17 22 18 13 54 59 164 81

~rankrijk
Uitvoer.. 5.065 5.660 6.061 4.776 4.300 3.732 3.414 3.578 1.724 1.351 970
Invoer ... 26.327 25.829 32.223 32.285 29.189 21.572 21.966 20.568 21.624 23.072 30.876

België
Uitvoer.. 4.740 5.830 5.516 5.732 7.558 5.365 5.280 5.497 5.953 6.927 6.273
Invoer .. . 13.352 12.527 16.037 14.414 12.563 9.459 7.704 7.756 6.937 7.379 9.517

Vederland
Uitvoer.. 7.925 8.854 9.397 9.700 10.020 7.838 6.585 6.625 6.327 6.953 7.612
Invoer... 9.675 9.607 10.564 9.939 9.448 7.403 6.290 6.645 5.918 4.794 6.162

1'sjechië
Uitvoer.. 4.948 4.807 5.185 4.128 3.553 2.813 2.866 3.174 2.932 3.056 3.670
Invoer... 2.068 2.854 2.895 2.215 2.192 1.938 1.401 1.484 1.497 1.362 1.360

~olen
Uitvoer .. 10.713 13.130 14.143 12.729 14.150 10.490 9.330 10.372 9.319 8.843 11.375
Invoer... 293 309 393 203 153 155 176 154 183 185 177

panje
Uitvoer.. 22 59 60 20 - 1 5 il 16 - -
Invoer... 2.272 1.888 2.143 1.762 1.249 945 818 1.151 1.197 - -

Ver. Staten
Uitvoer .. 23.500 21.600 22.900 21.105 15.518 11.166 t2.422 14.375 12.470 13.464 15.801
Invoer... 862 1.024 925 991 876 627 948 791 1.085 1.203 853

~anada
Uitvoer.. 1.077 807 790 594 345 273 240 285 398 390 356
Invoer .. . 18.174 17.032 18.029 16.948 12.941 11.179 11.004 13.376 12.283 12.491

S

14.878

Bezien wij de cijfers van productie, verbruik, in- en uitvoer van
de West-Europeesche industrielanden 2):

1)-8) Samengesteld uit Weltmontanstatistik, Kohlen, M. Meisner.
In de cijfers komen ook bruinkolen voor, welke echter op haar steenkoten-
waarde zijn omgerekend.
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1933 I 1934 I 1935 I 1936 I 1937
in 1.000.000 tonnen

Duitschland
Steenkolen productie ...

„ verbruík....
„ invoer......
„ uitvoer ... ..

Belgié-Luxemburg
Steenkolen productie ...

„ verbruik....
„ invoer .. . . . .
„ uitvoer ... ..

Frankrijk
Steenkolen

,~
,.
„

productie ...
verbruik....
invoer......
uitvoer ... ..

Engeland
Steenkolen

„
„
~~

productie ...
verbruik....
invoer......
uitvoer ... . .

138
118

6
27

25
27

7
5

47
76
21

3

210
153

57

157
132

7
31

26
18
7
5

48
76
20

3

224
166
57

177
147

6
37

26
10
6
5

46
68
21

1

225
169
56

198
164

6
39

27
28

7
6

45
67
23

1

232 .
l81
50

225
182

6
51

29
33

9
6

44
74
30

1

241
183

56

Ook hier blijkt, dat de groote industríelanden niet zonder
meer alle grondstoffen voor hun zware industrie voorhanden
hebben. Frankrijk is voor 1~3 van zijn verbruik op invoer aan-
gewezen. België's productie is, wat de hoeveelheid betreft, niet
voldoende. Het land heeft een behoorlijken uitvoer, maar moet
nog grootere hoeveelheden invoeren om eigen behoefte te dekken.
Dit laatste duidt er op, dat de kwaliteit van de eigen productie
níet ten volle aan de door het land gestelde eíschen voldoet,
of, dat bepaalde productieplaatsen gunstiger liggen voor den
uitvoer dan voor den afzet in eigen land en bepaalde verbruikers
voordeeliger kunnen invoeren dan uit eigen land betrekken.
Beide factoren spreken in het voordeel van den verbruíker,
die op een verkeers-economisch gunstige plaats is gelegen,
zooals dit met de Nederlandsche ijzer en staal produceerende
industrie het geval ís. Des te sterker staan onze Hoogovens
omdat zij, naast een gunstige positie ten opzichte van den steen-
kolenstroom, tevens beschikken over een steenkolenbasis in
eigen land, welke zoowel naar omvang als naar hoedanigheid
aan de vraag kan voldoen.
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1933 I 1934 I 1935 I 1936 I 1937

in 1.000.000 tonnen

Neder[and
Steenkolen productie ...

„ verbruik ....
„ invoer .. . . . .
.. uitvoer ... ..

12
12
6
6

12
12
6
6

12
12
6
6

13
]1
5
7

14
13
6
7

De capaciteit van de gezamenlijke Nederlandsche mijnen
bedroeg in 1938 21.000.000 ton per jaar, terwijl er alleen in
Zuid-Limburg een kolenreserve aanwezig is van 600-800.000.000
ton 1).

Vanwege de excentrische ligging van de Nederlandsche steen-
kolenmijnen is er een uitvoer voornamelijk naar bepaalde
dichtbij gelegen buitenlandsche industriegebieden in België,
Duitschland en Frankrijk, terwijl het daardoor ontstane tekort
wordt aangevuld door invoer uit Engeland en Duitschland,
welke zeer economische verbindingswegen hebben met ons land.

Nederland heeft bovendien een groote steenkolenmarkt, gelegen
zijnde tusschen Engeland en Duitschland, waar beide landen
een fellen concurrentiestrijd voeren, waarvan de Hoogovens
kunnen profiteeren. De rivaliteit tusschen de beide groote impor-
teurs, de Steenkolenhandelsvereeniging als vertegenwoordigster
van het Rheinisch Westph~lisches Kohlensyndikat en de Scheep-
vaart en Steenkolen Handelmaatschappij, optredende voor de
Engelsche producenten, heeft een stimuleerenden invloed gehad
op het Nederlandsche Bedrijfsleven, uitgaand boven de kolen-
belangen als zoodanig.

De doorvoer van steenkolen door Nederland varieerde de
laatste jaren tusschen 15 en 20.000.000 ton, voor het grootste
deel afkomstig uit Duitschland, Engeland en België met een
overwegende meerderheid van het eerstgenoemde land.

Over den internationalen handel in cokes hebben wij geen
gegevens ter beschikking. Wat de productie van cokes betreft
verkeert Nederland in een zeer goede positie, als men de ver-
houding tot de productie van ruwijzer als maatstaf neemt,
wetende, dat voor 1 ton ruwijzer gemiddeld 1 ton cokes
noodig is.

België en Frankrijk voeren een deel van de ontbrekende cokes
in uít Nederland. De steenkolen van de Nederlandsche mijnen
zijn zeer goede cokeskolen.

1) Van Waterschoot van der Gracht, De Limburgsche Steenkolen-
mijnenindustrie gedurende de laatste 40 jaren in: „Het bedrijfsleven
tijdens de regeering van H.M. Koningin Wilhelmina".
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1933 I 1934 I 1935 I 1936 1937
in 1000 tonnen

Duitschland
Cokesproductie ........
Ruwijzerproductie . . . . . .

Belgié-Luxemburg
Cokesproductie ........
Ruwijzerproductie . . . . . .

Frankrijk
Cokesproductie ........
Ruwijzerproductie . . . . . .

Engeland
Cokesproductie ........
Ruwijzerproductie. . . . . .

Nederland
Cokesproductie ........
Ruwijzerprod uctie . . . . . .

21.154
5.247

4.592
4.598

6.670
6.324

20.577
4.202

2.609
258

25.175
8.717

4.236
4.908

7.293
6.151

23.736
6.065

2.779
262

29.801
12.846

4.444
4.902

7.078
5.789

24.311
6.527

2.878
256

35.848
15.302

5.075
5.148

7.030
6.230

25.300
7.845

2.341
290

40.896
15.958

5.900
6.355

4.300
7.914

28.000
8.629

2.506
299

Voor de gunstíge verkeers-economische posítie van ons land
spreekt het feit, dat verschillende Fransche ijzer- en staalprodu-
centen, niettegenstaande de relatief hooge transportkosten vancokes - vanwege het groote volume, ongevecr het dubbele van
steenkool - gezamenlijk een cokesbedrijf hebben gevestigd te
Sluiskil, de reeds vorengenoemde Association Coóperative de
Carbonisation, waar de benoodigde steenkolen goedkoop te
betrekken zijn uit Engeland, Duitschland en van de Neder-
landsche mijnen 1). Van daaruit worden de cokes per spoor naarde hoogovens in Noord-Frankrijk vervoerd. Dit cokesbedrijf
heeft gerendeerd, zelfs gedurende de eerste tientallen jaren vanzijn bestaan, toen voor het voorname bijproduct gas geen emplooi
was te vinden, zoodat het met enorme vlammen dag en nacht
doelloos moest worden verbrand. Sedert het laatste tientaljaren wordt dit gas verwerkt in de nabijgelegen synthetische
ammoniakfabriek. De reeds belangrijke positie van dit bedrijf
in het internationale cokeskartel werd daardoor nog aanzienlijk
versterkt. Eenzelfde geval treft men aan te Selzaete, 10 km.
verder op het kanaal van Gent naar Terneuzen, waar Belgischeen Luxemburgsche ijzer- en staalproducenten een cokesbedrijfvoor gezamenlijk gebruik hebben gesticht en te Zeebrugge.

Voor cokes bestaat een internationaal kartel, dat als de voor-looper van een toekomstig kolenkartel aangeduid wordt. Geziende eigen productie van Nederland, schuilt hierin geen gevaar.
1) Gesticht door Senelle Maubeuge, Longwy en Providence. 400.000 toncokes per jaar.
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C. Kalk.
Deze grondstof in een vorm, welke voor de hoogovens geschikt

is, is in Nederland niet aanwezig; invoer is dus noodzakelijk:
Over het internationale verkeer van dit product hadden wi~
geen cijfers ter inzage. Aangezien de Hoogovens bij hun op-
richting direct een kalkgroeve hebben aangekocht, vermoeden
wij, dat zij ervan overtuigd waren niet op hun verkeers-econo-
mische ligging te kunnen rekenen om uit een passeerenden stroom
te putten, of de kalk van overzee aan te voeren. De cijfers over
den doorvoer van kalk door Nederland bevestigen deze meeníng;
gemiddeld slechts 2-300.000 ton kalk, tras, krijt passeert ons
land; hoeveel hoogoven kalk hierbij is, valt niet na te gaan.

De zeggenschap in de Belgische kalkgroeve en de weder-
zijdsche economische afhankelijkheid van België en Nederland
stellen dezen factor ín de grondstoffenvoorziening onzer ijzer en
staal produceerende ïndustrie voldoende veilig. Wat de kosten-
kwestie betreft speelt kalk slechts een geringe rol, zooals wij
in het voorafgaande hoofdstuk hebben aangegeven.

D. Schrot.

Hiermede zijn wij op het terreín van de staalfabrícage ge-
komen. Vóór 1938 speelde schrot als grondstof geen rol van
beteekenís in Nederland. Sedert den uitbouw van de Hoogovens
met een staalfabriek is schrot van belang geworden. Wij hebben
gezien, dat een der kenmerken der ijzer en staal produceerende
industríe is haar instelling op de voortbrenging van kwaliteits-
producten, met name de S.M.-kwaliteit. Schrot ís daarvoor
onontbeerlijk en de aanwezigheid in Nederland van voldoende
hoeveelheden heeft deze instelling op S.M.-staal bevorderd.

Schrot is een fel omstreden marktartikel; de mogelijkheden
om het op de ínternationale markt te koopen waren gering, de
meeste landen verbruiken het eigen schrot, de meeste groote
staal produceerende landen hebben een tekort aan eigen schrot
en zijn op invoer aangewezen uit die landen, die wel schrot
produceeren maar geen eígen staalindustrie bezitten. De voor-
naamste schrotproducent is de industrie, vooral de ijzer en staal
verwerkende industrie. Het ligt daarom voor de hand dat de
internationale schrotmarkt op den langen duur nog verder zal
ïnschrompelen: immers, de schrotproducenten van beteekenis,
d.w.z. de landen met een belangrijke industrie, hebben in zich
de tendens tot het stíchten van een eigen ijzer en staal produ-
ceerende industrie, zoodat mettertijd het geproduceerde schrot
in eigen land noodig zal zijn en de uitvoer zal wegvallen. Neder-
land zelf is daarvan een voorbeeld.
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De schrot uitvoer en invoer bedroeg in de volgende jaren, íntonnen:

1929 ..................
1930 ..................
]931 ..................
1932 ..................
1933 ..................
1934 ..................
1935 ..................
1936 ..................
1937 ..................
]938 ..................
]939 ..................

Schrot Schrot
uitvoer invoer

263.000
256.000
157.000
167.000
232.000
260.000
214.000
300.000
490.000
233.000
209.000

Overschot
schrot
uitvoer

248.000
233.000
129.000
157.000
223.000
245.000
201.000
292.000
473.000
210.000
186.000

15.000
23.000
28.000
10.000
9.000

15.000
13.000
8.000

17.000
23.000
23.000

De Nederlandsche ijzer en staal produceerende industrie is
voor schrot waarschijnlijk dus aangewezen op eigen productie.

Aannemend dat vóór 1938 het binnenlandsche verbruik niet
zeer belangrijk was, kunnen wij ons baseeren op de gemiddelde
uitvoercijfers, zoodat globaal genomen de productie jaarlijks
200 à 250.000 ton bedraagt.

De uitbreiding van de walsbedrijven doet ook de schrot-
productie stijgen met afgesneden einden, proefstukken, afgekeurd
materiaal e.d.

Door straffe organisatie van de schrotmarkt is ook de hoe-
veelheid van het op de markt komende schrot stellig te ver-
meerderen.

Tenslotte, de aanwending van schrot in de S.M.-staalfabricage
laat de mogelijkheid tot groote verschuivingen naar de zijde
van het „staalijzer". A1 naar gelang van den schrotprijs deden
zich daarbij steeds sterke schommelingen voor.

De vraag naar schrot is zeer elastisch; een geringe prijsdaling
doet het verbruik aanzienlijk toenemen en het aandeel van het
staalijzer inkrimpen, of omgekeerd. Deze mogelijkheid zal wel
steeds blijven bestaan, ook al is het schrot internationaal ge-
kartelliseerd, omdat schrot nu eenmaal ten nauwste aan ruw-
ijzer en staal is gebonden; tengevolge van de vervangings-
mogelijkheid eerstens door ruwijzer en verder in toenemende
mate door de overschakeling op Thomasstaal, zal de schrotprijs
wel moeten mee gaan, wil het zijn positie niet verliezen. Het
geheel maakt de schrotpositie voor de ijzer- en staalproductie
inderdaad ook ruimer.

Voornoemde factoren wettigen de meening, dat ook de schrot-
basis onzer Nederlandsche ijzer en staal produceerende industrie
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voor de eerste jaren is verzekerd. Voor de toekomst zou zij,
als de staalfabricage zou worden uitgebreid, wel eens aanleiding
kunnen zijn tot moeilijkheden, welke deze uitbreidingsmogelijk-
heden zouden beperken. [n dit geval zou wellicht kunnen worden
overwogen voor een deel Thomasstaal te vervaardigen inplaats
van S.M.-staal; in het slothoofdstuk komen wij op deze kwestie
terug.

E. Staalveredelende legeeringsmetaalertsen.

In een rede voor het Verein Deutscher Eisenhutienleute op
11 December 1941 1) over de beteekenis van staal en aluminium
voor de toekomstige ontwikkeling der metallurgie, komt Schulz
tot de conclusie dat in de toekomst het gelegeerde staal een
voorname rol zal gaan spelen.

Wij behoeven ons niet uitsluitend te laten leiden door de
meening van dezen deskundige, sprekend voor een zoo bij uitstek
deskundig gehoor als een vergadering van Duitsche Eisenhiitten-
leute; de praktijk van allen dag bewijst, dat reeds thans het
gelegeerde staal vooral voor de gereedschapfabricage en de fijn-
mechaniek van zeer groote beteekenis is.

De vooruitgang van de electxotechniek, de verdergaande aan-
wending van waterkracht en electriciteit als kracht- en warmte-
bron, waardoor de productie van gelegeerd staal op grootere
schaal mogelijk ís, de steeds hoogere eischen op het gebied van
nauwkeurigheid bij de uit te voeren bewerkingen, welke men
ook aan het normale machínepark is gaan stellen en waarvoor
het gebruik van zeer harde en slijtvaste metalen noodig is, het
zijn alle aanwijzingen dat de edelstaalsoorten steeds meer
zullen worden gevraagd.

Wij meenden daarom bij de bespreking van de grondstoffen-
basis der Nederlandsche ijzer en staal produceerende índustrie
de staalveredelende legeeringsmetalen niet buiten beschouwing
te mogen laten. De huidige Nederlandsche behoefte aan edelstaal
is nog te beperkt om hier te lande op groote schaal de productie
van dit staal te rechtvaardigen, terwijl ook de electriciteitsprijs
nog aan den hoogen kant is. In de toekomst kan het oogenblik
komen, dat de situatie verandert; de goede exportpositie van
Nederland kan dit moment verhaasten.

Mangaan 2) wordt vooral gevonden in Rusland, Britsch-Indië,

1) Stahl und Eisen, 11 December 1941.
g) Mangaan geeft het staal grootere taaiheid en hardheid, dan het

zou hebben, indien het enkel uit Fe. ruwijzer gewonnen zou zijn. Het wordt
in de hoogovens tezamen met ijzererts verwerkt voor de normale staal-
productie en ressorteert dus niet direct onder de edelstaalgrondstoffen.
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Zuid-Afrika en de Goudkust. De productie van mangaanerts in
1000 tonnen bedroeg in 1937:

Rusland ............... 2.700
Britsch- Indië. . . . . . . . . . . . 1.068
Zuid-Afrika ............ 631
Goudkust .............. 535

4.934 op een wereldproduc-
tie van 6.110. In Europa komt dit erts, in kleine hoeveel-
heden, slechts voor in Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije, Italië en
Hongarije.

De West-Europeesche industrielanden zijn dus verplicht, dit
erts voor het grootste deel van overzee en van het Zuiden uit
in te voeren 1). Verwerking aan de kust heeft dus een zekeren
voorsprong op de dieper landinwaarts gelegen verwerkingsge-
bieden.

Chroom z) wordt in Europa slechts aangetroffen in Rusland,
Griekenland, Joegoslavië en Bulgarije.

De voornaamste producenten van chroomerts zijn:

1937 in tonnen
Rusland ............. 275.000
Turkije .............. 192.500
Zuid-Rhodesië. . . . . . . . . 275.617
Zuid-Afrika .......... 169.080
Cuba ................ 94.592
Philippijnen. . . . . . . . . . . 69.856

1.076.645 op een wereldproduc-
tie van 1.350.000 ton.

Nikkelerts komt bijna uitsluitend uit Canada, dat in 1939
102.000 ton produceerde van de totale 121.000.

Wolfram g) komt voor het grootste deel uit Portugal, China,
Indo-China, Malakka, Britsch-Indië, Japan, Ver. Staten, Argen-
tínië en Bolivia. Van de West-Europeesche industrielanden
beschikt alleen Engeland over een productie van beteekenis.

1) Ook de Russische producenten te Tschiaturi en Nikopol voeren uitover zee via de Zwarte Zee.
') Het geeft het staal bijzondere trekvastheid en bestendigheid tegenroest en hitte.
') Alhoewel ook van belang, b.v. voor de gloeilampenindustrie, vindtwolfram toch zijn voornaamste verbruik in de staalindustrie. Het geefthet staal groote hardheid.
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De productie van wolfram erts in 1000 tonnen óedroeg in 1937:
Portugal . . . . . . . . . . . . . . 1.948
China ................ 17.895
Indo-China ........... 581
Malakka . . ......... 1.234
Britsch- Indië. . . . . . . . . . 3.590
fapan ............... 2.800
Ver. Staten .......... 3.175
Argentinië............ 455
Bolivia .............. 1.802

33.480 op een wereldproduc-
tie van 35.300.

Ook hier blijkt de positie van de verwerkers in een import-
haven aan de West-Europeesche kust níet ongunstig te zijn.

Vanadium (erts)1) werd in 1937 geproduceerd in de volgende
hoeveelheden:

Zuid West-Afrika .. .. . 582 ton
Noord-Rhodesië .. . . . . . 236 „
Peru . ............... 583 ~~
Ver. Staten .......... 493 „

1.960 ton - wereldproductie.

Titan 1) wordt nog steed voor 95 0~o geleverd door Noorwegen
en Britsch-Indië in de verhouding van 1: 3.

Genoemde cijfers spreken voor zichzelf. De conclusie, dat
Nederland voor den invoer van staalveredelende legeeríngs-
metaalertsen gunstig is gelegen, beteekent nog geen absoluut
gunstige voorwaarde voor de productíe van edelstaal. De
groote waarde van dit staal en de betrekkelijk geringe hoeveel-
heden der genoemde grondstoffen, hebben tot gevolg, dat de
vrachtprijs van minder beteekenis is dan de prijs van de
electriciteit, die voor de productie noodzakelijk is. Wat dezen
factor betreft, verkeert Nederland in een mínder gunstige posítie
dan landen welke waterkrachtcentralen hebben, zooals b.v.
Zweden. Het zal híer dus vooral neerkomen op een verlaging
van den electriciteitsprijs, hetgeen wellicht door de aanwending
van hoogovengas is te bereiken.

Samenvattend meenen wij het in de voorgaande paragraaf
behandelde als volgt te kunnen weergeven: de grondstoffenbasis
van de Nederlandsche ijzer en staal produceerende industrie is

1) Wordt meestal gebruikt tezamen met de vorige legeeringsmetalen
ter vervaardiging van „roestvrij" staal.
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op economische gunstíge wijze verzekerd, eenerzijds doordat de
grondstoffen steenkolen, cokes en schrot in Nederland in vol-
doende hoeveelheíd en hoedanigheid worden geproduceerd onder
voorwaarden, welke een rendabel gebruík mogelijk maken,
anderzijds doordat de verkeers-economische positie der ijzer en
staal produceerende industrie den import van de grondstoffen:
ijzererts, steenkolen, cokes, kalk en de staalveredelingsmetaal-
ertsen, onder gunstige voorwaarden mogelijk maakt, terwijl in
het algemeen genomen noch van een minder gunstíge positie
op dit gebied ten aanzien van de groote West-Europeesche ijzer
en staal produceerende landen, noch van een te groote afhanke-
lijkheid van het buitenland sprake is; voor wat de ijzerertsbasis
betreft, meenen wij dat, met het oog op de ervaringen, welke
werden opgedaan ten aanzíen van de gewoonten op de ertsmarkt,
en met het oog op een eventueele grootere afhankelijkheid welke
o.a. van een internationale kartelvorming het gevolg zou kunnen
zijn, een grootere zeggenschap over deze grondstof is aan te
bevelen.

~ III. De kapitaalbasis.
Zijn kapitaalmarkt en arbeidsmarkt in ons land dusdanig,

dat zij mede een gezonde basis kunnen vormen voor de econo-
mische exploitatie van de ijzer en staal produceerende industrie?

Bruíns bij zijn bespreking van de bestaansmogelijkheid van
een Nederlandsch hoogovenbedrijf komt tot de conclusie, dat de
kapítaalmarkt alleszins in staat is aan de eischen, door dít
bedrijf eventueel te stellen, te voldoen 1). Wij willen hierbij
opmerken dat het begrip „bestaansmogelijkheid" uit financie-
ringsoogpunt een dubbele beteekenis heeft.

Primair is steeds de kapitaalbesteding, hoezeer het, vooral in
verband met het hier behandelde, ook lijkt dat de kapitaal-
verkrijging domineert. Immers, de kapitaalaanwending beheerscht
uiteindelijk de mogelijkheid tot kapitaalaantrekking; blijkt de
eerste onjuist te zijn geschied dan zal de tweede vrijwel onmo-
gelijk worden, of ineer in het algemeen gezegd: die aanwending
moet naar de elementen: hoeveelheid, tijdsbinding, waarde en
rendement een zoodanige vertrouwensbasis vormen, dat harmo-
nisch hierop de verkrijging van kapitaal kan worden ingesteld.
De geneigdheid voor de zoekers van kapitaal-emplooi berust
op dit fundament.

Nu kunnen wel bepaalde schakeeringen in de bestedings-
processen het aanbod doen varieeren, ook kan de ruimere of
geringere beschikbaarstellingsmogelijkheid dit kapitaalaanbod
stimuleeren of belemmeren, doch in beginsel blijft de bestedings-
zóne de beheerschende factor. Zeer sterk wordt dit beginsel op

1) Bruins, Bevordering der Nationale industrie.
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den voorgrond gesteld door Van Ketel in zijn meergenoemd
boek: Schetsen uit de financiering der onderneming. Andere
auteurs nemen oogenschijnlijk een afwijkend standpunt in,
zooals bijvoorbeeld Vogelstein, wanneer hij aangeeft dat niet
het kardinale punt is gelegen in : hoe het benoodigde kapitaal-
goed te krijgen is, maar wel hoe men kapitaal en in welken
vorm men het verkrijgen moet om zich het beoogde kapitaal-
goed te verschaffen. Zij bezien hier echter alleen het secundaire
probleem van de financiering, terwijl toch logisch alleen de
besteding de eerste factor is bij de beslissing omtrent de
kapitaalaantrekking.

De moeilijkheid van de acquisitie bij deze nieuwe ijzer en
staal produceerende industrie lag dan ook primair bij de onvol-
doende zekerheid dat aan de vier hoofdelementen van de kapitaal-
investeering, n.l. de elasticiteit, liquiditeit, waardestandvastigheid
en rendementskracht, zou kunnen worden voldaan. Ook meer
algemeene factoren knnnen bij de motiveering der kapitaal-
acquisitie meespreken. Zoo was, en is bij de Nederlandsche ijzer
en staal produceerende industrie een groot nationaal en sociaal
belang aan te wijzen en daarom is een beroep op regeerings-
steun - die, zooals wij verder zien, werd gegeven- gemotiveerd.

Nemen wij eerst in algemeenen zin over wat Van Ketel op
blz. 115 van zijn genoemd boek hierover zegt :„Is er een aanwijs-
baar verantwoorde vergrooting van het totale productieapparaat
door oprichting of uitbreiding noodzakelijk, hetzij economisch,
hetzij sociaal, dan dient de kapitaalmarkt tot kapitaalver-
schaffing binnen redelijke grenzen in staat te worden gesteld".

Ons rest dan na te gaan of de hier gekozen, of nog te kiezen vorm
van regeeringssteun de meest aangewezene was en zal zijn.
Wij meenen dan te mogen concludeeren dat zulks ongetwijfeld
het geval is omdat bv. voor een andere mogelijkheid: de garantie-
stelling voor kapitaal en dividend, ook voor de regeering destijds
iedere basis in de besteding ontbrak en het zeer de vraag was
of geldgevers enkel op deze garantiestelling tot kapitaaldeelname
te bewegen zouden zijn geweest. Voor de toekomst lijkt de
vorm der overheidsgarantie inderdaad wel bruikbaar, omdat in
het verleden, zooals wij verder nog zullen trachten te bewijzen,
redelijke zekerheid omtrent de mogelijkheden van de onderhavige
industrie is verkregen.

Keeren wij na deze uitwijding naar ons uitgangspunt en
Bruins terug, dan zullen verschillende der hier volgende feiten,
bezien in het licht van de theoretische grondslagen, begrijpe-
lijker worden.

Hoorde men eertijds dikwijls het verwijt ríchten tot den Neder-
landschen belegger, dat deze eerder geneígd was zijn geld in het
buitenland te investeeren dan in eigen land, Bruins constateert,
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dat dit euvel minder wordt, het aantal ter beurze genoteerde
Nederlandsche industrieele aandeelen stijgt; de groote geldruimte
tijdens den oorlog en de geruchten over fantastische winsten
drijven de menschen naar belegging in de Nederlandscheíndustrie.

Bij de voorbereiding van de plannen tot opríchting der Hoog-
ovens bleek nochtans, dat het vertrouwen van den Neder-
landschen belegger in deze nieuwe onderneming nog níet voldoende
sterk was om kapitaalverstrekking van die zijde te verwachten.
Slechts groote financieele líchamen als de grootbanken, de
groote scheepvaartmaatschappijen en S.H.V. namen aan het
kapitaal deel. De Regeering verklaarde zich bereid het ontbre-
kende aan te vullen: „dat deze steun in dit geval niet zal ontbeerd
worden, staat voor de regeering vast. Zij ís overtuigd, dat zonder
de voorgestelde deelneming door den Staat het noodige kapitaal
van 25 millioen niet gevonden zou kunnen worden, en de onder-
neming niet tot stand zou komen"; aldus haar woorden in de
memorie van toelichting op het desbetreffende wetsontwerp.

Dat de beleggíngsmarkt ook nog geruimen tijd daarna weinig
vertrouwen in de Hoogovens stelde, kan men afleiden uit het
feit, dat, toen in 1919 tengevolge van de ingetreden prijsstijging
het kapitaal onvoldoende bleek om de oorspronkelijke plannen
uit te voeren, de leiding van de Hoogovens blijkbaar geen kans
heeft gezien de noodige supplementaire middelen aan te trekken,
anders zou zij o.i. zulks stellig hebben moeten doen om door aan-
koppeling van staal- en walsbedrijf de toekomstmogelijkheden
aanzienlijk beter te maken, dan zij waren bij exploitatie van
hoogovens zonder meer 1). Men moet bij de beoordeeling echter
in aanmerking nemen, dat de na-oorlogsche jaren een enorme
geldbehoefte hebben gekend; een ieder had zijn geld noodig om
weer in eigen zaken te steken, de voorraden aan te vullen, de
noodzakelijke hernieuwíngen en uitbreidingen aan te brengen,
die gedurende de oorlogsjaren onmogelijk waren geweest.

Het wekt allereerst verwondering dat onder de stichters der
Hoogovens geen vertegenwoordigers van de ijzer en staal ver-
werkende industrie worden aangetroffen; te meer als men de
woorden hoort van de Regeering: „bij elke industrie die een
dergelijken ontwikkelingsgang doormaakt (als de Nederlandsche
ijzer en staal verwerkende industrie) ontstaat in een zeker stadium
de behoefte om zich ten opzichte van de grondstoffenvoorziening
de grootst mogelijke zekerheid te verschaffen" enz. Men moet
deze woorden niet zoo verstaan, alsof de Regeeríng spreekt ten
bate van het belang der verwerkende índustrie, terwijl deze
zelf daarvan niets wil weten; al mogen de omstandigheden na

1 Of zou de veranderde opinie omtrent de bestaansmogelijkheden -welke zelfs in het College van Commissarissen heerschte - haar, zelfs
indien de mogelijkheid aanwezig ware geweest, hebben weerhouden?
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den oorlog de meening der verwerkende industrie weer in den
ouden liberalistischen zin hebben gewijzigd, tijdens den oorlog
zelf was er stellig een streven in bedoelde richting merkbaar.
Dat het niet tot financieele deelneming gekomen is, ligt voor
zoover wij konden nagaan hierin, dat het oprichtíngscomité,
voorloopig althans, het aandeelhouders getal wilde beperken en
enkel groote aandeelhouders wilde opnemen. Onder de ijzer en
staal verwerkende industrie, voor het grootste deel familie-
ondernemingen, waren weinig bedrijven van dusdanigen omvang,
dat zij zich een belangrijke deelneming in de Hoogovens konden
veroorloven; zij hadden de beschikbare gelden noodig voor
investeering in eigen bedrijf - in tegenstelling tot den laatsten
oorlog bood de vorige oorlog, doordat de aanvoer- en productie-
mogelijkheden niet zoo beperkt waren als thans, meer gelegenheid
tot aankoop van bedrijfsmiddelen, zij het dan ook tegen zeer
hooge prijzen 1).

IJzer en staal verwerkende ondernemingen als de groote
werven, die eventueel wel met belangrijke bedragen in de Hoog-
ovens hadden kunnen deelnemen, waren ook toen principieel
afkeerig van een Nederlandsch grondstoffenbedrijf; zij toch
hadden het meest geprofiteerd van de internationale concurrentie
op de Nederlandsche markt en zij verwachtten van de Hoog-
ovens níets anders dan prijsverhoogingen, terwijl zij onmogelijk
voordeel erbij konden halen, aangezien het productieprogramma
te beperkt zou zijn om de volledige scheepsspecificatie te kunnen
afwerken 2).

Verder is het opmerkelijk, dat de Regeering bij de oprichting
van de Hoogovens een groot aandeel in het kapitaal neemt; als
echter blijkt dat het kapitaal niet voldoende is om de oorspron-
kelijke plannen geheel uit te voeren en te voorzien is, dat een
beperkte uítvoering der plannen de mogelijkheden aanzienlijk
zal beperken, is er blijkbaar nergens geld te krijgen. Dat de
deelnemende ondernemingen in de onmogelijkheid verkeerden
verdere fondsen te fourneeren, lijkt ons begrijpelijk; de prijs-
stijgíng na den oorlog en de optredende hausse zal ook hun
middelen terdege hebben aangesproken. Dat de Staat niet verder

1) Individueele figuren uit de kringen der ijzer en staal verwerkende
industrie hebben - alhoewel wij niet kunnen nagaan in hoeverre dit
financieel geschiedde - hun medewerking aan de oprichting der Hoog-
ovens verleend; als eerste president-commissaris treedt op D.W. Stork.
Verder komen in den raad van commissarissen in de eerste samenstelling
voor: C. F. Stork, H. R. A. J. Smulders en J. H. Wilton. Tot heden toe
zijn er steeds vooraanstaande personen uit de verwerkende industrie lid
van bedoelden raad geweest: Damme, de Kanter, Endert, Guljé, enz.

g) In den scheepsbouw heerscht namelijk de gewoonte, slechts bestel-
lingen met specificatie voor een geheel schip te plaatsen. Alleen zeer
groote ijzer en staal produceerende ondernemingen met een uitgebreid
productieprogramma kunnen deze aannemen.
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heeft geholpen zal wel veroorzaakt zijn door de inmiddels plaats
gehad hebbende regeeringswisselíngen, alsmede door de ver-
anderde instelling van de overheid tegenover het bedrijfsleven;
de na-oorlogsche jaren toch kenden een versterkten terugkeer
tot de vrijhandelsgedachte, welke een principieele afzijdigheid
van de overheid meebracht: toch zeker van een onderneming,
welke op zich reeds met de beginselen der vrijhandelsgedachte
in strijd scheen te zijn. Vele moeilíjkheden - ook al zijn deze
niet zonder nut geweest - hadden de jonge onderneming be-
spaard kunnen blijven.

Het vertrouwen in de Hoogovens is sedert díen toegenomen en
daarmede is de houding ook van de geldmarkt stellig ten gunste
van de Hoogovens veranderd. Dit is gebleken bij de emissie in
1941 en ook het koersverloop der aandeelen sedert de introductie
op de beurs in 1939 getuigt daarvan.

Koersverloop aandeelen Hoogovens

1939 ...............
1940 ...............
1941 ...............
1942 ...............
1943 ...............
1944 ...............

I Hoogste Laagste

63
139
154
190
185
165

53
51

121
155
176
142

A1 mogen de laatste vrije koersen niet de juiste maatstaf
zijn, de stopkoers van 1743,4 is o.i. een aanwijzing, dat men ook
in meer objectieve en deskundige kringen ten aanzien van de
toekomst der Hoogovens níet somber is gestemd, en deze kringen
tenslotte geven in normale tijden den doorslag bij het bepalen
van de houding der kapitaalmarkt.

Dat de Nederlandsche kapitaalmarkt ín het algemeen genomen
voldoende basis kan bieden voor het bestaan hier te lande van
kapitaalintensíeve grootondernemingen, dient níet aangetoond
te worden.

Wij meenen dan ook daarmede te kunnen besluiten, dat de
Nederlandsche ijzer en staal produceerende índustrie in eigen
land beschikt over een voldoende kapitaalmarkt, terwijl de
markt-omstandigheden dusdanig zijn, dat deze industrie zoo
noodíg, zij het niet voor de directe toekomst, daaruit de ge-
wenschte geldmiddelen zal kunnen putten. De oorlog welken wij
thans hebben medegemaakt, heeft ons nationaal vermogen ter-
dege aangesproken, zoodat er geruime tijd zal verloopen voor
dit weer op peil is. Overheidshulp bij de financiering van de
eerste maatregelen, welke noodig zijn om o.a. de technísche
outillage te herstellen, is dan ook o.i. noodzakelijk, indien
deze de draagkracht van de onderneming te boven gaan.
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~ IV. De arbeidsbasis.
Aan de toereikendheid van de arbeidsbasis is nooit getwijfeld.

Daar de ijzer en staal produceerende industrie een relatief geringe
behoefte aan geschoolde arbeiders heeft, zooals wij hiervoor
hebben aangetoond, mag de arbeidsbasis ook voor de toekomst
verzekerd worden geacht.

De Hoogovens, Demka en de Nederlandsche Kabelfabriek zijn
alle gelegen in het Westen, het dichtstbevolkte deel van ons
land. Het door de agglomeratie van industrieën in de nabijheid
van de Hoogovens ontstane plaatselijke tekort aan arbeids-
krachten kan, met behulp van het dichte verkeersnet en de snelle
verbindingen, van elders gemakkelijk worden aangevuld. Dat
men daarbij de arbeidskrachten nog steeds uit betrekkelijk
nabijgelegen plaatsen kan betrekken en nog geen beroep van
beteekenis heeft moeten doen op de verder afgelegen groote
arbeidsreservoirs van Amsterdam en Den Haag blijkt, voor wat
de Hoogovens betreft, uit een overzícht van de „Woonplaats
der arbeiders van de Hoogovens", gepubliceerd door het maand-
blad van deze onderneming.

Zooals reeds opgemerkt, is de ijzer en staal produceerende
industrie voor wat bepaalde soorten van hooger gequalificeerden
arbeid betreft, tot nu toe voor een deel aangewezen op buiten-
landsche arbeiders en technici. Door opleiding in eígen bedrijf
en door het laten doormaken van een „practijkstage" in het
buitenland kunnen ook de Nederlandsche medewerkers in het
bedrijf stellig tot gelijke bekwaamheid worden „opgevoed". De
algemeene ontwikkelingsgraad van ons volk is daar borg voor.
Vooral instellingen als de Technische Hoogeschool te Delft en
de diverse Middelbare Technische Scholen zouden ín overleg
met de betreffende industrieele ondernemingen nog veel kunnen
doen om ook in Nederland menschen ter beschikking te stellen,
díe zich in deskundigheid en internationale ervaring met de
befaamde Duitsche „Eisenhuttenleute" kunnen meten.

Algemeen leidende, administratieve en commercieele krachten
zijn er in Nederland genoeg te vinden.

Wat de loonkosten betreft, Nederland met zijn hoogen levens-
standaard en zware sociale lasten had inderdaad geen goedkoope
arbeidskrachten ter beschikkíng. Zooals reeds gezien spelen de
loonkosten voor de ijzer en staal produceerende industrie in
tegenstelling tot de verwerkende industríe, geen overmatig
groote rol; door de productie van kwaliteitsartikelen kan zij
trachten dezen factor gunstig te wenden.

Wat de verhouding tot de concurreerende landen betreft, in
het rapport Instilling om Jernsaken van de Noorsche regeering,
gepubliceerd in 1939, komt het volgende overzicht voor van de
arbeidsloonen per dag voor den gemiddelden arbeider.
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België ........... 55 fr. B. 3,40 Fls
Frankrijk ... ....... 50 fr. F. 1,88 Fls
Engeland .. . .... .. .. 12~- 4,47 Fls
Duitschland .. ..... .. 6,90 R.M. 5,25 Fls

Nederland ... ..... .. ~ 4,80 4,80
De oorlog zal op dít gebied wel een en ander hebben ver-

schoven. Met een stabiliseering der valuta-verhoudingen, waar-
mede valt te rekenen, zal op den langen duur, gezien het gelijke
beschavings- en welvaartspeil waarop deze in elkanders nabijheid
gelegen gebieden tenslotte wel zullen aanlanden, ook de loon-
standaard wel gestabiliseerd op een bepaald gelijk niveau terecht
komen.
~ V. De beteekenis der Nederlandsche ijzer en staal produ-

ceerende industrie voor de ijzer en staal verwerkende
industrie en voor de welvaart van Nederland.

Wij hebben in ~ I van dit Hoofdstuk, tezamen met de cijfers
in het IVe Hoofdstuk, aangegeven, dat de voornaamste bestaans-
grond van de Nederlandsche ijzer en staal produceerende industrie
gelegen is in den omvang van het verbruik van ijzer en staal
in Nederland. Wij vermeldden ter plaatse in het kort, dat het
doorwerken der nationaal gerichte economische denkbeelden,
welke ten tijde van het ontstaan van de Hoogovens en in de
jaren daarna dikwijis nog niet ten volle werden onderkend,
vooral de laatste jaren het belang van het bezit eener nationale
ijzer en staal produceerende industrie voor de ijzer en staal
verwerkende industrie, en voor de welvaart van ons land, heeft
aangetoond.

Een afzonderlijke paragraaf hebben wij bestemd voor de
nadere bewijsvoering van deze nog steeds bestreden stelling.

„Het thema: industrie als welvaartsfactor is sedert 1920
voortdurend aan de orde geweest en leverde niet alleen stof
voor de wetenschappelijke uiteenzettingen, maar ook voor de
politieke discussies. Meer dan al het gesprokene of geschrevene
heeft echter tenslotte de feitelijke ontwikkeling der periode
1920-1940 de beteekeqis van de industrie voor de nationale
welvaart overtuigend aangetoond; ternauwernood zal er thans
nog iemand gevonden worden, die hieraan twijfelt." Aldus de
woorden van Guljé in „Industrie en welvaart" 1).

Alhoewel velen ons land nog beschouwen als een landbouw-
land, blijkt bij nader onderzoek de beteekenis van de industrie
voor het economisch leven dusdanig te zijn, dat men beter kan
spreken van Nederland als een industrieland. A1 is de zware

1) F. H. E. Gtiljé: Industrie en welvaart. Industrienummer Econ. Stat.
Berichten, 24 Juni 1942.
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industrie langen tijd uit Nederland weggebleven, vele andere
takken van nijverheid daarentegen hebben een omvang aange-
nomen, die ver uitgaat boven de betrekkelijk geringe opper-
vlakte en de bevolking van ons land; zoo b.v. de radio- en
gloeilampenindustrie, de scheepsbouw, de kunstzijde-nijverheid,
cacao-, chocolade- en andere voedings- en genotmiddelen-
industrieën, de veredelingsindustrie van oliën en vetten, de
katoennijverheid, de aardappelmeel- en stroocartonindustrie,
enz, enz.

Schlier in zijn „Aufbau der Europ~ischen Industrie nach dem
Krieg" 1) komt op grond van zijn statistische onderzoekingen
tot de conclusie, dat Nederland behoort tot de industriekern-
gebieden.

Alhoewel het aantal personen, werkzaam in de industrie,
niet de eenige maatstaf is, waaraan de beteekenis der industrie
voor de welvaart kan worden afgemeten s), is het toch op zich
een belangrijke maatstaf, vooral als wij daarbij de ontwikkeling,
welke de cijfers te zien geven, in aanmerking nemen.

Totaal aantal personen, die in Nederland een beroep uitoejenen,
gesplitst naar de bedrijven, waarin zij werkxaam zijn en wel over
de jaren 1909, 1920, 1930: s)

1909 1920
Toene-
ming of
afneming

in o~o
1930

Toene-
ming of

afneming
in oro

Totaal industrie ....... 796.790 1.028.155 -~- 29,0 1.235.912 -{- 20,2
Landbouwbedrijven .. .. 618.066 622.514 -E- 0,7 639.026 -f- 2,7
Visscherij en jacht ... .. 23.855 19.597 - 17,8 16.164 - 17,5
Handel ............... 225.707 271.718 -;- 20,4 398.718 ~- 46,7
Verkeerswezen ......... 190.913 261.577 -}- 37,0 296.737 ~- 13,4
Crediet- en bankwezen.. 10.005 29.696 -~-196,7 28.307 - 4,7
Verzekeringswezen .. 8.091 16.599 -f-]05,2 20.217 -}- 21,7
Overige bedrijven en vrije

beroepen ... ....... .. 93.327 142.720 ~- 52,9 171.312 -{- 20,1
Onderwijs ............. 47.973 68.406 - 42,6 85.067 ~- 24,3
Huiselijke diensten .. ... 214.096 221.135 -~- 3,3 243.555 -~- 10,1
Losse werklieden ..... . 22.475 24.903 ~- 10,8 32.845 - }- 31,9
Godsdienst .. . .. . .. . . .. 10.291 11.839 -~-- 15,0 17.624 -}- 48,8

Wij voegen als Bijlage een interessant overzicht van de ont-

1) O. Schlier. Aufbau der EuropSischen Industrie nach dem Krieg, 1932.
') Evenmin als het karakter van de volkshuishouding van een land

wordt bepaald door de vraag in welke groep van economische activiteit
de meeste krachten zijn te vinden.

9) C Visser, De Nederlandsche industrie, in het adresboek voor de
Nederlandsche industrie.
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wikkeling der Nederlandsche industrie sedert 1914 aan deze
studie toe. Het is ontleend aan Guljé 1).

Ter vergelijking met de situatie in andere landen diene het
volgende staatje betreffende de samenstelling der bevolking,
gerangschikt naar de uitgeoefende beroepen 2).

Land Jaar
o~o van het totaal der in een beroep

werkzame bevolkingsgroep

België . . . . . . . . . . . . . . .
Denemarken ... ... .. . ..
Duitschland ...........
Frankrijk .............
Nederland .............
Noorwegen.............
Zweden .. .............
Ver. Staten ...........
Engeland ..............
Italië.. ..... .... ..
Zwitserland . . . . . . . . .
Tsjecho-Slowakije ......

1930
1930
1933
1931
1930
1930
1930
1930
1931
1931
1930
1930

Landbouw I Industrie I Handel
en Visscherij en Mijnbouw en Verkeer

17,1
35,-
29, 5
35, 7
20,5
35,8
36,0
22,0
6,2

46, 7
36,0
38,3

48,9
28,1
40,1
35,1
39,3
26,5
32,5
35,2
48,2
28,7
32, 3
37,4

21,2
18,4
18,1
16,5
13,4
2I,2
17, 7
27,4
27,1
12, 2
17, 7
12,2

Uit de cijfers betreffende de bijdrage der verschillende bronnen
van bestaan tot het nationale inkomen blijkt evenzeer de groote
beteekenis van de industrie 3).
Land- en Tuinbouw . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 millioen guldenMijnbouw........................... 70 ~~ ~~Industrie .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 1.030 „ ~~Bouwbedrijf ........................ 278 „ „
Wasscherij ....... ................ 12Scheepvaart ........................ 61 ,~ „

„ „Handel inclusief hotelwezen . . . . . . . . . . 652 „ „
Verkeer ............................ 266 ~, ~~Bankwezen ......................... 82 ~~ ,~
Verzekeringswezen .................. 73 „ „
Overheid inclusief onderwijs ......... 464 „ „
Woningdiensten ..................... 490 „ „
„Overige", waaronder vrije beroepen . 300 „ „
Huishoudelijke diensten ............. 150 „ „
Godsdienst.......................... 25 ,~ ~~
Inkomen uit het buitenland (saldi) ... 257 „ „

1) F. Guljé, 25 Jaar Industrialisatie. De Katholieke Werkgever,
2 Augustus 1940.

') Econ. Stat. Ber. 20 November 1940.
') Tinbergen en Derksen: De Beteekenis van de industrie voor het

nationale inkomen van Nederland. Industrienummer E.S.B. 24 Juni 1942.
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Het zal niet bestreden worden, dat de metaalindustrie in het
algemeen van groote beteekenis is voor de industrie in haar
geheel en voor het economische leven van Nederland. Zij ligt
als het ware aan de basis daarvan, omdat zij de productie-
middelen, voornamelijk de machines en de gebouwenconstructies,
vervaardigt voor het industrieele apparaat.

De Nederlandsche metaalindustrie is van bijzondere waarde
voor de nationale nijverheid, omdat zij, mede tengevolge van
haar historischen groei, is ingesteld op de voorziening van de
behoefte der plaatselijke industrie en omdat zij in een groot
deel van die behoefte voorziet.

In 1938 waren er in Nederland ongeveer 150 machinefabrieken
en 50 constructiewerkplaatsen. De instelling van de machine-
industrie op den scheepsbouw is algemeen bekend. Vele der
belangrijkste machinefabrieken behooren tot de scheepsbouw-
ondernemingen, maar werken ook voor buitenstaanders. Groote
machinefabrieken als Werkspoor en Stork zijn gespecialiseerd
op machines voor de levensmiddelenindustrie, installaties van
suikerfabrieken, cacao- en chocoladenijverheid, rijstpellerijen.
Vonden zij oorspronkelijk haar bestaan in het maken van de
stoommachines voor de textielindustrie, thans zijn zij bovendíen
gespecialiseerd op dieselmotoren, zoowel voor schepen als voor
fabrieken.

IJzergieterijen als Holland in Bergen op Zoom, de Grof-
smederij e.a. zijn bekend om hun gegoten onderdeelen voor
machines, vliegwielen e.d.

Grasso, Begemann vervaardigen compressoren, centrifuges en
andere hulpmachinerieën. Heemaf, EMF, Jaffa, Hazemeyer
maken motoren en electrische fabrieksinstallaties. Wij noemen
slechts enkele der vele voorbeelden.

In de West-Europaische Wirtschaftskorrespondenz Nr. 1342-
1345, Juni 1941, reeds hiervoor vermeld, komt een interessante
opsomming voor van alle ijzer en staal verwerkende onder-
nemingen, waar de rijke schakeering der voortgebrachte producten
duidelijk uit blijkt.

Gegevens over het aandeel van de industrie in het totale
Nederlandsche verbruik van producten der metaalnijverheid zijn
niet te verkrijgen. Wel kan worden vastgesteld, dat het grootste
deel van den afzet der Nederlandsche metaalbedrijven zijn weg
vond naar de eigen markt. Zoo was dit in procenten van de
waarde, voor de volgende groepen 1):

1) Samengesteld uit gegevens verstrekt door J. Korteweg: Nederland
en de toekomst van den internationalen handel.
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I 1926 I l 929 I 1933 I 1934 I 1935 I 1936 I 1937

Machinefabrieken enz... 62 59 73 80 77 76 76Constr.werkplaatsen .... 60 6g gg gg gg 84 755cheepsbouw...........
IJzer en Staalg. enz.... 75

79
65
81

68
95

84
93

73
93

82
93

70
Fabriek v. electr. mach. 95

toestellen en werk-tuigen...............
Fabr. v. bouten, moeren,

74 70 82 81 79 77 80
draadnagels ..... ....

Vletaalwarenfabrieken en
60 64 76 81 85 85 79

metaalgieterijen ... .. .
3likwarenfabrieken.....

71
98

78
g7

88
gg

89
gg

86 86 87
~ijwielfabrieken ....... 92 90 98 98

gg
98

gg
98

t
98
95

Ook op zichzelf reeds is de metaalindustríe van groote be-teekenis; na de bouwnijverheid vindt bij haar het grootste aantalpersonen een bestaan.

Totaal aantal personen werkzaam in de volgende takken vannijverheid in 1930 ~):

I Mannen Vrouwen I Totaal

Vervaardiging van aardewerk, glas,
kalk en steenen ...

Bewerking van diamant en andere
edelsteenen en fijne steenen...

Boek- en steendrukkerijen, drukken
van hout-, koper- en staalgravu-
ren, fotografísche ateliers......

Bouwbedrijven enz..............
Chemische nijverheid ...........
Hout-, kurk-en stroobewerking, etc.Kleeding en reiniging ...........
Kunstnijverheid .................
Leder, wasdoek, rubber . . . ... . ..
Oer, steenkolen, turf............
Metaalnijverheid, scheeps- en rij-

tuigbouw.. . . .. . . .
Papier. . . . . . . . . .

. . . . . . .

Textielnijverheid ~ ~
Gas- en electriciteitsbedrijven....
Bereiding van voedings- en genot-middelen ....................

38.034

6.275

28.702
254.478
20.434
56.465
56.746

1.132
38.790
49.543

225.318
16.593
58.101
19.172

195.725

2.050

643

2.165
2.969
5.541
1.283

78.421
251

3.976
1.906

12.103
4.678

30.194
584

23.099

40.084

6.919

30.867
257.447

25.975
57.748

135.167
1.383

42.766
51.449

237.421
21.271
88.295
20.296

218.824

Een vergelijking van het totaal cijfer der bevolking en vanhet totaal aantal personen in een beroep werkzaam, met dat
') C. Visser, De Nederlandsche Industrie.
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van de personen werkzaam in industrie en in de metaalindustrie,
wijst op de stijgende beteekenis van de metaalindustrie 1).

Totaal bevolking.... ..........
Totaa! in beroep................

....Totaal nijverheid . ..........
Totaal metaalindustrie ... ... .. ..

1930
Ig20 1930 in procenten

van ]920

6.865.146
2.722.407
1.028.155

195.982

7.935.565
3.185.816
1.235.912

237.421

115
117
120
121

Uit de cijfers over de totale productiewaarde der metaal-
industrie blijkt evenzeer haar beteekenis.

Door middel van de scheepsbouwnijverheid is zij speciaal
van beteekenis voor de verkeerspositie van ons land. Tot het
nationale inkomen draagt zij in vergelijking met de andere
takken van nijverheid als volgt bij:
Aardewerk- en steenindustrie ..........
Diamantindustrie .....................
Drukkersbedrijf .... . .. . . .. . . .... ... . ..
Bouwbedrijf ..........................
Chemische industrie ........ .... ..... ..
Houtverwerking, enz . .....:...........
Kleedingindustrie .....................
Leerindustrie, enz . ....................
Mijnbedrijf, enz . ......................
Papierindustrie .......................
Textielindustríe .... ... . ... . .. . . .... . ..
Gas en electriciteit .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voedings- en genotmiddelenindustrie .. . .
Metaalindustrie .......................

34 millioen
2 ~~

52
264
52
49
110
46
80
27
92
118
238
280

gulden

Met dezen „aanloop" zijn wij zoodoende gekomen op de be-
teekenis van de Nederlandsche ijzer en staal produceerende
industrie voor de ijzer en staal verwerkende industrie van ons
land, welke nog steeds door velen in twijfel wordt getrokken.
Dit vindt zijn oorzaak ín het verleden, toen de ijzer en staal
verwerkende industrie heeft geprofiteerd van de gunstige voor-
waarden op de binnenlandsche ijzer- en staalmarkt, tengevolge
van den strijd der buitenlandsche producenten.

Zijn de voordeelen van deze „dumping"-prijzen índerdaad
wel zoo groot geweest als men meent?

Voor wat ruwijzer betreft is zulks zeker niet het geval. De

Hoogovens zijn met hun lagen kostprijs tegen de buitenlandsche

1) H. Kaag, Het Bedrijfsleven tijdens de Regeering van Koningin
Wilhelmina. De Metaalindustrie.
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concurrentie opgewassen gebleken, het stijgende aandeel in de
voorziening der Nederlandsche ruwijzer behoefte is daarvoorhet bewijs. Als de gieterijen hadden willen profiteeren van de
lage prijzen der buitenlandsche producenten, niets had haar dit
kunnen beletten, de invoer van ruwijzer is volkomen vrij. Doordat
onder deze volkomen vrije marktverhoudingen de Hoogovens
in 1939 met 119.700 ton van de 138.100 in 86 0~o van de Neder-
landsche ruwijzerbehoefte voorzagen, kan hun belang voor de
ijzer en staal verwerkende industrie op dit gebied niet ontkend
worden.

Belangrijker echter zijn het staal en de walsproducten.
Zonder de groote beteekenis van lage staalprijzen voor de

Nederlandsche ijzer en staal verwerkende industrie te willen
ontkennen, meenen wij toch voor overschatting te moeten
waarschuwen. Die „dumping-prijzen" om te beginnen hebben
niet kunnen beletten, dat de ijzer en staal verwerkende industrie
ín groote moeilijkheden is gekomen. De inkrimping van het
verbruik aan grondstoffen toont zulks aan. Het percentage van
den totalen afzet der ijzer en staal verwerkende industrie, dat
wordt gevormd door de waarde van de daarin verwerkte ijzer
en staal grondstoffen, is namelijk voor de respectievelijke voor-
naamste takken van nijverheid globaal genomen als volgt: 1)

Machinefabrieken, enz . ................ 8 à 9 0~0
Constructiewerkplaatsen ....... ...... .. 20 „ 30 0~0
Scheepsbouw ......................... 20 „ 22 0~0
Fabrieken van bouten, moeren, enz. .... 35 „ 45 0~0
Blikwarenfabrieken ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 „ 45 0~0

1) Samengesteld uit gegevens van het C.B.S. Volgens de onderzoe-kingen in Duitschland is het aandeel van de materiaalkosten in de directeproductiekosten, dus zonder kosten van algemeen beheer, afschrijv~ingen
e.a. als volgt:

Bruggenbouw ....................... 45Bouwmachines ...................... 33Motoren . ....................... 21Textielmachines ... . .. . . .. . ..... ... .. 20Drukkerijmachines ................... 12Pompen e.d . . ...................... 20Fijnmechaniek ...................... 2-7Ketelmakerij . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . .. 40-60Verkeersmiddelen .................... 70-75Blikemballage .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . 81Melkkannen ...... .................. 48Stalen vaten ........................ 69Radiatoren ......................... 47Potten en pannen ... ................ 25-30Geëmailleerd . . . .... ... . .... ... . .. .. 47Fietsonderdeelen .................... 27-40Schroeven ........................... 28Draadwaren .... .................... 64
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De gegevens over het verbruik van staal- en walsproducten
daarnaast leggend, zien wij dat voor de machinefabrieken, welke
na de scheepswerven de voornaamste verbruiksters zijn van
staal- en walsproducten, de beteekenis van lage prijzen voor deze
producten relatíef gering is. De construc~iewerkplaatsen hebben
een grooter belang daarbij, toch maakt de waarde van genoemde
producten ook bij haar slechts ongeveer 1~4 van de totaalwaarde
uit. De blikwarenfabrieken verwerken hoofdzakelijk blik, dat
door de Nederlandsche ijzer en staal produceerende industrie
nog niet wordt gemaakt, alhoewel zulks wel in de lijnen der
ontwikkeling ligt. Het hooge aandeel der materiaalkosten in
de totale kosten behoeft echter zelfs voor deze groep niet nadeelig
te werken, omdat blik hier te lande stellig op economische wijze
kan worden vervaardigd. Het wordt gemaakt uit S.M.-staal -
waarop ons land is aangewezen en waarvoor het in een gunstige
positie verkeert - en tin, de grondstof, waarop Nederland
internationaal een bijzonder sterken invloed uitoefent.

In het algemeen spelen in ons land, met zijn hoogen levens-
standaard en dienovereenkomstíg hoog loonpeil, de loonkosten
een groote rol. De ijzer en staal verwerkende industrie, welke
vooral een veredelende industrie ís, arbeidsintensief en met
veel geschoolde arbeidskrachten, is misschien meer afhankelijk
van het loonniveau dan van de ijzer- en staalprijzen. Men moet
hierbij niet alleen bezien het o~o van de totale productiekosten
gevormd door de arbeidsloonen, maar ook de zeer belangrijke
uitgaven, verbonden aan de opleiding der benoodigde geschoolde
arbeiders in eigen bedrijf, alsmede de sociale lasten, welke in
hoofdzaak pro rata de arbeidsloonen drukken. Vandaar ook de
loonstrijd en het streven naar regeling van de loonen en arbeids-
voorwaarden, die hebben geleid tot een der eerste en uítgebreidste
collectieve arbeidsovereenkomsten tusschen de vereenígingen
van arbeiders en werkgevers in de Nederlandsche metaal-
industrie. Op dít terrein is ook de nauwste samenwerking tusschen
de werkgevers onderling tot stand gekomen, uitgedrukt in het
Normalisatíebureau voor Arbeidszaken in de Metaalindustrie,
een juridisch zelfstandige stichting 1). Ondanks de bekende
afkeerigheid der Nederlandsche industrieelen van publiciteit,
maken alle bedrijven periodiek hun loongegevens bekend; het
N.A.M. publiceert deze. Een symptoom!

Een groep, welke vermoedelijk wel het grootste belang bij
lage prijzen heeft, vooral van stalen platen, is die van de stalen
vaten fabrieken. Deze zijn niet separaat in de C.B.S. gegevens
opgenomen, maar zitten verwerkt in de groep fabrieken van

1) Thans ondergebracht bij de Bemetel.
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stalen meubelen enz. en brandkasten, waarschijnlijk omdat zijvolgens de ongevallenwet onder de fabricage van brandkasten
vallen. De productiemethode is namelijk zeer eenvoudig; ge-
schoolde arbeiders heeft zij níet veel noodig; de genoemde ver-
houding zal voor haar naar schatting 60-70 0~o bedragen.

Het was juist deze groep welke, ondanks het belang, dat zij
stellig zou hebben bij „dumpingprijzen", in 1938 overging tot
de productie van de stalen platen in eigen beheer. Oorspronkelijk
nog ten deele afhankelijk van het buitenland voor het half-
fabrikaat platine, maakte zij zích sedert dien ook daarvan los
door den bouw van een blokstraat, waar de platines gewalst
worden.

Dit laatste brengt ons op het gebied, waar „des Pudels Kern"
te vinden is.

Sedert het tot stand komen van den strengeren vorm van het
Internationale Staalkartel in 1933 is in de positie van de Neder-
landsche ijzer en staal verwerkende industrie ten opzichte van
de wereldmarkt een grondige wijzíging gekomen. Zooals hiervoor
reeds vermeld, hebben de lage concurrentieprijzen sedert dien
plaats gemaakt voor onderling overeengekomen, voor bepaalde
periodes vastgestelde prijzen. Inplaats van de sterk schom-
melende, lage prijzen, is er sedert dien een meer stabiel prijs-
niveau gehandhaafd, dat weliswaar in zijn algemeene ontwikkeling
de beweging van de conjunctuur volgt, maar dat niet meer op
en neer springt met de daaraan verbonden mogelijkheden van
inkoop van grondstoffen tegen somtijds zeer lage prijzen.

Het voordeelige van de staalprijzen op onze markt lag echter
niet alleen in een absoluut laag niveau; nog grootere voordeelen
waren gelegen in den, in verhouding tot de prijzen der zelfde
producten op de buitenlandsche markten, relatief lagen prijs-
stand. Hierin vond de Nederlandsche ijzer en staal produceerende
industrie de voornaamste voorwaarde van haar voorsprong op
de buitenlandsche concurrenten. De West-Europeesche ijzer en
staal produceerende landen hebben alle, zooals beklemtoond,
een beschermde binnenlandsche markt, waardoor zij in staat
waren binnenslands hoogere prijzen te vragen dan op de export-
markt. Dit was voor de buitenlandsche ijzer en staal verwerkende
industrie een nadeel om op de Nederlandsche markt te kunnen
concurreeren.

Ook daarin is de laatste jaren een grondige verandering ge-
komen. Er werden overeenkomsten gesloten tusschen de ijzer en
staal produceerende en verwerkende industrie met bepalingen
betreffende de prijsverlagingen voor de grondstoffen, indien zij
werden verwerkt in eindproducten voor den export. Zoo gaf
het Stahiwerksverband „Ruckvergutungen" van ongeveer 40 0~0
ingevolge het A.V.I. Abkommen.
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Kwam men niet rechtstreeks tot overeenstemming, dan greep
de regeering in en steunde de exporteerende ijzer en staalver-
werkende industrie door vernuftíge systemen van exportpremies
e.d., welke men de laatste jaren vóór dezen oorlog allerwegen
kon opmerken.

Men meende nog een kleine kans op terugwinnen van de
oude voordeelige positie te bespeuren in het opdringen van den
Amerikaanschen leverancier op de Nederlandsche markt. Het
„Gentlemen's agreement" tusschen het Internationale Staal-
kartel en de grootste Amerikaansche producenten gesloten, zou,
ook als de oorlog er niet tusschen was gekomen, deze moge-
lijkheid hebben te niet gedaan 1).

Op een herstel van den ouden toestand na dezen oorlog mag
evenmin worden gerekend. Na den vorígen oorlog is gebleken,
dat bestaande internationale afspraken, door de oorlogshande-
língen onderbroken, snel weer in een, zij het gewijzígden vorm
herrezen. De algemeene ontwikkeling, door dezen oorlog ten
zeerste geaccelereerd, wijst in de richting eener straffe organisatie,
door overheid of particuliere kartels, van de internationale
marktverhoudingen; vooral de zware grondstoffen-voorziening
zal de belangstelling genieten! Ons lijkt zelfs voor de zeer verre
toekorost het speculeeren op een terugkeer der oude toestanden
onjuist 2). Immers, zoo wij hebben gezien, was de voordeelige
positie van Nederland geenszins het gevolg van natuurlijke
voorwaarden - zooals die worden aangetroffen b.v. voor wat
de verkeersfunctie van ons land betreft, op geografische basis
gevestigd - maar enkel een gunstige uitzonderingstoestand.

Uit het voorgaande mag echter ook níet worden geconcludeerd,
dat de Nederlandsche ijzer en staal verwerkende industrie in
haar levensbestaan wordt bedreigd.

De omstandigheden en de feiten rechtvaardigen wel de meening,
dat de Nederlandsche ijzer en staal verwerkende industrie in
toenemende mate afhankelijk dreígt te worden van de buiten-
landsche grondstoffen leveranciers; reden waarom een nauwere
samenwerking met de eigen grondstoffen-produceerende industrie

1) Dat desondanks de omzetten der Amerikanen op de Nederlandsche
markt bleven stijgen, komt eerstens door de „shortage" in Europa,
tengevolge van de groote behoeften der Europeesche producenten, en
verder door de taktiek van eenige kleinere Amerikaansche producenten,
die niet bij het Agreement waren aangesloten. Van de zijde uan het Inter-
nationale Kartel en ook van de zijde der Amerikanen was streven naar
uitbreiding der afspraken. The Statist., 29 Januari 1938.

2) Men leze híerover: J. Korteweg, Nederland en de toekomst van
den internationalen handel, 1939.

L. G. Kortenhorst, Inleiding over den Nederlandschen Buitenlandschen
handel, 1939.

P. Lieftinck, De toekomst der wereld-markt-huishouding, 1934.
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en een oriënteering van beide groepen op elkander een dringende
eisch is.

Dat genoemde dreiging reeds waarheid is geworden blijkt o.a.
bij de Nederlandsche draadverwerkende índustrie, de productie
van bouten, moeren, enz. Deze profiteerde sterk van de lage
grondstoffenprijzen; wel het sterkst van alle genoemde groepen.
Het percentage van de waarde van de grondstof van de totale
productiewaarde bedraagt 35 à 45 0~ó. Zij had zich dan ook ont-
wikkeld tot een belangrijke exportindustrie. Na het ontstaan
van het draadkartel in het kader van het Internationale Staai-
kartel, kromp de marge tusschen grondstoffenprijs en opbrengst
van het product zóó sterk in, dat zij in haar bestaan werd be-
dreigd en haar onafhankelijkheid verloor door binding aan de
buitenlandsche grondstoffenleveranciers, welke zelfs in kapitaal
en leiding een deel opeischten 1).

Eenigszíns anders, maar toch sprekend voor de kracht der
kartels, is het geval dat zich voordeed met Demka. Deze werd
door het kartel gedwongen dé levering van halffabrikaten aan
een Belgischen afnemer, „outsider", te stoppen.

Ligt in voornoemde veranderde marktomstandigheden de
noodzaak voor een nadere oriënteering van ijzer en staal produ-
ceerende en ijzer en staal verwerkende industrie op elkander,
de structuur van beide bedrijfstakken en de samenstelling en
omvang van het Nederlandsche ijzer en staalverbruik leggen
aan die samenwerking bepaalde beperkíngen op en brengen haar
binnen nauwe grenzen.

Het binnenlandsche verbruik is te zeer gevarieerd en in vele
producten te gering van omvang om rendabele productie in
eigen land mogelijk te maken. Voor enkele sectoren kan de
ijzer en staal produceerende industrie in de behoefte voorzien;
hierop komen wij in de Slotbeschouwíngen van deze studie
nader terug. Voor andere díent men de onmogelijkheid der zelf-
voorziening in te zien; het zal de taak van de overheid zijn de
daaruit voortspruitende gevolgen onder de oogen te zien en te
verhelpen.

Van lagere orde, maar stellig van beteekenís, is het belang
voor de ijzer en staal verwerkende índustrie gelegen in de
mogelijkheid van direct contact met den grondstoffenproducent.
Voor het ruwijzer zijn de voordeelen daarvan reeds terdege
gebleken; bij de samenstelling van de „gietelingen" kon met
zeer speciale belangen van Nederlandsche gieterijen rekening
worden gehouden, iets wat bij aankoop in het buitenland, waar
men zijn producten krijgt via een verkoopkantoor, zonder te
weten wie de producent is, uitgesloten moet worden geacht.

1) Veel opspraak maakte destijds het geval van Thiel.
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Voor staal geldt hetzelfde. Voor walsproducten in mindere
mate. Bij de levering van kwaliteitsplaat is in de practijk echter
ook reeds gebleken, dat in onderling overleg tusschen de tech-
nische diensten van producent en afnemer aan bepaalde ver-
langens kon worden voldaan, zooals b.v. met de diepstampplaat
het geval is geweest. De Nederlandsche fabrikanten van diep-
stampartikelen zooals stofzuigers, radiatoren, fietslampen e.a.
meenden, toen de aanvoer over zee door den oorlog stagneerde,
met de plaat van Nederlandsch fabrikaat niets te kunnen aan-
vangen. Het tegendeel is gebleken.

Vooral met het oog op de kwaliteitsproducten van de ver-
werkende industrie ligt in dit onderlínge nauwe contact een
voorwaarde voor succes van beide partijen. Een relatief kleine
afnemer zal bij de buitenlandsche „Verb~nde" nooit zooveel
gedaan krijgen als bij den nog niet tot een mammouthlichaam
uitgewassen Nederlandschen producent.

In het jubileumboek van de Nederlandsche Scheepsbouw
Maatschappij 1) lezen wij, dat de scheepswerven tengevolge van
het ontbreken van walsbedrijven in Nederland verplicht zijn
een groot sorteerterrein aan te leggen, omdat zij veel voorraad
moeten aanhouden; de aanvoer van het buitenland uit duurt
lang. Dit is onvoordeelig.

Ofschoon neergeschreven door iemand staande buiten den
kring der Nederlandsche scheepsbouwers, mag men deze op-
merking toch gedekt achten door de directie der betreffende
scheepswerf. Als van deze sterk aan de buitenlandsche
grondstoffenmarkt gehechte kringen uít een dergelijk geluid te
hooren valt, mag men wel aannemen, dat er voordeel gelegen is
in een nauwe samenwerking tusschen Nederlandschen producent
en verbruiker.

Inderdaad is vluggere leverantie doorgaans mogelijk. Een
goede afnamecontróle wordt er door bevorderd, met verwijdering
van alle onprettige en soms kostbare conflicten, welke in het
tegengestelde geval kunnen voorkomen; de voorraden kunnen
worden beperkt, terreinen voor nuttiger doel worden gebruikt;
deze factoren samen zullen de verwerkende industrie in vele
gevallen in staat stellen sneller offerte te maken en bestellingen
af te leveren, dan zulks bij het betrekken der grondstoffen uit
het buitenland het geval zal zijn, al zal de inschakeling van
den groothandel bij aankoop in het buitenland deze voordeelen
in hun omvang kunnen beperken.

Wij meenen in deze paragraaf te hebben aangetoond, dat de
beteekenis van de ijzer en staal produceerende industrie voor
de ijzer en staal verwerkende industrie en voor de geheele wel-

1) Werumeus Buning, Veertig Jaar N.S.M. 1934.
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vaart van ons land dusdanig is, dat daarin een der voornaamstegrondslagen van haar bestaan is gelegen.
In de consequenties hiervan voor de ijzer en staal produ-ceerende industrie zullen wij ons in de slotbeschouwingen ver-diepen.
Wij meenen tenslotte ook de volgende bezwaren, tegen het

ontstaan en de ontwikkelíng der ijzer en staal produceerendeindustrie hier te lande aangevoerd, niet onbesproken te kunnenlaten.
In verband met de belangstelling van regeeríngswege bij haar

ontstaan, was men van de zijde der verwerkende industrie be-vreesd voor verderen overheidssteun, gerícht op het instand-
houden van dezen „onrendabelen" productietak, ten nadeele
van de verwerkers. Opmerkelijk is, dat de regeering de macht,verbonden aan haar aandeelenbezit, nooit heeft gebruikt ten
behoeve van het uitoefenen van directen invloed op den gang
van zaken en het beheer van de Hoogovens.

Zij had een regeeringscommissaris - het laatste Prof. van
Royen - die in feite ongeveer de positie van commissaris innam.
Bij Demka, waar de regeering hulp verleende voor de moderni-
seering der walserij in 1935, heeft zij ten eenenmale afgezien
van directe macht; zij heeft deze slechts door bemiddeling van
de Hoogovens.

Wij zouden over het algemeen genomen eerder kunnen spreken
van een zeker „désintéressement", dan van een bemoeizucht
der regeering ten opzichte van de ijzer en staai produceerende
industrie. Op handelspolitiek gebied, waar de regeering, al was
het dan ook tegen haar wil, gedwongen was zich tegen de
dreigende aantasting van onze volkswelvaart te wapenen met
een heel „arsenaal van economische beperkende maatregelen" ~),
heeft zij vele malen ingegrepen met contingenteeríng of invoer-
rechten, als het erom ging een voornamen industrietak te be-
schermen. Voor de ijzer en staal produceerende industrie ge-
beurde echter níets. Dat deze houding in het algemeen genomen
juist is, doet niets af aan het feit, dat zij den buitenstaanders
wel eens weinig begrijpelijk kon lijken, vooral als men zijn blik
richtte naar het buitenland en de beschermende maatregelen
zag, welke de diverse regeeringen daar hadden getroffen ten
behoeve van de ijzer en staal produceerende industríe.

Men zie het volgende staatje, ontleend aan het rapport
Instillíng om fernsaken van het Handelsdepartementet, Oslo,
1939, aangevuld met gegevens van het U.S. Dep, of the Interíor
en omgewerkt voor het hier gestelde doel.

1 L. G. F(ortenhorst, Inleiding over den Nederlandschen buiten-landschen handel, 1939.
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Invoerrechten door de verschillende landen, geheven ter bescherming
van eigen indusirie.

PER TON

Zweden .........
Finland .........
België~Lux. .. . . . .
Frankrijk ... . . . ..
Engeland . .. ...
Duitschland .....
Italië .. ....
Tsj.-Slowakije ... .
Ver. Staten .. . . . .
Nederland .......

Ruwijzer Platines, e.d. Stafijzer

I Landm. I Gld. Landm. I Gld. Landm. I G(d.

120
8
83
10

115
95

1,125

8,97
15,28

1,45
6,63

20 0~0
11,30
21,80
19,53
15,83

25
700
63
176
25

373
390

5,60

11,21
26,74

3,74
6,63

20 0;,
18,84
36,96
25,17
18,55

4,58
0,48
3,13

33'rs oro
7,53

15,26
6,15
2,12

20
400
24
176

15
220
301,50

8,40

PER TON

Zweden .........
Finland .........
België~Lux. .. . ...
Frankrijk .. . . . . ..
Engeland . . .. ..
Duitschland .....
Italië .. ....
Tsj.-Slowakije ... .
Ver. Staten ... . ..
Nederland .......

~ Onbekend.

Profielijzer PlatenG3mm Platen)3mm Diversen

Landm.l Uld. ILandm.l Gi~- Landm.l GId. Landm.l Old.

25
300
63
176

25
426
495

4,48

11,21
19,10
3,79
6,63

20 0~0
18,84
42,21
29,38
8,33

30
400
95
210
30
437
586

7,84

13,45
15,28
5,73
7,91

33~3 0ó
22,60
43,30
37,90
14,77

45
750
109
210

~
591~

s

20,18
28,65

6,57
7,91

33 ra oro

58,56

25
1450
95

176
~

426~
.

11,21
55,39
5,73
6,63

331~s o~o
42,21

Wat deze afzijdigheid betreft, vele moeilijkheden hadden ook
hier weer de jonge onderneming bespaard kunnen blijven, indien
de regeering een tegengestelde houding had aangenomen. Ondanks
de moeilijkheden is zij blijven bestaan en zij heeft zich ontwikkeld
op een gezonder basis dan een beschermde „verwarmde broeikas"
haar had kunnen bieden 1).

Het andere bezwaar luidde „door het - met protectie - tot
stand komen eener eigen ijzer en staal produceerende industrie,

1) Heemaf heeft in de jaren van den vorigen oorlog wel eens geklaagd
over het uitblijven van regeeringshulp. Desondanks, zoo concludeert de
directie in latere jaren, is een versterkte positie opgebouwd, zoodat tenslotte
een ker~ngezond bedrijf tot stand kwam.
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zouden bepaalde vormen van import wegvallen met een daaraan
gelijke verminderíng van den Nederlandschen export, zoodat
Nederland's aandeel in den internationalen handel zou afnemen."
Een variatie dus op het befaamde in- en uitvoerargument.

Inderdaad, de import van ruwijzer verminderde direct, de
import van ruwstaal en walsproducten later; de, export van
ruwijzer daalde met de hoeveelheid, welke in de eigen staal-
fabrieken werd verwerkt toen deze in exploitatie kwamen, terwijl
de schrotuitvoer terugliep met de hoeveelheden, welke de eigen
industrie opnam. Dit zijn zoo eenige uiterlijke verschijnselen,
welke in het voordeel van het bedoelde bezwaar pleiten; eveneens
waarneembaar en ten nadeele daarvan sprekend, is de verhoogde
invoer van ertsen en steenkool, welke van dQ oprichting van
de Hoogovens het gevolg was.

Het in- en uitvoerargument in zijn modernen vorm beweert,
dat verminderde import, via het streven naar evenwicht in de
betalingsbalans, leidt tot vermeerderden goudinvoer en daarna
tot verhooging der binnenlandsche prijzen, waarvan tenslotte
een vermindering van den export het gevolg is. Het nadeelige
effect zal echter ín eerste instantie niet verder reiken dan de
waarde, door de bewerking der grondstoffen in Nederland, aan
het importbedrag dezer grondstoffen toegevoegd. Aangezien de
graad van veredeling, door de ijzer en staal produceerende
industrie verwerkt, níet erg groot is, zal het hier niet om zeer
groote belangen gaan; voor de verwerkende industrie is de
graad van veredeling hooger; echter niet alle der door haar
benoodigde grondstoffen kunnen door de eigen basisíndustrie
worden geleverd, en slechts een fractie van het voorheen ge-
importeerde bedrag aan halffabrikaten valt weg. Het aangevoerde
bezwaar is híermede reeds tot kleinere proporties gereduceerd.
Door de oprichting van een nieuwen tak van nijverheid kan
echter een dusdanige toename van de economische bedrijvígheid
ontstaan, dat - wij laten hier de kwestie in- en uitvoer in het
midden - het eventueele nadeel van den verminderden uitvoer
rijkelijk wordt vergoed. De invoer van de grondstoffen met hun
groote volume brengt beweging in de havens, de verwerking
der bijproducten leidt tot nieuwe takken van industrie, tot
verlaging der energiekosten op diverse gebieden, gas voor de
gemeenten, electriciteit voor de omliggende bedrijven. De
leveranciers van reparaties en onderdeelen vinden nieuwen
afzet en de werkgelegenheid ondergaat een dírecte verruiming.
Grondstoffen en machinerieën, welke het eigen land op onvol-
doende wijze voortbrengt, worden ingevoerd; de uitvoer van
bepaalde producten zal inderdaad verminderen, maar slechts
tengevolge van het feit, dat op de eigen markt een beter emplooi
gevonden kan worden dan op de exportmarkt. De vooral door
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de oprichting van een basisindustrie in het algemeen genomen
verhoogde productiecapaciteit van ons land kan de welvaart
vermeerderen en het Nederlandsche deel in den wereldhandel
verhoogen 1).

~ VI. De mogelijkheid van export.

Ligt in de mogelijkheid van export een bestaansgrondslag voor
de Nederlandsche ijzer en staal produceerende industrie?

De voor de grondstoffenbasis dezer industrie zoo gunstige
verkeerseconomische ligging van ons land en speciaal van de
Hoogovens te IJmuiden biedt ook voordeelen voor den afzet
van haar producten. Zware artikelen als ijzer en staal laten
zich het goedkoopst vervoeren per schip 2). De ligging aan zee
en de talrijke goede waterverbindingen met het achterland laten
toe deze gunstige voorwaarde ten volle te benutten.

De steun van een vaste afzetmarkt in eigen land zou de positie
op de exportmarkt stellig ten goede komen. Grootere afzet
drukt de kosten lager; dit zou weer voor den binnenlandschen
verkoop een gunstige voorwaarde zijn.

De Hoogovens hebben getoond met hun ruwijzer op de wereld-
markt te kunnen concurreeren. Door de toenemende beperking
van den internationalen handel en de afsluiting der buiten-
landsche markten werden zij van den export teruggedrongen.

Uit het voorgaande is gebleken, dat wij van meening zijn,
dat ook voor de toekomst te rekenen valt op een verdergaande
organisatie van den internationalen handel. Dit beteekent niet,
dat wij van meening zijn, dat deze internationale handel zal
ingeperkt blijven in het keurslijf van belemmeringen en repre-
saillemaatregelen, welke dien handel vóór dezen oorlog ken-
merkten. Integendeel, wij hebben alle reden aan te nemen, dat
een herleving van den internationalen handel is te verwachten 3).
Hij zal echter o.i. onderhevig zijn aan bepaalde internationale
afspraken, en het zal ook blijken, dat enkele structuurverande-
ringen, welke reeds vóór den oorlog merkbaar waren, zich in
versterkte mate hebben doorgezet.

Lieftinck kenschetst dezen toestand als volgt:')

1) H. Kaag, Handelspolitiek.
z) De aan de kust gelegen Amerikaansche producenten konden con-

curreeren op de Europeesche markt. Nederland leverde veel ruwijzer naar
Amerika.

8) De Ver. Staten verlaagden onlangs hun invoerrechten met 50 ojó;
dit is zeer zeker een bijdrage tot het doen herleven van het internationale
goederenverkeer, waarschijnlijk noodzakelijk om het den diversen schulde-
naren mogelijk te maken hun verplichtingen mettertijd in goederen te
voldoen. Zie Tinbergen in Het Parool, 17 Mei 1945.

4) P. Lieftinck, De toekomst der wereldmarkthuishouding 1934.
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.. Behoeft dus tengevolge van de industrialisatie der agra-
rische en grondstoffenlanden een structureei uiteenvallen der
wereldhuishouding niet te worden gevreesd, wel beteekent zij
een aanmerkelijke verscherping van de concurrentie in bepaalde
industrieele producten op de wereldmarkt. In verband met het
feit, dat de industrialisatie in jonge landen met eigen grondstoffen
en weinig geschoolden arbeid in den regel begint met - en zich
geruimen tijd beperkt tot - de eerste stadia der grondstoffen-
verwerking en de verdere verwerking daarvan tot eenvoudige
massafabrikaten, betreft deze concurrentie hoofdzakelijk de
voortbrengselen van relatief kapitaalintensieve industrieën, d.z.
juist die industrieën, die voor de vrije werking der wereldmarkt
krachten bijzonder gevoelig zijn."

Deze in 1934 gesproken woorden zijn, wat de ijzer- en staal-
industrie betreft, vooral gedurende dezen oorlog door de feiten
onderstreept.

De inlichtingenbronnen vloeien niet rijkelijk: toch waren wij
in staat uit diverse gegevens de volgende „bloemlezing" samen
te stellen over nieuwe ondernemingen.

In Noorwegen werd reeds in 1939 door de regeering een studie-
commissie ingesteld om de mogelijkheden van een hoogovenbedrijf
met aanverwante bedrijven te onderzoeken. De toenemende
behoefte aan ijzer en staal in de groote producentenlanden
Duitschland en Engeland had tot gevolg, dat Noorwegen met
moeite den noodigen import kon vinden. Het land zelf heeft
rijke ertsmijnen; met waterkracht zou electriciteit ter gedeeltelijke
vervanging van steenkool kunnen worden gebruikt. Het interes-
sante rapport concludeert tot de mogelijkheid van oprichting
van het bedoelde bedrijf inet een jaarcapaciteit van 120.000 ton
ruwijzer, 140.000 ton staal en 110.000 ton walsproducten 1). Of
deze plannen werden uitgevoerd konden wij niet achterhalen;
het lijkt ons wel waarschijnlijk, vooral sedert de bezetting van
Noorwegen door Duitschland.

In Zweden, weliswaar een oud ijzerland, maar bij de moderne
ontwikkeling van de hoogoventechniek eenigszins achteraf ge-
raakt en sindsdien vooral ingesteld op de productie van edelstaal
en daarom met behoefte aan invoer van ruwijzer, is de staat
begonnen met den bouw van een hoogoven te Lulea met een
productievermogen van 90.000 ton per jaar.

Finland bezat een nieuw walsbedrijf te W~rtsilá. Na verovering
van deze plaats door de Russen is men begonnen met de uit-
werking van plannen voor een nieuwe fabriek met 3 hoogovens.

Denemarken z) kreeg met staatshulp in 1940 zijn „Dansk

1) Instilling om Jernsaken. Handelsdepartement, Oslo 1939.
s) D~nische Handelsrundschau, Juni 1942.

192



Staolvalswerk" te Frederiksstad. Het produceert 40.000 ton
per jaar.

Zwitserland had plannen om de ertsproductie door de Jura
Bergbau A.G. te laten opvoeren tot 300.000 ton per jaar en
dit te laten verwerken door nieuw op te richten roogovens. De
kosten daarvan zouden bedragen 30.000.000 Zwfrs. Men is daar-
voor teruggeschrokken en heeft voorloopig alleen de productie
van edelstaal opgevat. De hoogovenplannen schijnen echter niet
definitief van de baan.

In Ierland bouwde de Irish Steel Ltd. te Cobh een staalbedrijf.
Portugal heeft plannen klaar voor den bouw van 3 hoogovens

na den oorlog voor de verwerking van eigen erts en steenkolen.
Spanje, eveneens een rijk grondstoffenland, maar nog betrek-

kelijk weinig geindustrialiseerd, had in 1940 zijn ruwijzerproductie
reeds opgevoerd tot 800.000 ton en de staalproductie tot
1.000.000 ton per jaar. Men wil minstens op het gebíed van
ruwijzer een groote exporteur worden.

In Kroatië met zijn rijke ertsmijnen kwam de laatste jaren
een ijzer en staal produceerende industrie tot ontwikkeling met
een capaciteít van 110.000 ton ruwijzer, 100.000 ton S.M.-staal
en 200.000 ton walsproducten.

In Turkije bouwt de staat 2 hoogovens en 4 staalovens. Het
land heeft eigen erts en kolen.

Italië en Hongarije verhoogden hun ruwijzer- en staalproductie
in sterke mate.

Dit zijn slechts de inlichtingen over Europa. Dat in de overíge
deelen van de wereld zich hetzelfde, en waarschijnlijk nog in
sterkere mate, heeft voorgedaan, ligt voor de hand. Vooral in
het zich industrieel sedert den vorigen oorlog ontwikkelende
Zuíd-Amerika is de ijzer en staal produceerende industrie sterk
uitgebreid, met name in Brazilië, waar te Volta Redonda een
groot hoogoven- en staalcentrum wordt gebouwd met een capa-
citeit van 500.000 ton ruwstaal en 135.000 ton walsproducten,
en in Argentinië, waar naast de produceerende industrie met
een capaciteit van 350.000 ton ruwstaal per jaar, ook een uitge-
breidde ijzer en staal verwerkende industrie in opbouw is. Canada
breidde zijn productie-apparaat verder uit, Britsch-Indië heeft
groote plannen. Hetzelfde zal wel het geval zijn met diverse
andere jonge landen.

Nadere gegevens daarover hebben wij níet ter beschíkking.
Een blik op de lijst van landen, waarheen de Hoogovens hun

ruwijzer exporteerden, doet vreezen dat de exportmogelijkheden
zullen zijn ingekrompen.

A1 zou de geschiedenís dringen in de richting van een pousseeren
van ruwijzer als exportproduct, de geschetste ontwikkeling doet
daartegen, voor wat de nabijliggende toekomst betreft, bezwaren
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rijzen. Te verwachten is o.i. dat de export van hooger gequalifi-
ceerde artikelen betere kansen maakt. De jonge industrielanden
immers beschikken niet over de ervaring, de technische ge-
schooldheid en de vakkundíge arbeidskrachten, om deze artikelen
te produceeren. Ons lijkt dan ook dat vooral de Nederlandsche
ijzer en' staal verwerkende industrie zich met goed gevolg op
den export van haar kwaliteitsproducten en specialiteiten zal
kunnen blijven toeleggen, daarbij voor een deel gebaseerd op
de eigen ijzer en staal produceerende industrie.

Toch zullen de gunstige ligging voor den export en de in het
verleden gebleken lage productiekosten de Nederlandsche ijzer
en staal produceerende industrie op export moeten blijven
attendeeren. Hoogwaardig ruwijzer en specialiteiten op walsgebied
komen daarvoor in aanmerking. De Nederlandsche verwerkende
industrie beschikt over nederzettingen in het buítenland, die
walsproducten gebruiken; reeds voor den oorlog werden daarheen
stalen platen geëxporteerd. Om de dunne platenfabricage loonend
te maken en onafhankelijk van het buitenland, is de productie
van platines vereischt. Nederland zelf heeft daarvoor geen
voldoende afzetruimte; de S.M.-kwaliteit geeft kans op export.

Voor de verder afgelegen toekomst zien wij zelfs de moge-
lijkheid het zwaartepunt eenigszins te verleggen, zoodat de
eigenlijk ijzer en staal produceerende industrie als export-
industrie de voornaamste plaats inneemt. Het verbruik van ijzer
en staal kan in vele landen nog aanzienlijk toenemen, zoodat
na de periode van consolidatie, voor wat betreft de afzetmoge-
lijkheden, weer een, tijd van expansie kan aanbreken. Indien
mettertijd het inzicht in de voordeelen eener internationale
arbeidsverdeelíng zich weer zal kunnen doen gelden, is aan te
nemen, dat landen met een gebrekkige eigen basis, de vervaar-
diging van ijzer en staal niet meer zelf ter hand zullen nemen,
maar deze productie zullen importeeren uit landen, die daartoe
een gunstige economische positie innemen 1).

Wij meenen te mogen besluiten, dat, ofschoon voor de directe
toekomst in mindere mate dan in de hiervoor genoemde factoren,

') ln een in 1927 gepubliceerd memorandum van den Volkenbond
worden de volgende cijfers gegeven over het verbruik van ijzer en staal
per hoofd der bevolking.

Ver. Staten .......................... 468 kg.België~Luxemburg ... . .... . . .. ...... .. 255 „Frankrijk ............................ 213Engeland ................ ............ 200 „
„Duitschland ......................... 197 „Zweden .. . . .. ................ 119 „Tsjecho Slowakije ..................... 104 „Italië ............................... 61 „Japan ............. . .............. 30 .,Voor Nederland zal het cijfer in dat jaar ongeveer 180 zijn.
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óók in de mogelijkheid van export tot op zekere hoogte en stellig
voor verder afgelegen jaren, één der bestaansgronden ~van de
Nederlandsche ijzer en staal produceerende industrie kan wor-
den gevonden. De actieve medewerking van de regeering door
middel van haar consulaten en handelsvertegenwoordigingen,
door haar handelstractaten, collectíeve tentoonstellingen e.d.,
kan hier van groot nut zijn.

~ VII. De kostprijsverhoudingen en de rentabiliteit.
Alle hiervoor behandelde bestaansgrondslagen der Neder-

landsche ijzer en staal produceerende industrie moeten, ieder
naar gelang van hun beteekenis, bijdragen tot de resultaten van
deze industrie. Waarom, zoo zal men zich na lezing van het
voorgaande afvragen, als de voorwaarden voor het bestaan eener
ijzer en staal produceerende industrie in ons land in meer of
minder gunstigen vorm aanwezig zijn, heeft deze industrie dan
tot op heden geen betere rentabiliteit te zien gegeven?

Naar de uiterlijke financieele rentabiliteit meet men nu een-
maal in het algemeen de resultaten af en concludeert men daar-
uit tot het al of niet economisch verantwoord en bestaanbaar
zijn eener onderneming.

Dat deze uiterlijke financieele resultaten niet gunstig zijn,
vooral gezien van het standpunt uit van den aandeelhouder,
die er naar de eigen woorden der directie der Koninklijke Neder-
landsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V., slecht is af-
gekomen 1), ís de voornaamste en directe aanleiding tot de
meening dat de betreffende industrie in Nederland niet op haar
plaats is en nooit goede kansen zal hebben.

Wij zullen de kostprijsverhoudingen en de rentabiliteit van
de ijzer en staal produceerende industrie aan een nader onderzoek
onderwerpen.

Zooals in het Ie Hoofdstuk reeds werd aangegeven en verder
bij de behandeling van de diverse vraagstukken is gebleken,
hebben wij meestal onder ijzer en staal produceerende industrie
het bedrijf van de Hoogovens begrepen. Dit omvat hetleeuwendeel
van deze industrie; de beteekenis van Demka en de Kabelfabriek
ís niet alleen veel geringer, maar aangezien het daar gemengde
bedrijven betreft, waarbij het ijzer en staal produceerende deel
het minste is, kunnen wij daarvoor geen splitsing aanbrengen.
Voor deze paragraaf komt dus uitsluitend het (bedrijf van de
Hoogovens in aanmerking.

Zooals reeds hiervoor besproken, wordt de ijzer en staal
produceerende industrie gekenmerkt door de starheid der interne
kostenverhoudingen. Bij de Hoogovens, zeker in het begin-

~) G. A. Kessler, De Oprichting, de ontwikkeling en de toekomst van
het Nederlandsche Hoogovenbedrijf. Nederlandsch fabrikaat, 1940.
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stadium, was zulks te meer het geval, daar de onderneming nog
slechts .gedeeltelijk haar plannen tot uitvoering had kunnen
brengen; naast de geringe flexibiliteit, gelegen in het kleine
aantal hoogovens, ontbraken vooralsnog de middelen om hun
kosten te drukken door de exploitatie der bijproducten. De gas-
levering aan de omringende gemeenten stuitte op groote moeilijk-
heden, slechts een deel der vrijkomende gassen kon worden
verkocht; de pogingen om het resteerende, omgezet in electriciteit,
te leveren aan de P.N.E.M. werden slechts na vele jaren met
succes bekroond.

Mekog en Cemij ontstonden pas in latere jaren; gedurende
langen tijd werden de slakken in de duinen gestort, omdat er
geen emplooi voor te vinden was in dien onbewerkten toestand.

Wij bespraken de kwesties van de kapitaalintensiviteit en de
geringe omloopsnelheid van het kapitaal, welke bij de Hoog-
ovens zijn op te merken en waardoor de afschrijvingen, uitgedrukt
in een bepaald percentage van het geïnvesteerde kapitaal, van-
zelfsprekend een aanzienlijk deel van den omzet en daardoor
van het bedrijfsresultaat zullen vorderen.

De Hoogovens verkeerden in ongunstige omstandigheden,
welke de boven gegeven kostenstructuur tot een nog zwaarderen
last voor hen maakten, dan hij in het algemeen genomen voor
jonge ijzer en staal produceerende ondernemingen reeds is.
Immers, wij mogen veronderstellen dat bij de begrooting der
noodzakelijke middelen rekening is gehouden met den bouw van
hoogovens, staalfabrieken en walsbedrijven - zooals de oor-
spronkelijke naam aangaf. Tengevolge van de prijsstijging na den
oorlog bleken die middelen ontoereikend. Daaruit volgt dat van
het begin af aan gerekend moest worden met een naar ver-
houding dure bedrijfsoutillage. Zelfs de bouwkosten, met name
de loonen der bouwvakarbeiders, een post die niet onbelangrijk
is, aangezien het hier meestal geschoolde krachten betreft,
waren zeer hoog. De directie klaagt daarover in haar jaarverslag
over 1921-19221). Verder moest de onderneming, aangezien
haar middelen opgebruikt waren, den noodzakelijken verderen
uitbouw van haar basis in verticale en horizontale richting
financieren uit eigen middelen. Het geheel stelde haar van meet
af aan voor uitermate zware afschrijvingslasten en de noodzaak
van belangrijke investeeringen.

Dat deze lasten op zichzelf voor elke ijzer- en staalonderneming
reeds zwaar zijn, hebben wij in het betreffende hoofdstuk over
de structuurkenmerken reeds aangegeven; voor de Hoogovens
waren deze lasten extra zwaar.

1) De loonen der bouvrvakarbeiders bereikten in die dagen een hoogte
van 380 tegen 150 in 1919, het jaar waarin de plannen voor den bouw
der Hoogovens werden uitgewerkt.
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Wij zullen jaar voor jaar de resultatenrekeningen der Hoog-
ovens onderzoeken en nagaan, welke factoren de rentabiliteít
hebben beïnvloed. De verlies- en winstrekening werd voor het
eerst gegeven over het boekjaar 1920-1921. Zij wijst een saldo
winst aan vóór afschrijvingen van f 169.606,-. Het bedrijf was
nog niet in gang, zoodat nog geen gevolgtrekkingen kunnen
worden gemaakt.

Hetzelfde geldt voor het boekjaar 1921-1922, waarin de
winst f 96.495,- bedraagt en voor het boekjaar 1922-1923,
waarin f 31.351,- als winst wordt aangewezen, terwijl over
1923-1924 een nadeelig saldo van f 167.969,- is ontstaan.
In het begin van het boekjaar 1924-1925 werd de eerste hoog-
oven in bedrijf gebracht.

Het voordeelig bruto exploitatiesaldo bedraagt dat jaar:
f 228.874,-.

Direct bij het optreden op de markt had de jonge onderneming
te kampen met zeer groote moeilijkheden: zij was gedwongen
te exporteeren, aangezien de Nederlandsche behoefte aan ruw-
ijzer te klein was om een behoorlijken afzet mogelijk te maken;
door het ontbreken van het oorspronkelijk beoogde staal- en
walsbedrijf kon zij geen ruwijzer in eigen beheer verwerken.
Op de exportmarkt heerschten chaotische toestanden, de
Fransche en Belgische valuta deprecieerden snel en maakten
concurrentie door bedoelde (anden tegen uíterst lage prijzen
mogelijk. Duitschland ontwikkelde zijn bekende „armoe con-
currentie", in Amerika vertoonde de markt na de hausse een
sterken prijsval. Met een korte tusschenpoos van herstel was
„bij den aanvang van het kalenderjaar 1925 het marktbeeld weer
troosteloos" 1); alle concurreerende landen bestoken de markt
van achter de veilige muren van hooge beschermende rechten;
de binnenlandsche prijzen worden kunstmatig hoog gehouden,
terwijl de overschotten voor bijkans elken prijs naar het buiten-
land worden afgestooten. Slechts dank zij de goede kwaliteit van
het Nederlandsche ruwijzer waren de Hoogovens in staat hun
productie, zij het tegen deze slechte prijzen, te verkoopen. Des-
ondanks boekten zij toch nog een voordeelig exploitatiesaldo
van f 228.874,-.

Ondanks de valutaconcurrentie van België en Frankrijk kon
in het boekjaar 1925-1926 niet van een bepaald ongunstige
markt worden gesproken, vooral tengevolge van de kolenstaking
in Engeland, welke de Engelsche ijzer- en staalproducenten lam
legde. De Hoogovens hebben daar niet van kunnen profïteeren.
De groote opslagkraan voor ijzererts bezweek, tengevolge waar-
van de pas aangestoken 2e hoogoven weer moest worden gedoofd.

1) De Directie der Hoogovens, Jaarverslag 1924-1925.
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Naast de directe zeer hooge schadekosten had dit ongeluk ten-gevolge, dat de bemetseling van den tweeden oven geheel moestworden vernieuwd, een zeer kostbare geschiedenis! De grond-
stoffenaanvoer moest worden vertraagd; hierdoor werden deloopende contracten opgeschoven, tengevolge waarvan het niet
mogelijk was te profiteeren van de inzínking in de ertsprijzen,
die door de Engelsche kolenstaking ontstond; op dergelijken
langen termijn wilden de mijnen geen contracten tegen die lage
prijzen afsluiten. Het voordeelig exploitatiesaldo over dit boek-
jaar bedroeg f 352.034,-; de kosten voor afboeking van dekraan en de bedrijfsschade werden op de verlies- en winst-rekening opgevoerd voor f 644.246,- in het volgende boekjaar
1926-1927, de exploitatierekening bedroeg toen f 676.558,-.

Het boekjaar 1927-1928 vertoonde na afschrijving voor het
eerst een netto wínstsaldo van f 210.568,-, waardoor het achter-
stallige dividend op het preferente kapitaal geheel kon worden
aangezuiverd. Het voordeelig saldo van de exploitatierekening
was f 943.596,-. Als bijzondere lasten werd een bedrag opge-
voerd van f 366.388,-, nog steeds tengevolge van de kraanbreuk.

Is dit resultaat reeds een aanmerkelijke verbetering, toch wasde markttoestand nog verre van rooskleurig. De stakingen in
de Zweedsche ertsmijnen hadden de ertsprijzen opgedreven; naafloop van de Engelsche kolenstaking waren de ruwijzerprijzen
weer ingezakt; de verschillende concurrenten verhoogden hun
beschermende rechten.

Het boekjaar 1928-1929 zag een verbetering op de ruwijzer-
markt, tengevolge van de toenemende behoefte aan ijzer en staal;
alhoewel factoren als de zeer strenge winter, de totstandkoming
van het internationale staalkartel met zijn streven naar bescher-
ming van eigen markt de grondstoffenprijzen opdreven en den
export belemmerden, wisten de Hoogovens toch het bruto
exploitatie-overschot van f 1.025.861,- en een netto winst van
f 484.617,- te behalen, na afschrijving van f 1.712.309,-. De
baten uít de deelnemingen in aanverwante ondernemingen
bedroegen f 1.152.332,-. Hieruit blijkt, dat de inmiddels tot
stand gekomen zijnde verbreeding van de basis haar vruchten
afwerpt.

Gedurende het boekjaar 1929-1930 brak de algemeene econo-
mische crisis door. De ijzer- en staalproductie kromp allerwegen
sterk in en deze inkrimping had ernstige gevolgen voor de Hoog-
ovens. Het voordeelige exploítatie-overschot liep terug tot
f 979.858,-. De netto winst, na afschrijvingen van meer dan1,5 millioen, was, met inbegrip van het onverdeelde saldo vanvorig jaar van f 416.856,-, totaal f 441.856,-; een aanmer-
kelijke vermindering van deze winst dus. De baten uit deel-
nemingen hielden zich op peil, voorloopig althans.
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In het verslag over het boekjaar 1930-1931 deelde de directie
mede, dat de verbreeding van de basis door oprichtíng van
nieuwe of samenwerkíng met bestaande bedrijven voorloopig
althans als afgesloten kon worden beschouwd. De plannen voor
den uitbouw in de richting van verwerking van het ruwijzer tot
gietijzeren producten en tot staal- en walsproducten waren ter
hand genomen. De oorzaak van deze met volle Regeerings-
sympathie energiek opgezette plannen ter bereiking van het in
1918 reeds gestelde doel moet worden gezocht in de verscherpte
concurrentie op de wereldruwijzermarkt. Een versterkt nationa-
lisme sloot de verschillende importmarkten af en verhoogde de
beschermende rechten voor de ijzer- en staalindustrieën der
diverse ons omringende landen.

De resultaten waren aanmerkelijk mínder gunstig. Het voor-
deelig saldo van de exploitatierekening bedroeg f 311.175,-.
Na afschrijvingen van f 1.283.754,- bleef, samen met het on-
verdeelde winstsaldo van het vorig jaar, f 111.485,- netto
winst over.

De crisis zette zich ook in de volgende jaren voort.
In 1932 werd de Engelsche markt volledig afgesloten; het

jaar voor dien voerden de Hoogovens nog 63.300 ton ruwijzer
daarheen uit. De ruwijzerprijzen zakten onder invloed van de
afnemende economische bedrijvigheid. De grondstoffenprijzen
voor steenkolen en erts zakten eveneens geweldig in. Daardoor
leden de Hoogovens een zeer gevoelig verlies van ongeveer
f 650.000,-. In tijden van hausse eischen de ertsmijnen zeer
langdurige contracten; ten einde niet verdrongen te worden door
de ijzer- en staalproducenten met eigen ertsmijnen waren de
Hoogovens wel verplicht deze condities te aanvaarden. Het ligt
trouwens ook in de lijn der ontwikkeling, dat men op zulke
momenten, eenmaal na veel moeite in de gelegenheid gekomen
om zijn behoefte aan grondstoffen van bepaalde soort te dekken,
dit ook voor geruimen tijd wil doen. Beide partijen werken hier
naar elkaar toe met als gevolg een serie zware verplíchtingen,
waarvan de afnemer in latere, minder gunstige tijden de lasten
te dragen krijgt.

De baten uit deelnemingen daalden tot enkele duizenden
guldens.

Typeerend voor de op zich zelf genomen gunstíge kostprijs-
verhoudingen is dat de exploitatierekening nog een voordeelig
saldo van f 478.863,- aanwees. Na afschrijving van f 1.349.778,-
op fabríeksinstallaties en woningen, f 876.562,- op voorraden
en reserveering van f 650.000,- op loopende grondstoffen-
contracten, resteerde een verlies van f 2.417.068,-.

Gedurende het boekjaar 1932-1933 liep de wereldruwijzer-
export tot een kwart van den omvang van 1929 terug. De
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Hoogovens hielden haar export op peil en kregen 60 0~o van den
wereldexport voor hun deel! De zwarte zijde van dezen export-
dwang was echter dat de onrendabele prijzen des te sterker
drukten. Verhoogde afzet in eigen land werd een zeer dringende
noodzaak! Het verlies bedroeg f 1.336.893,-, nadat weer
f 472.000,- was afgeschreven op voorraden en gereserveerd op
grondstoffencontracten en f 1.327.000,- was afgeschreven op
fabrieksinstallaties en woningen. Het voordeelige exploitatie-
saldo bedroeg nog f 492.724,-.

Gedurende het boekjaar 1933-1934 werden proeven genomen
met het gieten van ijzeren buizen volgens een eigen systeem. De
staalplannen hadden vasteren vorm aangenomen. De verhoogde
prijzen op de markt voor walsproducten, een gevolg van het her-
rijzen van het internationale staalkartel, wezen op goede kansen
voor een eventueele walserij. De exportmarkt voor ruw-ijzer
bleef staan in het teeken van afsluiting der nationale markten.

Het voordeelíg exploitatiesaldo liep echter op tot f 745.980,-.
Er resteerde toch nog een verlies van f 563.848,-, omdat de
opbrengsten uit deelnemingen gering bleven en de afschrijvingen
f 1.134.185,- bedroegen. Weer drukt een reserve van f 150.000,-
op grondstoffencontracten de rekening.

In 1934-1935 bleef ondanks het ingetreden economisch herstel
en de toenemende productie van ijzer en staal de exportmarkt
voor ruwijzer slecht. Het nationalisme had óók in de regelen
van het staalkartel overwonnen en geleid tot de reeds uitvoerig
behandelde reserveering van eigen markt voor eigen industrie.
Vele betalingsmoeilijkheden en valutarisico's waren daarbij
gekomen om de positie van de Hoogovens, aan wie eigen markt
ontbrak, te komen verzwaren. Toch wist de directie het resultaat
te verbeteren; het voordeelig exploitatiesaldo bedroeg f 977.705,-,
de afschrijvingen f 1.075.409,-. Het verlies f 79.088,-.

Gedurende het boekjaar 1935-1936 werd de buizengieterij
gebouwd. Door de toenemende ruwijzerproductie stegen de erts-
prijzen; op de ruwijzer-exportmarkt en op de Nederlandsche
onbeschermde markt bleven de prijzen laag. De exportmarkt
was een ware „overschotten"markt geworden met daaraan
beantwoordende prijzen. Ondanks een dalíng van de exploitatie-
resultaten tot f 798.936,- wees de verlies- en winstrekening een
saldo aan van f 91.850,-, de deelnemingen leverden f 371.453,-
op. De afschrijvingen bedroegen f 1.076.646,-.

Het toenemende verbruik van staal- en walsproducten deed
in het boekjaar 1936-1937 de vraag naar ruwijzer stijgen, omdat
de staal produceerende landen niet direct hun Iloogovencapaciteit
aan de nieuwe vraag konden aanpassen. Dit was gunstig voor
de Hoogovens. De exploitatíerekening vertoonde een sterke
stijging tot f 2.134.696,-.
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De plotselinge conjunctuuromslag in de Vereenigde Staten in
1937 deed de ruwijzermarkt inkrimpen: Engeland, dat zijn
vernietigend invoerrecht van 331~s o~o in Maart 1937 had op-
geheven, stelde dit in Mei 1938 weer opnieuw in, om slechts
enkele symptomen te noemen.

Nogmaals wees de directie erop, dat de voor haar onderneming
zoo noodzakelijke grootere stabiliteit slechts kan worden ver-
kregen door verruiming van den binnenlandschen afzet. De
Nederlandsche Hoogovens verkeerden ten opzichte van de con-
curreerende landen in de positie van den welkomen leverancier
van additioneele hoeveelheden ruwijzer, wanneer de behoefte
daaraan bijzonder groot is, doch wien men den toegang weigert
of moeilijk maakt, zoodra de behoefte is afgenomen. Zij drongen
aan op de productie van staal- en walsproducten in eígen land en
begonnen zelf inet den bouw van de staalfabriek. De gunstige
marktvoorwaarden van het vorige jaar weerspiegelden zich nog
in het exploitatiesaldo van f 5.597.236,-. Na afschrijvingen van
f 1.794.124,- en reserveering op loopende grondstoffencontracten
van f 1.200.000,- resteerde een netto winst van f 3.211.781,-,
waardoor het verliessaldo op de balans tot f 1.006.781,- werd
teruggebracht.

In 1938-1939 wordt de N.V. gereorganiseerd, níet enkel om
een hoogopgeloopen verliessaldo uit de balans weg te werken,
maar vooral om de mogelijkheid te openen tot het aantrekken
van nieuwe middelen voor den bouw van een walsbedrijf. Er
werd bijna 10 millioen afgeschreven op de deelneming in de
Phoenix. Het gedurende dit boekjaar opgetreden herstel op de
exportmarkt, tezamen met de resultaten der uitbreiding van
het bínnenlandsche afzetgebied, neutraliseerden de nadeelige
gevolgen van den prijsval van het vorig jaar.

De netto winst bedroeg f 815.817,-, na afschrijving en reser-
veering van f 2.517.611,-, waarvan bij de reorganisatie reeds
f 897.978,- waren afgeboekt, en reserveering voor diverse
belangen van f 2.297.948,-. Het voordeelig exploitatiesaldo
bedroeg f 2.655.164,-.

Het boekjaar 1939-1940, het laatste dat in verhouding tot
de volgende oorlogsjaren als eenigszins normaal kan worden be-
schouwd en voor deze studie van belang is, leverde een netto
winst op van f 999.442,-, na afschrijving van f 1.558.331,-
en reserveering voor diverse belangen van f 1.850.000,-.

Het voordeelig saldo van de exploitatierekening bedroeg
f 3.618.166,-.

1940-1941 toonde een voordeelig exploitatiesaldo van
f 4.119.603,-, aan afschrijvingen f 1.749.851,- en aan reserve
voor diverse belangen f 2.150.000,-. Er resteerde een netto
winst van f 1.309.702,-.
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Over 1941-1942 waren de cijfers resp.: exploitatie-overschot
na afschrijvingen f 1.271.628,-; de afschrijvingen verschijnen
niet m eer op de verlies- en winstrekenin g en de netto winst
bedroeg f 811.626,-.

Het boekjaar 1942-1943 liet een nadeelig exploitatiesaldo
zien, na afschrijvingen, van f 521.679,-.

Wij laten hier de cijfers van balans en verlies- en winst-rekeningen van het ontstaan der Hoogovens af volgen:

BALANSCIJFERS ACTIVA.

Jpë~
31 Mrt.

Fabrieks-
terreinen,

install.
enz.

Belangen
bij aan-

verw.
ondern.

oorraden Debiteurene d ffecten
Kas,

kassiers
deposito's

e.d.

Verlies-
saldo

1919 2.896.882 247.17G - - - 3.045.015 -1920 1.678.380 6.719.241 - 42.275 - 2.597
-1921 1.720.530 9.215.822 - 135.640 - 9 099 33f1922 1.741.729 9.432.640 -- 130.341 -

. .
4 917 882 -1923 1.743.827 9.315.629 - 157.955 -

. .
4.030.1 ] E

-1924 1.713.642 9.315.629 1.307.996 298.256 - 2.213.409
-1925 15.866.555 9.315.760 1.664.049 973.753 - 529 1571926 17.266.75~ 9.325.760 2.286.605 920.081 -

.
93 061 -1927 15.252.172 11.436.927 1.827.365 2.187.899 -

.
82 31F -1928 15.303.825 11.508.92ï 2.305.519 3.719.992 -

.
43.893 -1929 14.495.940 11.122.691 2.747.574 2.810.410 - 542.565 -1930 16.424.137 11.122.691 4.021.899 2.099.382 -- 302 080193] 16.460.133 11.431.971 4.278.333 1.724.397 45.000

.
179.926 -1932 16.264.622 11.938.49F 3.099.815 1.420.92E 45.000 60.044 2.330 5831933 14.993.490 11.959.039 2.510.687 1.241.115 45.000 69.549

.
3 667 4771934 13.916.52b 11.874.292 2.246.355 938.411 52.816 67.404

. .
4 231 3851935 12.871.331 12.011.504 2.070.925 1.024.098 93.454 47.401

. .
4 310 9131936 12.100.989 11.830.182 2.832.548 1.416.729 96.881 79.41C

. .
4 218 5631937 10.498.856 12.122.322 2.715.541 2.557.464 97.381 531.006

. .
4 218 5631938 ]0.182.214 12.115.763 4.191.308 1.816.934 114.132 4.315.717

. .
1 006 7811939 11.864.486 2.358.643 4.251.419 3.288.026 140.398 9.536.633

. .
--1940 14.440.756 2.448.579 4.984.087 3.091.069 137.454 8.728.098 -1941 16.736.926 3.049.964 3.315.132 2.445.067 205.540 10.618 142 -1942 25.476.519 2.400.954 - 10.412.311 206.054

.
4.939 041 -1943 26.531.942 2.286.698 - 9.112.228 57.954

.
4.362.900 -
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BALANSC[~FERS PASSIVA

3aren
3tpMrt.

Gewone
aandeelen

Preferente
aandeelen

Obli atie-g
leening

Stat.
reserve

Bestemm.
reserves

Crediteuren
e.a. ver-

~iichtingen
`~~inst-
saldo

1919 24.500.000 500.000 - - - 16.246 -
1920 29.500.000 625.000 - - - 1.082.157 -
1921 29.500.000 625.000 - - - 118.224 169.606
1922 29.500.000 625.000 - ]0.448 - 98.551 -
1923 29.500.000 625.000 - 10.448 - 58.741 --
1924 29.500.000 625.000 - 10.448 - 532.479 -
1925 29.500.000 625.000 - 10.448 - 564.663 -
1926 29.500.000 625.000 - ]0.448 - 1.650.289 -
1927 29.500.000 625.000 - ] 0.448 150.000 1.208.035 -
1928 29.500.000 625.000 - 10.448 160.701 1.530.549 210.568
1929 29.500.000 625.000 - 14.004 417.180 1.610.393 484.fi17
1930 29.500.000 625.000 - 56.765 1.078.290 1.582.845 441.856
1931 29.500.000 625.000 - 56.765 1.019.806 1.632.330 111.485
1932 29.500.000 625.000 - 56.765 1.263.668 3.714.052 -
1933 29.500.000 625.000 - 56.765 923.092 3.381.499 -
1934 29.500.000 625.000 - 56.765 965.7 ] 1 2.234.655 -
1935 29.500.000 625.000 - 56.765 919.773 1.327.688 -
1936 29.500.000 625.000 - 56.765 1.042.903 1.350.663 -
1937 29.500.000 625.000 - 56.765 1.137.969 1.421.399 -
1938 29.500.000 625.000 - 56.765 2.484.011 1.077.073 -
1939 17.700.000 2.575.000 4.000.000 - 4.781.96~ 1.566.828 815.817
1940 17.700.000 2.575.000 4.000.000 - 6.631.960 1.863.968 1.059.115
1941 17.700.000 2.575.000 4.000.000 - 8.781.960 1.992.957 1.309.703
1942 25.621.800 286.000 3.920.000 251.609 9.559.229 2.971.945 811.626
1943 25.627.800 281.000 3.760.000 251.609 9.859.229 2.522.587 36.826

De cijfers der VERLIES- EN WINSTREKENINGEN waren als velgt:

aren.1 per
3t n1rt.

Bedrijfs-
winst

Baten uit
deel-

nemingen

Diverse
baten (~-)
of lasten(-)

otaal
Afschrij-

ving?n en
reser-

veeringen

Verlies of
winst

boekjaar

1921 - 231.248 -~- 169.606 169.606 - ~~' 169.606
1922 - 125.511 - 96.495 96.495 96.495 -
1923 - 149.373 ~ 31.351 31.351 31.351 -
1924 - 17.188 - - - -
1925 228.874 32.989 -f- 87.699 316.573 316.573 -
1926 352.034 53.361 ~- 6.878 358.912 358.912 -
1927 676.558 523.966 - 126.419 550.139 550.139 -
1928 943.596 1.078.980 -~- 653.925 1.597.521 1.386.953 W 210.568
1929 1.025.861 1.152.332 ~ 1.139.053 2.164.914 1.712.309 W 452.605
1930 979.858 1.026.505 - ;- 1.029.593 2.009.451 1.984.451 W 25.000
1931 311.175 685.677 ~- 1.083.964 1.395.139 1.283.754 W 111.485
1932 478.864 2.689 - 22.280 459.273 2.876.341 V 2.417.068
1933 492.725 4.611 - 34.477 462.859 I.799.753 V 1.336.894
1934 745.980 5.648 - 31.291 720.337 1.284.185 V 563.848
1935 977.705 6. ] 48 -{- 12.467 996.320 1.075.408 V 79.088
1936 798.936 371.453 - 1.892 1.168.497 1.076.647 W 9t.850
1937 2.134.696 571.339 ~- 5.889 2.657.924 2.657.924 -
1938 5.597.236 563.989 -f- 44.680 6.205.905 2.994.124 W 3.211.781
1939 2.655.164 6~2.663 , 25.601 3.333.428 2.517.611 W 815.817
1940 3.618.167 836.334 - 46.748 4.407.753 3.408.311 W 999.442
1941 4.119.604 1.109.769 - 19.819 5.209.554 3.899.851 W 1.309.703
1942 1.271.628 1.008.347 ~- 31.651 2.311.626 1.500.000 W 811.626
1943 521.680 977.655 - 149.671 306.304 300.000 W 6.304



Het dívidend op de gewone aandeelen bedroeg:
van 1918 tot 1937-38 ............... nihilvan 1938-39 tot 1941-42..... .... .. 3, 5, 6, 3 0~01942-43 .............. ............. nihil.

Ten aanzien van de rentabiliteit der Koninklijke Nederlandsche
Hoogovens en Staalfabrieken N.V., de vertegenwoordigster der
Nederlandsche ijzer en staal produceerende industrie, meenen
wij het volgende te mogen concludeeren:

De rentabiliteit van de onderneming op zich genomen, ten
eerste beschouwd van het oogpunt uit van den aandeelhouder,
kan moeilijk gunstig worden genoemd. Beziet men haar van den
gezichtshoek uit der specifíeke structuurkenmerken der ijzer en
staal produceerende industrie in het algemeen, dan zal moeten
worden toegegeven, dat zij aanzienlijk minder ongunstig is dan
men op het eerste gezicht zou vermoeden. Immers, de zware
afschrijvingslasten, welke op elke jonge ijzer en staal produ-
ceerende onderneming drukken, hebben de Hoogovens, op de
3 zwaarste crisísjaren na, steeds kunnen opbrengen.

Over de periode van 1925 tot en met 1943 - den tijd dat het
bedrijf in werking was - bedraagt het o~o van de afgeschreven
en gereserveerde bedragen van het totaal van fabrieken en
installaties en belangen bij aanverwante ondernemingen - 7 ojo,
en zonder deze laatste groep 11 ~ó. Volgens de verklaringen der
Duitsche deskundigen moet het afgeschreven o~o op de vast-
gelegde middelen ongeveer 7 0~o bedragen. De Hoogovens voldoen
dus ongeveer aan deze voorwaarde 1). Het exploitatieresultaat is,
op 1 jaar na, steeds positíef geweest; dit bewijst de gunstige
kostprijsverhoudingen binnen de onderneming. Gedurende de
25 jaren van haar bestaan werden vele millioenen uit eigen
middelen gelnvesteerd in eigen en aanverwante bedrijven. Dit
streven naar zelffinanciering is typeerend voor de houding der
directie; deze stelt onderneming, de in haar dienst zijnde personen,
en bijbehoorende bedrijven en diensten op den voorgrond; dit
moge voor de aandeelhouders niet prettig zijn, te verantwoorden,
en zeker voor een jong bedrijf, lijkt het ons alleszins, te meer
waar de aandeelhouders hier niet bestonden uit groote groepen
van kleine beleggers, die op het rendement daarvan zijn aan-
gewezen om te kunnen bestaan, maar uit enkele groote zeer
kapitaalkrachtige aandeelhouders, waaronder de Staat en de
Gemeente Amsterdam het grootste deel bezaten, en die voor hun
behoud niet van deze revenuen afhankelijk zijn.

Bezien wij de resultaten van de Hoogovens in het ruime ver-
band van de internationale toestanden gedurende de 25 jaren

1 Ausschusz zur Untersuchung der Erzeugung und Absatzbedingungen
der Deutschen ~~'irtschaft.
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van hun bestaan, dan komen wij tot het volgende resultaat:
Afgezien van enkele gunstige jaren heeft zich deze periode geken-
merkt door zeer onstabiele economische verhoud~ngen in het
algemeen, en door bepaald ongunstíge verhoudingen op het
gebied der ijzer- en staalindustrie. De oorzaak lag in de sterk
toegenomen productiecapaciteit gedurende den vorigen oorlog
en de scheefgetrokken toestanden na het verdrag van Versailles,
waardoor de productiecapaciteit nogmaals een ongezonde stimu-
lans onderging. Wij liebben in de voorgaande hoofdstukken deze
kwestie reeds ter sprake gebracht; wij wezen daarbij o.a. op de spe-
ciale positie, welke de zelfstandige hoogovens hebben ingenomen;
deze ondernemingen, welke niet beschikten over eigen staal- en
walsbedrijven, hadden het wel het zwaarst te verduren, getuige
o.a. de bijzondere égards door het Roheisenverband te haren
opzichte in acht genomen. Tot deze categorie hebben ook de
Hoogovens gedurende het grootste deel der afgeloopen 25 jaar
behoord! Uit de jaarverslagen der groote buitenlandsche maat-
schappijen zouden wij een bloemlezing kunnen samenstellen van
jammerklachten over den slechten gang van zaken, de beperking
van het internationale handelsverkeer, de onstabiéle valuta-
verhoudingen met haar periodieke „catastrophes", de troebele
sociale verhoudingen met haar dreigende en ook werkelijk plaats
vindende stakingen, de constante sti~ging der kosten zonder dat
de verkoopprijzen zich daarbij kunnen aanpassen, enz. enz.;
dit zou ons te ver voeren. Wij laten slechts enkele concrete
cijfers volgen:

Arbed keerde van 1926 tot 1939 gemiddeld 3 0~o divídend uit,
hoofdzakelijk uit reserves, die deze zeer oude en financieel sterke
maatschappij in goede tijden had weten te vormen. In 1937 en
1939 zelfs bleef de toestand beneden het normale, omdat de
internationale handelsbelemmeringen het onmogelijk maakten
van de „hausse" te profiteeren; Arbed was namelijk ingesteld
op export en had op eigen markt geen ruimte genoeg om van
de opleving te kunnen profiteeren. '

De Vereinigte Stahlwerke keerden van 1933 tot 1943 gemiddeld
4,5 0~o dividend uit. Vogler, de president, heeft zich echter eens
uitgelaten: „wenn wir keine Dividende verteilen wurden,
kánnten wir vielleicht die notwendigen Abschreibungen machen!"

Mannesmann vertoont een beter beeld, was bekend om zijn
sterke positie en rendement. Vóór 1918 was het dividend ge-
middeld 10 o~o. Van 1925 tot 1943 echter slechts gemiddeld

5~5 0~0-
De Bethlehem Steel Corp. keerde vóór~ 1916 soms 30 0~0, van

1917 tot 1923 slechts 8 0~o uit en van 1924 tot 1929 slechts
0,5 0~0. In 1930 S 5 per aandeel, in 1931 ~ 6, in 1932-1933 0,
ín 1936 ~ 1,5 en in 1938 0.
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De Ilseder Hutte, een zeer oude Duitsche onderneming, keerde
van 1868 tot 1922 ononderbroken 6 tot 60 0~o uit; van 1923 tot
1929 resp. 0, 0, 6, 6, 6,5, 5,5 en 6 0~o en van 1930 tot en met
1933 0 0~0. Daarna verbetert zich de situatie en dividenden van
7 en 8 0~o werden achtereenvolgens uitgekeerd tot 1941 toe.

De U.S. Steel Corp. keerde van 1925 tot 1931 gemiddeld 7 0~0
uit; van 1931 tot 1937 niets, daarna jaarlijks slechts 1 à 2 0~0.
In de jaren 1931-1935 leed zij een verlies van ~ I10.000.000.

Ougrée Marihay keerde de laatste 10 jaren niet meer dan
6-7 0~o uit.

Angleur Athus keerde van 1929 tot 1937 in het geheel niets
uit, om in 1938 ongeveer 3 0~o te declareeren.

De Dominion Steel Corp. keerde sedert 1930 niets uít.
De Sambre et Moselle keerde van 1930 tot 1936 niets uít.
Cockerill deed hetzelfde.
De Gute Hoffnungshutte declareerde sedert 1936 een gemiddeld

dividend van slechts 4,5 0~0, met verschillende jaren niets er
tusschendoor.

Dorman, Long d~ Cie. moest ín 1934 met een verlíes van
~ 9.000.000 grondig worden gesaneerd door halveeríng van het
kapitaal. Nadien verbeterde de situatie zich geleidelijk.

Waren de voorgaande maatschappijen alle gecombineerde
bedrijven, de Norddeutsche Hutte A.G. te Bremen is, evenals de
Hoogovens jaren lang waren, een zelfstandig hoogovenbedrijf,
en evenzoo op verkeers-economische basis gevestigd; het be-
schikte ook over een cementfabriek en een kalkgroeve en bouwde
later een electrische centrale, levert gas aan de stad Bremen;
in één woord, vertoont een merkwaardige overeenkomst met het
kernbedrijf der Hoogovens. De onderneming werd in het begin
van deze eeuw gesticht, als gevolg van het voorbeeld van het
Hochofenwerk Kraft te Stettin. In die eerste jaren van 1900
waren de omstandigheden zoo, dat de zelfstandige hoogoven-
bedrijven nog een goede toekomst hadden; de concentratie in den
bedrijfstak was nog niet doorgevoerd, de internationale markt
bood nog onbelemmerde nieuwe afzetmogelijkheden. Kraft, het
eerste hoogovenbedrijf op verkeers-economischen grondslag, nam
destijds een dergelijke sterke positie in - tengevolge van de in
verhouding tot andere bedrijven zeer lagen kostprijs - dat het
in staat is geweest het sedert 1840 bestaande Roheisenverband te
laten springen! Kraft is later overgegaan in handen van zijn
navolger, het Hochofenwerk Lubeck A.G. Over deze onderneming,
die eveneens gelijksoortig aan de Hoogovens is, hebben wij geen
gegevens kunnen bemachtigen. Wij hebben de jaarverslagen der
Norddeutsche Hutte van 1926 af tot en met 1937, een periode
welke o.i. een goede beoordeelingsbasis biedt; enkele jaren van
hausse, de diepste depressie van 1930 tot 1933, en daarna weer
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enkele jaren van opgang. Vóór 1927 waren de Hoogovens nauwe-
lijks in productie, na 1937 waren zij niet meer een zelfstandig
hoAgovenbedrijf, maar beschikten over een verbonden staal-
bedrijf en den afzet aan Van Leer. Reeds in de jaren 1926-1927
was de N.D.H. slechts in staat haar 2 hoogovens aan den
gang te houden door boven het eigen aandeel een quote te
koopen van het Roheisenverband. De cementfabriek kon slechts
met moeite aan den gang gehouden worden. In 1929 moest
één oven worden stilgelegd. Toch bleven de voorraden ruwijzer
zich verhoogen. In 1930 werd het kapitaal van 9.000.000 RM
gehalveerd; het jaarverslag geeft als reden op de catastrophale
economische toestanden, de zeer slechte vooruitzichten en de
daarmede samenhangende noodzaak op de installaties een hooger
bedrag af te schrijven dan tot nog toe was geschied. Beide ovens
werden stilgelegd; slechts de cokesfabriek bleef gedeeltelijk aan
den gang om gas voor de stad Bremen te leveren. In 1933 deelt
de directie mede, dat het wellicht mogelijk zou zijn de hoogovens
weer aan te steken, als men erin zou slagen het overtollige hoog-
ovengas af te zetten; híerdoor zou de kostprijs op een voldoend
laag niveau gedrukt worden om den verkoop van ruwijzer weer
mogelijk te maken 1). Pas eind 1935 werd weer ruwijzer geprodu-
ceerd; men had intusschen een electrische centrale gebouwd, die
met hoogovengas gedreven werd.

Ter vergelijking met de Hoogovens stelden wij een gecombineerd
overzicht der balansen en verlies- en wínstrekeningen samen over
de jaren 1927 t~m 1937, de bedragen der Duitsche maatschappij
herleid tot guldens en in aanmerking genomen de factoren, welke
de Hoogovens in hun cijfers hebben verwerkt.

De vergelijking, voorzoover deze mogelijk is, ís gunstig voor
de Hoogovens, omdat de N.D. Hutte bij het begin der periode
reeds beschikte over een cementfabriek, terwijl de Hoogovens
die voor 50 0~o uit eígen middelen hebben moeten financieren.
Het verlies der Hoogovens vlak voor de reorganisatie komt niet,
zooals bij de N.D. Hutte, voort uít de eigen organisatie, maar
is hoofdzakelijk ontstaan tengevolge van de ontwaarding der
deelnemingen in aanverwante bedrijven. De saneering van de
N.D. Hutte is eerder geschied en veel drastischer geweest dan
die van de Hoogovens; terwijl men bij de geheeie beoordeeling
in aanmerking moet nemen, dat de N.D. Hutte vele goede jaren
heeft gekend vóór den oorlog van 1914-1918, toen de geheele
conjunctuur met dit soort bedrijven mee was, terwijl de Hoog-
ovens, slechts van zeer jongen datum zijnde, niets dan slechte
jaren hebben gekend. De Hoogovens hebben niet, zooals de

1) Een frappant bewijs voor de in vorige hoofdstukken naar voren
gebrachte voordeelen der technische concentratie.
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N.D. Hutte, in de periode van de grootste malaise, ondanks en
juist tengevolge van de stillegging van eigen ovens, revenuen
kunnen verkrijgen uit den verkoop van quota in de kartels
(bij de N. D. Hutte hebben deze verscheiden millioenen op-
gebracht), maar zij hebben de opmerkelijke prestatie verricht
hun ovens volop aan den gang te houden. Beide ondernemingen
schreven gemiddeld 11 0~o jaarlijks af op vaste beleggingen. De
N.D. Hutte keerde ook geen dividend uit gedurende genoemde
jaren.

De jaren volgend op de hier behandelde periode zijn voor de
Hoogovens absoluut gunstig geweest; over de N.D. Hutte hebben
wij geen nadere cijfers kunnen verkrijgen; wellicht ware uit een
verder doorgetrokken vergelijking een voor de Hoogovens nog
beter resultaat te deduceeren geweest. Wij hebben deze ver-
gelijking gegeven om de resultaten van de Hoogovens te kunnen
beoordeelen in het kader van de voor deze soort van onder-
nemingen gedurende de laatste jaren geheerscht hebbende
omstandigheden.

Men zal dan ook moeten toegeven, dat de Hoogovens hun
bestaansmogelijkheden hebben bewezen. Ondanks het feit, dat
de markt ineenschrompelde tot een fractie van den oorspronke-
lijken omvang, hebben zij hun afzet op peil weten te houden,
niettegenstaande zij bovendien nog te strijden hadden tegen door
hun regeeringen beschermde buitenlandsche concurrenten. Terecht
kunnen wij dan ook de meening van de directie onderstrepen,
dat de Nederlandsche Hoogovens behooren tot de ijzer en staal
produceerende ondernemingen met den laagsten kostprijs van
ruwijzer ter wereld. De resultaten bewijzen zulks. Deze resultaten
verkregen onder bedoelde ongunstige omstandígheden door een
onderneming, welke nog slechts een deel van haar gebruikelijke
organisatie had kunnen tot stand brengen, wettigen de ver-
wachting, dat met de thans verkregen en verder te verkrijgen
aaneensluiting van hoogovens, staalfabrieken en walsbedrijven,
op basís van den lagen kostprijs van ruwijzer welke, zooals gezien,
het hoofdkostenbestanddeel vormt van de opeenvolgende pro-
ducten, in de toekomst gunstige financieele resultaten zullen
kunnen worden geboekt, ook door de aandeelhouders!
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HOOFDSTUK V I I.

SLOTBESCHOUWINGEN.

In de voorgaande studie hebben wij reeds min of ineer terloops,
nadat wij aan de hand van het onderzoek tot bepaalde conclusies
waren gekomen, aanwijzingen gegeven betreffende maatregelen,
welke o.i. ten aanzien van de Nederlandsche ijzer en staal produ-
ceerende industrie dienen te worden getroffen, om de uit bedoelde
conclusies voortkomende consequentíes door te voeren en te
verwerkelijken. Wij zullen de voornaamste van deze maatregelen
thans nader behandelen en onze gedachten daaromtrent ont-
wikkelen.

Wij meenen hierbij de volgende vooropstelling te moeten
maken, welke bij al de maatregelen op het gebíed van de grond-
stoffen- en afzetvoorziening van de Nederlandsche ijzer en staal
produceerende industrie en van de concentratie ,en organisatie
dezer industrie in het oog dient te worden gehouden.

Zooals reeds hiervoor opgemerkt, wordt het geheele econo-
mische leven van Nederland gekarakteriseerd door de handels-
en verkeerspositie, waarop in wezen ook de ijzer en staal produ-
ceerende industrie is gebaseerd en voor een aanzienlijk deel de
ijzer en staal verwerkende nijverheid. Hiermede dient bij maat-
regelen, waarvan de gevolgen zich uitstrekken over somtijds nog
veraf gelegen perioden, terdege rekening te worden gehouden,
teneinde het den betrokkenen niet moeilijk te maken om te
gelegener tijd van deze bij uitstek specifiek Nederlandsche
gunstige voorwaarden te profiteeren 1).

~) C. Visser zegt hierover: „Gelukkig heeft nog nimmer in de moderne
geschiedenis de ontwikkeling geleid tot een algemeen teruggaan van de
internationale arbeidsverdeeling, integendeel, meestal bleken sterke protec-
tionnistische stroomingen een gevolg te zijn van den sne(len groei van het
verkeer, die structuurveranderingen in het leven riep. die men door rem-
mende maatregelen probeerde te verlangzamen. De innerlijke vervlechting
van de verschillende volkshuishoudingen is steeds toegenomen en daaruit
mag men de hoop putten, dat, indien Nederland zich de beteekenis van
zijn verkeerspositie bewust blijft en daarnaast het noodzakelijke ombouw-
proces voorzichtig ondersteunt, de rem op de snelle ontwikkeling, die
thans is aangezet, op den duur slechts deze beteekenis zal hebben gehad,
dat zij een meer evenwichtige, dus minder gevaarlijke basis aan de Neder-
landsche industrie heeft gegeven en tot den gezonden opbouw der volks-
huishouding heeft bijgedragen."

211



A1 mogen de achter ons liggende jaren niet den indruk hebben
gewekt, dat de wereldeconomie zich beweegt in de richting van
de hervatting van een uitgebreiden vrijen internationalen handel
en al zijn wij ook van meening, zooals wij reeds beklemtoonden
en met de woorden van gezaghebbende auteurs trachtten te
onderstrepen, dat ook voor de toekomst met gereguleerde inter-
nationale verhoudingen rekening kan worden gehouden, toch
vertrouwen wij, dat - zeker op den langen duur - de geografische
factoren, waarop voor een aanzienlijk deel de internationale
arbeidsverdeeling berustte, weer een grootere rol zullen gaan
spelen. Bij den opbouw van de onderhavige industrie zal men
den blik op die toekomst gericht moeten houden en al mogen
tijdelijk de voordeelen daarvan illusoir zijn, ja wellicht zelfs
eenig nadeel het gevolg daarvan zijn, toch zal o.i., met die funda-
menteele eigenschappen van ons nationaal economisch leven
voor oogen, uiteindelijk het beste resultaat worden verkregen.

Dit standpunt zal zijn neerslag in de practische bedrijfspolitiek
op de volgende wijze kunnen vinden. Bij de berekeningen
betreffende de grondstoffenvoorziening, den afzet der producten
en de regeling der onderlinge verhoudingen tusschen de diverse
productiestadia en verwerking der bijproducten, zal men, met
inachtneming van de eischen van het zoo belangrijke evenwichts-
probleem, een technisch-economisch optimum van de productie-
capaciteit moeten bepalen voor het geheel en voor de deelen.
Uitgaande vervolgens van deze productiecapaciteit zal men in
het algemeen - bijzondere marktomstandigheden voor bepaalde
grondstoffen daargelaten (wij denken hier aan het ijzererts), -
daarvoor eenerzijds de voorziening met grondstoffen erts, steen-
kool, cokes en kalk, ruwijzer, staal, schrot en halffabrikaten
vast in eigen hand moeten brengen en, bij een verschuiving van
bedoelde capaciteít naar boven, ook behouden, zoodat daarop
te allen tijde de noodzakelijke machtsinvloed kan worden uit-
geoefend; anderzijds zal men den afzet van de uít deze productie-
capaciteit voortkomende producten ruwijzer, staal halffabrikaten
en walsproducten, alsmede afval en bijproducten binnen redelijke
grenzen van zekerheid moeten trachten te garandeeren; terwijl
aan beide zijden een marge moet worden open gehouden om,
profiteerend, als zulks mogelijk is, van de goede verkeers-
economische ligging, de supplementaire grondstoffenbehoefte te
kunnen dekken op de open markt en~of de gefabriceerde producten
daar af te zetten, waar de steeds wisselende, beste winstkansen
aanwezig zijn. In wezen dus een samenbinding van den eenen
steunpilaar: de verkeers-economische positie van ons land met
den conservatieven historisch als meest soliede geldenden bestaans-
grondslag.

Indien, in dit geval, eenerzijds de voorwaarden om op de open
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markt grondstoffen te koopen niet gunstig zijn, dan is voor de
kern van het bedrijf de grondstoffenvoorziening in elk geval
verzekerd, zoodat door beperking van de capacíteit tot deze grens
de buitenlandsche „vrije" grondstoffen uitgeschakeld kunnen
worden. Toch zou dit een verhoogd nadeelige werking kunnen
hebben; de situatie op de grondstoffenmarkt immers zou - al
is dit niet zeer waarschijnlijk - op een gegeven oogenblik wel
eens anders kunnen zijn dan op die der producten, zoodat het
gebruik van het volledige apparaat mogelijk en wenschelijk zou
zijn. Door in tijden van een gunstige vrije grondstoffensituatie
- veelal in tijden van depressie - te contracteeren op langen
termijn - dit zou mogelijk zijn als men optreedt als kooper
met vrijheid van handelen door het bezit van eigen grondstoffen
in den rug, dus zonder dwang om te koopen ook in depressietijd,
zooals de Hoogovens dat tot nu toe moesten doen, met de hiervoor-
genoemde nadeelige gevolgen - zou men, met kans van succes,
in staat zijn de supplementaire grondstoffenbehoefte voor be-
doelde eventualiteiten te verzekeren. De opschortende voor-
waarde van de zijde der afnemers, welke dikwijls mogelijk is 1),
verruimt deze kans; zou men tegen uiterst lage condities kunnen
koopen, dan zal zelfs extra-voorraadvorming op niet al te langen
termijn van niet overdreven groote hoeveelheden de onkosten
waard kunnen zijn.

Anderzijds bij den afzet zal men in gunstige tijden een deel
van zijn producten tegen de haussevoorwaarden practisch overal
kwijt kunnen, met de mogelijkheid echter, dat bepaalde afzet-
gebieden meer dan normaal goede kansen bieden, zoodat men
„de marge" daarheen brengen kan. Krimpt de vraag in, dan
blijft ondanks het verminderen van de productie het gevaar
bestaan, dat ook de „vastliggende afzet" vermindert en zoodoende
beneden de optimale capaciteit komt te liggen; het behoud eener
bepaalde minimumcapaciteit wordt dan - zooals hiervoor
betoogd - voor het gebouw der ijzer en staal produceerende
industrie een dringende eisch. De goede verkeers-economische
ligging biedt in dit geval de mogelijkheid om, zij het wellicht
tegen weinig rendabele prijzen, den omzet en daarmede het
geheele complex van met elkander verbonden factoren, te
beginnen met den kosten drukkenden factor gelegen in een
bepaalden omzet, te ondersteunen; dat deze verkeerspositie
gunstig is om in tijden van depressie internationaal te concur-
reeren, heeft de achter ons liggende periode van het bestaan der
Hoogovens voldoende bewezen.

Vanzelfsprekend zal dit technisch-economische optimum en
de noodzakelijke marge slechts kunnen berekend worden met

1) Zie jaarverslagen Muller c~ Co., o.a. 1930.
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inachtnaming van velerlei voorwaarden en omstandigheden,
culmineerend in het steeds weer naar voren komende nood-
zakelijke evenwicht tusschen de verschillende stadia van pro-
ductie. Het allereerst noodzakelijke inzicht ín de kostenstructuur
van de Hoogovens ontbreekt ons en daarom is het absoluut
onmogelijk hier meer concreet dit vraagstuk te behandelen.
In groote lijnen echter is het niet zoo moeilijk, omdat een ruwe
grens in den vorm van het aantal hoogovens en noodzakelijke
bedrijfsreserve, een gegeven grootheid is. Bij den huidigen
technischen toestand zou rnen kunnen zeggen, dat de capaciteit-
kern moet zijn 2 hoogovens van de 3; bij een verdere uitbreiding
van het aantal hoogovens 3 van de 4 en zoo verder tot het moment
dat er een reserve van 2 hoogovens noodig is. Binnen deze nieuwe
grens is een nauwkeuriger calculatie noodzakelijk en ook mogelijk,
vanwege de - ofschoon geringe - productieschommelingen, die
bereikt kunnen worden rondom de technische maximale capaciteit
van een oven.

Grafisch uitgebeeld zal het bovenvermelde principe er, wat
betreft de maximumcapaciteit der eigen productiestadia en de
daarop gebaseerde voorzieningen betreffende grondstoffen en
afzet, globaal ongeveer als volgt uitzien 1):

verwerkende industrie I
walsbedrijven
staalfabrieken
hoogovens I

~ grondstoffenbasis.

Wij zullen thans de bedoelde concrete maatregelen stap voor
stap behandelen.

~ I. De grondstoffenvoorziening.
Wat het ijzererts betreft, zooals gezegd, achten wij een versterking

van de ertsbasis gewenscht. De N.V. Wm. H. Muller is één van
de stichters en daardoor ook aandeelhoudster van de Hoog-
ovens. Het is waarschijnlijk, dat de Hoogovens in het verleden
van de diensten van het Mullerconcern gebruik hebben gemaakt
bij de verzorging met ijzererts. De samenwerking, zoo zij inder-
daad heeft bestaan, was echter, gezien de ervaring, niet zoodanig,

1) Volgens Prof. Wisselink heeft de practijk in de textielindustrie ge-
leerd, dat een overlappingspercentage van ongeveer 10 o~~ - met afwijkingen
hiervan, afhankelijk van het bedrijfstype - het beste resultaat schenkt.
Zie P. Lieftinck, Moderne Struktuurveranderingen der industrie.
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dat de Hoogovens aan verschillende nadeelen van den vrijen
ertsinkoop zijn ontkomen. Een gewone overeenkomst van be-
middeling is niet voldoende; de verlenging van leveringscontracten
op ongunstige momenten zou de positie van de Hoogovens te
veet beinvloeden, te meer waar eventueele regeeringsinvloed op
de in het buitenland gelegen ertsbelangen van Muller zeer bezwaar-
lijk is. Financieele deelneming door de Hoogovens in ertsbelangen
van Muller lijkt ons gewenscht. De historische verbondenheid van
het Mullerconcern met de Hoogovens, de mogelijkheid om zijn
financíeele positie te versterken en een vaste relatie te verkrijgen,
zullen wellicht de bereidheid van het Mullerconcern te dien
opzichte kunnen beTnvloeden.

Muller heeft ijzerertsmijnen in Zuid-Spanje, de Menosmijnen;
in Noord-Spanje, de Josefamijnen en in samenwerking met het
Grángesbergconcern op basis 25 o~o75 0~o exploiteert hij bij-
zonder rijke mijnen in Zweden. Zou de behoefte van de Hoog-
ovens een te groot deel van de eigen productíe van Muller op-
eischen - de Menosmijn, de grootste, produceerde in 1929 (een
topjaar) 480.000 ton ijzererts - dan biedt Muller nog verdere
goede mogelijkheden, doordat hij de vertegenwoordiging heeft
van verschillende andere ertsmijnen, o.a. de Société Marocaine
de Mines et de Produits Chimiques, en bovendien de generaal-
agentuur voor Europa van de Zuid-Afrikaansche mangaanerts-
mijnen. De positie van Muller als internationale handelaar schept
de mogelijkheid om door zijn bemiddeling de wereldijzerertsmarkt
op zijn gunstigste momenten te gebruiken voor het dekken van
de supplementaire behoefte.

Omtrent de bedragen, welke met een eventueel bedoelde
samenwerking zouden zijn gemoeid, kunnen wij vanzelfsprekend
geen cijfers noemen. Wel weten wij dat de Menosmijnen, volgens
de jaarverslagen van Muller, in 1934 op grond van de aanwezige
ertsvoorraden werden geschat op ca. f 1.700.000,-; dit bedrag
geeft een idee van de grootte der belangen.

Een versterking van de ertsbasis zou eveneens gezocht kunnen
worden in de richting van het gebruik van pyriet, dat in Neder-
land in groote hoeveelheden als „afvalproduct" van zwavelzuur-
fabricage overblijft. Welke technische veranderingen van het
productie-apparaat daarvoor noodig zijn, is ons niet bekend; de
Duitsche hoogovens, die vóór den oorlog de Nederlandsche
pyrietvoorraden opkochten, hebben deze zonder groote ombouw-
kosten kunnen verwerken. De voornaamste van deze pyriet-
„producenten", de Cie. Néerlandaise de I'Azote te Sluiskil,
beschikt door middel van haar moedermaatschappij Montecatini,
over prima eigen pyrietmijnen. Daar deze voornamelijk op den
landbouw gebaseerde tak van nijverheid een vrij groote stabiliteit
vertoont, zou langs dezen weg - al of niet met behulp van de
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uitvoerbelemmering van pyriet - tot een versteviging van de
grondstoffenbasis der Hoogovens te komen zijn 1).

Een derde, echter zeer hypothetische mogelijkheid zou nog
gezocht kunnen worden in de richting van de exploitatie der
ijzerertsmijnen in Suriname te Donderbarry, waar geweldige
voorraden aan de aardoppervlakte worden gevonden. Wegens
absoluut gebrek aan gegevens moeten wij met de summiere
vermelding volstaan. Bekend is dat in 1922 een onderzoek werd
ingesteld door Prof. Gruttering, in opdracht van Muller, met
ongunstig resultaat.

Schrot zou, zooals wij in het betreffende hoofdstuk reeds aan-
gaven, op den langen duur wel eens tot moeilijkheden aanleiding
kunnen geven. De Hoogovens hebben dan ook, naar verluidt,
getracht zich bij Nijkerk te interesseeren. Dit is, mede tengevolge
van den politieken toestand, niet gelukt. Wellicht herhaalt die
kans zich na den oorlog. Door middel van een dergelijke instelling
zou men, beter dan indien men van den handel in het algemeen
afhankelijk is, met des te meer systeem en energie het schrot
kunnen verzamelen; het geroutineerde handelsapparaat van
Nijkerk zou bovendien een waarborg kunnen bieden voor het
succesvol optreden op de wereldschrotmarkt; een tamelijk in-
gewikkelde en exclusieve instelling.

Op cokes-, kolen- en kalkgebied lijken ons geen bijzondere
maatregelen noodig; een bestendiging van den bestaanden toe-
stand biedt voldoende waarborgen voor de ongehinderde voor-
ziening.

Mocht zich na den oorlog het geval voordoen, dat op het
gebied der grondstoffenvoorziening door politieke of economische
machtsformaties bepalingen worden getroffen, welke voor de
Hoogovens nadeelig zouden kunnen zijn, dan zal overheidshulp
niet ontbeerd kunnen worden. Deze kwestie zal in zulk een geval
onderdeel moeten zijn van de handelsverdragenpolitiek der
regeering, die in de rijke grondstoffenbronnen van Indië vol-
doende troeven in de hand heeft.

~ II. De concentratie van de ijzer en staal produceerende industrie.
De stichting van een centraal verkoopkantoor voor de pro-

ducten der verschillende ondernemingen lijkt ons aan te bevelen.
Voor de walsproducten van Demka en de Hoogovens geschiedde
dit reeds onder auspiciën van Nedeximpo. Zooals in het
Ve Hoofdstuk ~ VIII behandeld, lijkt het ons beter den verkoop
zooveel mogelijk zelfstandig te behandelen, o.a. om een vervagen
der grens tusschen eigen fabrikaten en die der buitenlandsche

1) Jaarlijks werd in Nederland 3-400.000 ton pyriet verwerkt.
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producenten te voorkomen. Streven naar specifiek eigen ken-
merken en tegemoetkoming aan de verlangens der verwerkende
Nederlandsche kwaliteitsindustrie moeten toch de hoofdpunten
van de verkooppolitiek zijn.

Zou zich daarnaast de mogelijkheid voordoen om een bestaande
groothandelszaak te verwerven, dan zou dit zijn aan te bevelen.

Alhoewel in het algemeen de technische concentratie van
staalproductie en walsbedrijven ís aan te bevelen, is zulks voor
de onderhavige Nederlandsche industrie momenteel nog niet
mogelijk.

Wat de staalproductie betreft, door samentrekking van de
staalfabrieken van Demka en de Kabelfabriek op de Hoogovens,
zou aldaar een omvangrijker productie in grootere ovens met
daaraan verbonden een zekere rationalisatie verkregen kunnen
worden. Demka ontvangt reeds een deel van zijn staal van de
Hoogovens. Bij het gebruik van deze grootere ovens moet men
echter grootere blokken gieten en niet de kleine zgn. A- en
B-blokken, die Van Leer en Demka voornamelijk noodig hebben.
Er zou dus een zware blokwals geïnstalieerd moeten worden
om de groote blokken tot kleinere vóór te walsen.

De Kabelfabriek gaat uit van zeer kleíne blokken van ca.
150 kg per stuk, die direct uit haar eigen, kleine ovens worden
gegoten. Hiervoor heeft men inderdaad deze kleine soort ovens
noodig.

Bedoelde concentratie zou dan ook het vóór-walsen noodig
maken met het groote bezwaar, dat de hieraan verbonden kosten
niet door de momenteel te geringe productie zouden kunnen
worden gedekt. Het is de vraag of óók voor de toekomst, gezien
de verschillende soorten blokken, welke noodig zíjn, technische
concentratie wenschelijk is; slechts geografische concentratie
rondom het complex Hoogovens zou mettertijd zijn te over-
wegen. In dit geval zou gewerkt kunnen worden gedeeltelijk in
„ Einer Hitze" en met hoogoven en~of cokesgas; de transport-
kosten van het ruwijzer naar de staalfabrieken zouden vervallen,
terwijl daarnaast zou kunnen worden geprofíteerd van voordeelen
op het gebied van research, algemeene leíding, ervaring e.d.

Wat de walsbedrijven betreft, van versnippering zooals andere
landen dat kennen, is hier geen sprake, temeer daar de
Kabelfabriek vooral een groot deel van haar producten levert
aan de eigen verwerkende industrie. De programma's van Demka
en de Kabelfabriek overlappen elkaar gedeeltelijk. Mocht metter-
tijd tot een omvangrijke uitbreíding of vernieuwing der productie-
installaties dezer ondernemingen worden overgegaan, dan zou
hier de kwestie van concentratie en arbeidsverdeeling onder
het oog kunnen worden gezien, terwijl daarbij in aanmerking
zou kunnen worden genomen, dat in het kader der karteiliseering
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het princípe van reserveering van eigen markt voor eigen pro-
ductíe naar voren treedt. Een gevolg hiervan is, dat ook Demka
en de Kabelfabriek waarschijnlijk steeds meer afhankelijk zullen
worden van de Hoogovens voor hun staal en~of halffabrikaten.

Tusschen Demka en de Hoogovens bestaat reeds een zeer
nauwe samenwerking; naar wij meenen is reeds in 1935 het
plan om de walsproductie van Demka naar IJmuiden over te
brengen en daar op groote, moderne schaal op te zetten, over-
wagen; het zou toen gestrand zijn op de onvoldoende geld-
middelen, waarover de Hoogovens beschikten, zoodat toen met
regeeringssteun een compromis is gevonden, een noodoplossing
in zekeren zin, waardoor de bestaande walsinrichting te Utrecht
is gemoderniseerd.

~ III. De technische outillage.
De Nederlandsche ijzer en staal produceerende industrie heeft

een zwaren slag gekregen door het wegvoeren der platenwalserij
van de Hoogovens. Dit verlies kan verregaande gevolgen hebben
voor de scheepsbouwnijverheid en indirect voor het geheele
Nederlandsche bedrijfsleven. Het tonnage-vraagstuk is één der
grootste problemen voor dewelke ons land zich ziet gesteld.
Indien men er ín zou slagen de scheepswerven binnen afzienbaren
tijd weer zoodanig te herstellen, dat zij in productie kunnen
gaan, zal zich de moeilijkheid doen gelden van den aanvoer
van scheepsplaat en profielen. Men mag aannemen, dat er de
eerste jaren een betrekkelijke schaarschte aan scheepsbouw-
materiaal zal blijven bestaan. Het is daarom van het grootste
belang, dat Nederland zoo vlug mogelijic tracht op dit gebied
onafhankelijk te worden van het buitenland. Gaat het niet snel dan
is het eigenlijk te laat, want over enkele jaren zal ook het buiten-
land wel weer gemakkelijker kunnen leveren, terwijl dan het
voordeel eener oriënteering op elkaar van meet af aan der
Nederlandsche ijzer en staal produceerende- en scheepsbouw-
industrie, teloor gaat, tegelijk met de kansen om te profiteeren
van den bloei in deze beide takken van nijverheid.'

Nederland heeft zich door de uitplundering zekere rechten
verworven, die wijzen in de richting van een annexatie van
Duitsch gebied. Vooreerst echter, zoo lijkt ons, moet gestreefd
worden naar den wederopbouw van onze industrie; zou men niet
direct ín staat zijn de Hoogovenwalserij terug te vinden of zou
zij zijn vernield, dan heeft Nederland recht op een soortgelijk
bedrijf, dat op de snelst mogelijke wijze uit Duitschland naar
hier moet worden overgebracht. Indien een dergelijke inrichting
in zijn geheel niet meer aanwezig zou zijn, dient men Nederland
zekere voorkeursrechten te geven om uit diverse nog bestaande
installaties een bruikbaar geheel samen te stellen.
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De loonende productie van scheepsprofielen vereischt een
machtig walstuig, dat ín capaciteit de Nederlandsche behoefte
verre overtreft. Het opstellen, naast de scheepsplatenwalserij van
een dergelijke inrichtíng hier te lande, lijkt ons daarom niet
wenschelijk, maar door het inschakelen van een Duitsch wals-
bedrijf op dit gebied onder de leiding van de Hoogov.~ns, zou
men Nederland in staat stellen een volledig scheepsbouw-
programma af te werken.

De methode om uit deze oorlogsomstandigheden bedoelde
voordeelen te halen is temeer klemmend, omdat de wederopbouw
langs normalen weg, eerstens lang zou duren vanwege de
schaarschte, verder, zeer kostbaar zou zijn om dezelfde redenen
en daardoor den kostprijs en de concurrentiemogelijkheden op
langen termijn ongunstig zou beinvloeden.

De Hoogovens hebben een dergelijke ervaring na den vorigen
oorlog opgedaan en de nadeelen ten zeerste ondervonden.

Wij meenen in het algemeen dat het hier gaat over een vraag-
stuk, dat de grootste aandacht der regeering verdient.

Het walsbedrijf van „Van Leer" is een omstreden geval,
vooral sedert het tot het complex Hoogovens is gaan behooren.
Men moet, bij de beoordeelíng van de zich hier opwerpende
kwestie, vooral niet uit het oog verliezen, dat het betreffende
bedrijf oorspronkelijk is opgezet in het kader van het Van Leer-
concern met de bedoeling, de eígen grondstoffenbasis te ver-
zekeren. Van Leer gebruikte normale handelskwaliteitsplaat en
wilde zich tot op zekere hoogte onafhankelijk maken van zijn
grondstoffenleveranciers in het buitenland. De productie van een
breedbandstraat was voor de eigen behoefte veel te groot, ofschoon
destijds dit systeem voor de platenfabricage reeds naar voren
kwam. Om zich verder te wapenen tegen het I.S.K. voegde hij
een blokstraat aan zijn bedrijf toe om zoodoende zelf de half-
fabrikaten te kunnen walsen uit het staal van de Hoogovens
of anderen. In het kader der toenmaals heerschende omstandig-
heden zeker geen onlogische opzet. Het ligt echter voor de hand,
dat bij de I~oogovens, indien men de dunne platenfabricage op
het oog heeft, de factor afzet aan eigen vatenfabrieken van nor-
male handelskwaliteiten niet zoozeer op den voorgrond staat.
Men plaatste zich daar dan ook op het standpunt dat dit soort
productie meer en meer alleen op zgn. breedbandstraten verant-
woord is, met daaraan verbonden de consequentie, dat de dunne
platenfabricage in Nederland voorshands onmogelijk was, omdat
de capaciteit van een dergelijke straat de Nederlandsche behoefte
verre overschrijdt en export op groote schaal onmogelijk moest
worden geacht.

Deze laatste bewering zou met het oog op de verre toekomst even-
tueel kunnen worden herzien; vooreerst echter zal men beperkter
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van aspiraties moeten blijven. Het aanwezige apparaat zal zoo
goed mogelijk moeten worden gebruikt. O.i. doen zich híer twee
mogelijkheden voor: ten eerste, door uítbreiding van de ver-
edelingsinstallaties zou men zich voornamelijk kunnen instellen
op de levering van specialiteiten, nl. koud-nagewalste, gebeitste,
gegloeide plaat enz. Hierdoor heeft men de gelegenheid extra-
prijzen te vragen, welke de grootere kosten - verbonden aan
den tusschenvorm van de platine - kunnen goedmaken. Deze
kwaliteitsproductie zou een specifiek Nederlandschen tak van
nijverheid kunnen dienen, nl. de plaat verwerkende en aan-
verwante industrie, welke op hoogwaardige plaat is ingesteld.
De moeilijkheid is echter, dat de breedbandstraten, naast haar
enorme hoeveelheden, ook zeer goede kwaliteiten produceeren,
zoodat men met bedoelde kwaliteitsproductie wel aan zeer
bijzondere eischen en in zeer gevarieerde mate zal moeten voldoen
om tegen de breedbandstraten op te kunnen.

Ten tweede, men zou zich uitsluitend kunnen beperken tot de
normale handelskwalíteit en deze in die afinetingen, welke het
walsbedrijf het best liggen. In aanmerking nemend, dat bij een
verdergaande ontwikkelíng van het systeem breedbandstraat,
de eischen aan de normale handelsplaat gesteld naar boven
zullen verschuiven, zou men ervan kunnen uitgaan, dat voor de
relatief geringe productie van bedoeld walsbedrijf nog wel afzet
zal zijn te vinden, vooral indien men zích toelegt op snelle
leverantie en direct contact met de afnemers.

Behoudens het geval, dat men voornamelijk zou produceeren
voor een vasten (eigen) afnemer, in casu de vatenfabrieken, lijken
ons de mogelijkheden van de dunne platenwalserij in haar huidigen
vorm op den langen duur minder gunstig. Nauwkeurige bereke-
ningen kunnen wellicht aantoonen of de eerstgenoemde kwaliteits-
instelling te prefereeren valt.

Zou men hier te lande willen overgaan tot de productie van
blik, dan zou dit een factor zijn, welke de kansen van een breed-
bandstraat bevordert.

Naar wij meenen heeft bij de Hoogovens, voordat zij tot den
bouw van het zware-platenwalsbedrijf zijn overgegaan, het plan
bestaan om een zg. „fijnwalsbedrijf" op te richten. Een dergelijk
bedrijf zou, om een basis in eigen land te kunnen vinden, op
te veel variëteiten moeten worden íngesteld, elk met een te geringe
productie om loonende exploitatie mogelijk te maken. Slechts
índien het grootste deel der producten zou kunnen worden
geëxporteerd, zou aan dit soort bedrijf kunnen worden gedacht.
Het zal dan ook wel om laatstgenoemde redenen geweest zijn,
dat de Hoogovens op den bouw van het zware-platenwalsbedrijf
- waarvoor export geen levenseisch is - zijn overgestapt.

Indien de algemeene economische omstandigheden weer zoo-
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danig zouden worden, dat de internationale handel zich weer vrij
zou kunnen ontplooien op grond eener natuurlijke ínternationale
arbeidsverdeeling, dan zou, zooals wij ook voor andere plannen
aanstipten, de mogelijkheid van verwerkelijking aanwezig zijn.

Vooreerst - en dit geldt ín het bijzonder voor de Kabelfabriek
en Demka - zal met het bestaande apparaat verder moeten
worden gewerkt.

Dit technische apparaat heeft zijn ontstaan en ontwikkeling
te danken aan de mogelijkheden van het eigen land en in dien
huidígen vorm zal het, stellig de eerste jaren na dezen oorlog,
een groote taak hebben te vervullen, waartoe het de algemeene
omstandigheden in aanmerking genomen, voldoende kan wor-
den in staat geacht.

Wat betreft de exploitatíe der bijproducten, vooreerst valt
ook daar van een uitbreiding niet te praten, daar de productie
van gas door cokes en hoogovens ten volle noodíg zal zijn voor
de reeds aanwezige installaties. Bij een verdere verhooging van
het aantal hoogovens, pas bij een dusdanige toenemíng dus van
de afzetmogelijkheden van ijzer-, staal- en walsproducten voor-
namelijk, dat de ruwijzerbasis te klein wordt, zal ook het vraag-
stuk van de bijproducten weer actueel worden. Vooral gas is
hierbij belangrijk; wij denken aan den verderen groei van een
industrieel centrum aan het Noordzeekanaal met de Hoogovens
als middelpunt en als energieleverancier; aan een verhoogden
afzet aan de nabijgelegen gemeenten.

Dit alles is in zekeren zin „toekomstmuziek"; nochtans o.í.
met werkelijkheidskansen. Indien de Hoogovens, zooals hiervoor
bij de bespreking van de exportkansen behandeld, bij een terug-
keer naar een meer economische internationale arbeidsverdeeling
er in zouden slagen o.a. weer een sterken export van ruwijzer
op te bouwen, zal het aantal hoogovens kunnen worden uit-
gebreid; zelfs aan het gebruik van hoogovengas voor de op-
wekking van goedkoope electriciteit voor de aluminiumproductie
hier te lande, waartoe de voorwaarden voornamelijk in verband
met de economische aanvoermogelijkheden van bauxiet van
overzee, o.a. uit Suriname, niet ongunstig zijn, zou men dan
wellicht kunnen denken. De door de gemeente Amsterdam
gevoerde, breed opgezette, industrialisatiepolitiek kan daarbij
van nut zijn. Deze politiek zal het vestigen van nieuwe ijzer
en staal verwerkende industrieën bevorderen.

Voorloopig blijft de Siemens Martin kwaliteit aangewezen voor
de Nederlandsche ijzer en staal produceerende industrie. Ondanks
de met een voortschrijdende productie van staal en walsproducten
en met een uitbreiding van de industrie in Nederland gepaard
gaande toeneming van de schrotproductie, is het niet denk-
beeldige gevaar aanwezig, dat op een gegeven moment het
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binnenlandsche aanbod niet meer aan de vraag zal kunnen
voldoen, waardoor de S.M. staalfabricage zou kunnen worden
belemmerd. Een tweede oorzaak, waarom S.M. kwaliteit te prefe-
reeren valt, is gelegen in de kwaliteitsproductie der Nederlandsche
verwerkende industrie, waarop zij thans is ingesteld en ook in
de toekomst zich zal moeten blijven oriënteeren. Reeds vóór
dezen oorlog waren deskundigen van meening dat de internatio-
nale preferentie voor S.M. kwaliteit gedeeltelijk berustte op
historische groriden, welke door de practijk van de Thomasstaal-
productie reeds achterhaald, door middel van bestaande voor-
schriften van groote afnemers en overheidsinstellingen nog bleven
voortleven. Uit mededeelingen in de vakbladen van de laatste
jaren meenen wij te kunnen afleiden, dat Thomasstaai, ook al
heeft het niet al de eigenschappen van S.M. staal kunnen evenaren,
voor een groot deel der producten even goed bruikbaar is als
deze laatste soort. Zou dus mettertijd het bedoelde gevaar toe-
nemen, dan moet de mogelijkheid niet uitgesloten worden geacht
ook de productie van Thomasstaal onder het oog te zíen. Ook
voor den aanvoer van fosforrijke ertsen lígt IJmuiden gunstig;
indien het zou gaan om den export van ruwijzer, staal en wals-
producten overzee, zou in zulk een geval de concurrentie met de
Fransche en Luxemburgsche Thomasstaalproducenten niet te
eenenmale onmogelijk moeten worden geacht; deze laatste be-
schikken wel over ertsgrondstoffen in de directe nabijheid; de
Hoogovens zouden deze moeten aanvoeren, maar daar er in
tegenstelling tot de „minette" ook fosforhoudende ijzerertsen zijn
met een hoog ferro-gehalte, zouden zij deze hoogwaardige ertsen
kunnen aanvoeren, zoodat de vrachtkosten minder zwaar zouden
wegen. Wat den afzet der producten betreft hebben de Hoog-
ovens een voorsprong op de Luxemburgsche en Fransche
exporteurs.

Op hetzelfde plan als de suggestie van de aluminiumfabrícage
staat de mogelijkheid van edelstaalproductie hier te lande. Dit
vraagt enorme hoeveelheden electriciteit voor de ovens en boven-
dien een zeer ruime exportmarkt, daar het Nederlandsche ver-
bruik te geríng is om loonende fabricage mogelijk te maken.
Het toenemende verbruik van gelegeerde metalen doet echter
een opschuiven van deze grenzen verwachten.

~ IV. De samenwerking tusschen de ijzer en staal produceerende
en verwerkende industrie.

Bij de, zooals wij hebben aangetoond, noodzakelijke samen-
werking en oriënteering op elkander van ijzer en staal produ-
céerende en verwerkende industrie zal de produceerende industrie
zich in het algemeen moeten richten op de, met de grondpeilers
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onzer nationale welvaart samenhangende takken der verwerkende
industrie, t.w. den scheepsbouw en scheepsreparatienijverheid, de
machinefabrieken en -reparatiebedrijven, de constructiewerk-
plaatsen, de blikwaren- en verpakkingsmiddelenindustrie 1).

Ondanks het feit, dat de in de industrie werkzame groep het
belangrijkst is, wordt het economische leven van Nederland
gekarakteriseerd door de beteekenis van de handels- en verkeers-
functie. „Nederland is een rijk land geworden met hooge loonen,
met een hoog reëel inkomen, en met een groote economische
activiteit, in hoofdzaak door zijn handels- en verkeerspositie".
Er is vrijwel geen land met een hooger aandeel in den wereld-
handel per hoofd van bevolking, geen land met een grooter
transitoverkeer in verhouding met bevolking en oppervlakte aan
te wijzen, dan juist Nederland.

Ook de geschiedenis van ons land wijst in die richting; als de
wereldhandel bloeide, ging het Nederland goed; als de wereld-
handel inkromp, ging het Nederland ook minder naar den vleeze.

„Gelegen als een delta aan den mond van 3 groote internationale
rivieren, Schelde, Maas en Rijn, die uitmonden in de drukst
bevaren zee ter wereld, de Noordzee, en waarvan ons volk door
de eeuwen heen de onpartijdige en zorgzame wachter is, was
Nederland van nature aangewezen als bemiddelaar tusschen de
bewoners van belangrijke dichtbevolkte gebieden" e). Aldus de
woorden van Dr. Kortenhorst en onze gedachten gaan onwille-
keurig terug naar de tijden der Hanze en „de Gouden Eeuw".
Het groeiende koloniale rijk maakte die functie nog belangrijker;
ons volk was een zeevarend en handeldrijvend volk. Na het verval
van den Napoleontischen tijd, veroorzaakt door de afsluiting van
de zee, leefde ons land weer op, om op het eind der vorige en
begin dezer eeuw een bloei te beleven, welke aan de gouden eeuw
deed denken. De korte periode na den oorlog van 1914-1918
wekte de gedachte aan een blijvende welvaart.... de sedert-
dien heerschende economische depressie met alom te bekennen
afsluiting der nationale markten en inperking van het inter-
nationale handelsverkeer, heeft weer eens te meer den nauwen
band, welke ons volksbestaan met handel en verkeer verbindt,
bewezen.

1) „My confidence rests upon the hearts of inen who do not change"
en Weremeus Buning gaat in het gedenkboek van den Nederlandschen
Scheepsbouw verder: „de Nederlander hangt aan de zee en zal daarmee
samenhangend steeds blijven werken en streven. Het land ligt aan de zee,
en wat van de zee is leeft in het bloed. Er is iets gebeurd ter zee, dat het
land aangaat en eensklaps is het wakker waar het sliep van komenijsman
tot kamerlid. A1 wie in Nederland met het water te maken heeft, houdt
van het water en wat ermee te maken heeft. Daarover wordt niet gepraat,
dat zit diep in het hart en dat is wat er in een Nederlander niet verandert."

s) L. G. Kortenhorst. Inleiding over den Nederlandschen buitenlandschen
handel 1939.
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Ook de industrie en, in haar, de metaalindustrie, is ten nauwste
met de handels- en verkeerspositie van ons land verbonden.
De „trafieknijverheid", de levensmiddelenveredelende industrie,
is geheel op haar gebaseerd, zij ontstond daar waar de inter-
nationale handel de grondstoffen van overzee aanvoerde. De
scheepsbouw en door en met hem de machine-industrie, de
machinereparatiebedrijven, de constructiewerkplaatsen, de blik-
warenfabrieken samenhangend met de levensmiddelenindustrie
en de sigarenindustrie, die op haar beurt weer groeide uit de
koloniale tabaksmarkt, zij alle vonden haar ontstaan en bestaan
heden nog hoofdzakelijk in de directe omgeving van de groote
handels- en verkeerscentra, met name in Noord- en Zuid-
Holland 1).

Percentage van het totaal aantal bedrijven getegen in Noord- en Zuid-Holtand 8)

Werven .........................
Machinefabrieken .......................
Machinereparatie ......................
Constructiefabrieken ....................
Spoor- en tramwegen ...................
Wagons en carrosseriefabrieken...........
Draad- en draadwarenfabrieken ...... ....
Blikwarenfabrieken .....................
Ketelmakerijen . .... .................
Fabrieken van schroeven, moeren, enz. ...

Z.-H. I N.-H. I Totaal

59
28
46
84
11
29
6
30
41
6

22
29
17
2
24
20
6

48
70

81
57
63
86
35
49
12
78
41
76

Handel en verkeer en nijverheid groeiden gelijkmatig op.

Percentage van de totale een beroep uitoe~enende bevolking, werkzaam in:

1889 I 1899 I 1909 I 1920 I 1930

Handel en verkeer ... .. 16,1 16,3 18,2 18,2 21,3
Nijverheid ............ 32,1 33,6 34,1 35,6 35,4
Landbouw ............ 31,8 29,7 27,3 23,0 20,2
Visscherij en jacht ... .. 1,0 l,l 1,0 0,7 0,4
Overige ............... 19,0 19,2 19,4 22,6 22,6

Zooals gezegd, moet de ijzer en staal produceerende industrie
trachten zich, wat haar afzet betreft, tot op zekere hoogte een vaste
basis te verschaffen. Fínancieele deelneming lijkt ons daartoe niet
goed mogelijk, dit zou te omvangrijke kapitalen vereischen en
verder, de verwerkende industrie, waar het individualistisch getinte
familiekapitaal nog veelal overheerscht, zou zulks niet wenschen.
Veeleer lijkt ons een „pénétration pacifique" door middel van

1) De sigarenindustrie trok pas in het eind van de vorige eeuw naar
Brabant vanwege de arbeidsloonen.

~) Samengesteld uit gegevens van de W.W.K. 1342, 1941.
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de persoonlijke verhoudingen van de leden over en weer de
aangewezen weg, welke moet leiden tot geregelde contractueel
vaststaande leveranties op langen termijn met voortdurend
onderling contact tusschen de economische en technische diensten
der beide partijen, analoog aan den vorm van samenwerking
zooals wij die, na aanvankelijk tegengestelde toestanden, thans
reeds jaren kennen bij den scheepsbouw en de groote scheepvaart-
maatschappijen. Reeds werden over en weer commissariaten
vervuld en toen het in 1941 er om ging het nationale karakter
van de Hoogovens te beschermen, werden vooraanstaande onder-
nemingen als Wilton, Werkspoor, Stork en de Nederlandsche Spoor-
wegen, spontaan bereid gevonden aan dit doel mede te werken.

Vooral daar wij voor de toekomst verwachten, dat de Neder-
landsche markt in het kader van de kartelafspraken ín principe
ter beschikking zal worden gesteld van de eigen ijzer en staal
produceerende industrie, achten wij strenge afspraken tusschen
producent en verwerkers overbodig. Zou een dergelijke reser-
veering niet ontstaan, dan zou allereerst tengevolge van de in
dit geval te verwachten overheidsmaatregelen, waarop wij in
de volgende paragraaf nog zullen wijzen, de Nederlandsche
verwerkers in de richting van het gebruik van Nederlandsche
grondstoffen worden gedwongen. Zou een bestendiging van dien
toestand ontstaan - wat niet te verwachten is - dan zou een
overeenkomst, analoog aan het Duitsche A.V.I. Abkommen te
wenschen zijn, waardoor namelijk de ten behoeve van den export
geleverde producten tegen den vrijen wereldmarktprijs zouden
worden berekend.

De steun van een vereeniging als „Voor Nederlandsch Fabri-
kaat" tenslotte zal - zij het in verwijderd verband - aan de
gewenschte samenwerking tusschen Nederlandsche ijzer- en staal-
producenten en verwerkers stellig ten goede komen; de ervaring
van de laatste tien jaren vóór dezen oorlog, met andere takken
van nijverheid opgedaan, heeft de moreele kracht van een
dergelijke actie bewezen.

Naast de directe hulp door eígen bestellingen bij de Neder-
landsche ijzer en staal produceerende industrie te plaatsen, zou
de overheid op indirecte wijze aan het gewenschte contact
tusschen producenten en verwerkers kunnen meehelpen, door aan
haar bestellingen bij de verwerkende industrie bepaalde eischen
te stellen ten aanzien van de te verwerken grondstoffen, vooral
de Waterstaat en zijn aanbestedingen, het Rijksinkoopbureau
en de Rijksgebouwendienst, de P.T.T., de Spoorwegen, de Staats-
mijnen en andere overheids- of semi-overheidsinstellingen,
kunnen hiermede goed werk te algemeenen bate verrichten;
dat zij deze eischen moeten kunnen motiveeren op grond van
bepaalde kwaliteits- en leveringswenschen, ligt voor de hand.
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~ V. De kartelregelingen.

Overeenstemming met het naar wij verwachten vroeg of laat
herrezen I.S.K. lijkt ons noodzakelijk. Reserveering van de eigen
markt van die artikelen, welke binnen het productieschema van
de Nederlandsche ijzer en staal produceerende industrie vallen,
moet als onderhandelingsprincipe vooropstaan, met recht van
reserveering voor eventueele andere producten in de toekomst,
alsmede met recht op een bepaald quote in den export; de blik
in de toekomst moet, in concrete voorstellen verwerkt, aan de
onderhandelingen ten grondslag liggen. Ook al is de directe nood-
zaak van toepassing niet aanwezig, zal de overheid goed doen
een systeem van handelspolitieke maatregelen op dit gebied
klaar te hebben en te publiceeren als stok achter de deur voor
de Hoogovens bij de onderhandelíngen. Ook nadat een eventueele
overeenkomst is tot stand gekomen, moeten deze maatregelen
in petto worden gehouden; dit zal een mogelijk verbreken der
afspraken van de zijde der internationale concurrentie tegen-
gaan 1). De gebleken kracht van de Hoogovens op }let gebied
der ruwijzerproductie, welke zeker op langeren duur ook een
krachtige positie voor staal- en walsproducten mogelijk maakt
(ruwijzer immers is het hoofdkostenbestanddeel van deze laatste
productie) verbonden aan de zeer gunstige exportligging van de
Hoogovens, zullen het I.S.K. waarschijnlijk van een langdurige
concurrentie tegen de Nederlandsche ijzer en staal produceerende
industrie weerhouden. Te meer waar de regeling van de ver-
houding Nederlandsche ijzer en staal produceerende industrie
en Nederlandsche ijzer- en staalhandel binnen het machtsbereik
van de overheid ligt, welke door middel van de wet op het ver-
bindend en onverbindend verlclaren van ondernemersovereen-
komsten ongeldig kan verklaren een eventueele afspraak tusschen
kartel en Nederlandsche handelaren, waarbij deze zich zouden
verplichten om niet van de Nederlandsche industrie te betrekken
- een middel waartoe de internationale kartels vaak overgaan,
vooral als zij een sterken invloed op den handel hebben, zooals
ook in Nederland het geval is. Binnen het kader van de I.S.
Kartelafspraak zou dus een overeenkomst met den Neder-
landschen handel gemakkelijk zijn tot stand te brengen en, wat
haar inhoud en strekking betreft, reeds in groote lijnen door
deze I.S.K.-regeling zijn bepaald. De thans bestaande overeen-
komst tusschen het I.S. K. en den Nederlandschen handel, waarop
wij hiervoor wezen, zou als voorbeeld kunnen dienen, daar zij
in principe rekening houdt met de eischen, welke naar onze
meening door de Nederlandsche ijzer en staal produceerende

1) Zie ook Berkenkopf, Die Neuorganisation der deutschen Gross.
Eisenindustrie.
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industrie ten aanzien van haar handelsapparaat moeten worden
gesteld.

Zou men met het I.S.K. niet tot overeenstemming kunnen
komen, of zou een dergelijk kartel niet herrijzen, dan kan de
ijzer en staal produceerende industrie gebruik maken van het
reeds ten deele bestaande eigen verkoopapparaat en dit uit-
breiden tot een middel, waarmede zij elken in aanmerking
komenden verbruiker kan bereiken. Met een zorgvuldige prijs-
discriminatie zal zij het dan den handel - afgezien van de
eventueel te treffen overheidsmaatregelen - zeer lastig kunnen
maken; wenschelijk is deze toestand echter geenszins; als middel
om een vergelijk te forceeren zou zij dienstig kunnen zijn.

~ VI. Overige maatregelen.

Onder de verdere in het belang van de ijzer en staal produ-
ceerende en verwerkende industrie te treffen maatregelen neemt
de Research een belangrijke plaats ín. O.i. is hier een taak voor
de Overheid weggelegd door aan de Technische Hoogeschool bv.
een metallurgische afdeeling te verbinden en door, met mede-
werking van de T.N.O., de research voor de middel-groote en
klein-industrie te verwerkelijken. Naar wij vernamen zijn uit-
gebreide plannen te dien opzichte in voorbereiding. Als men de
feiten hier in Nederland vergelijkt met de in Amerika heerschende
toestanden, waar gemiddeld 4 tot 40 o~o van de winst aan Research
wordt uitgegeven, dan komt ons de technische ontwikkeling van
dit land niet geheel onverklaarbaar voor. Veel hier in Nederland
op het gebied van materiaalkeuring en eischen van metallurgíe
en werktuigkunde geschiedt, naar ons van verschillende zijden
door deskundigen werd verklaard, nog steeds op „het gevoel" 1),
zelfs bij de grootste machinefabrieken zouden toestanden
heerschen, op dit gebied, die men van onze „kwalíteitsindustrie"
niet zou verwachten. Haar posítie en toekomst als producente
van algemeen gewaardeerde vertrouwde kwaliteitsproducten
hangt voor een niet onaanzienlijk deel af van de ontwikkeling
en toepassing der bedoelde keurings-, metings- en andere weten-
schappelijke werkmethoden. De ijzer en staal produceerende
industrie zelf zou in eígen beheer een groot opgezette research-
afdeeling en metallurgisch laboratoríum moeten bezítten met
daarnaast een algemeenen wetenschappelijken dienst, technisch
en economisch, welke zich bij voorbeeld tezamen met een in den
boezem van het Kon. Instítuut van Ingenieurs te vormen kern
van ijzer- en staaltechnici zou kunnen dienstig maken aan het
algemeen, door de verzorging van een hoogstaand vaktijdschrift,

') Uitgedrukt in de bekende „test" omtrent de hardheid „je kunt
er met de vijl aan".
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opgebouwd uit de bestaande lofwaardige pogingen op dit gebied,
het houden van wetenschappelijke vergaderingen, het deelnemen
aan congressen in het buitenland, het ínviteeren van vooraan-
staande buitenlanders, kortom, het cultiveeren van de weten-
schappelijke zijde der ijzer- en staalvraagstukken in den ruimsten
zin des woords. De overheid zal zich hier eveneens verdienstelijk
kunnen maken door hulp bij de scholing van arbeidskrachten
voor de ijzer- en staalindustrie in het algemeen. Door bijzondere
blijvende zorg voor de haven van IJmuiden zal zij de grond-
stoffenaanvoer bevorderen. Reeds bij de oprichtíng der Hoog-
ovens heeft zij blijk gegeven het belang daarvan ten volle te
begrijpen.

~ VII. De toekomst.

Vragen wij ons af, wat de toekomst voor de Nederlandsche
ijzer en staal produceerende industrie zal brengen, dan meenen
wij, wat de periode direct na dezen oorlog betreft, met over-
tuiging te kunnen zeggen, dat er stellig een ruim arbeidsveld
voor haar openligt. De wederopbouw, om tot ons land beperkt
te blijven, in den vorm van het herstel van bruggen en bouw-
werken, de a~nvulling van de vloot, de opheffing van het tekort
aan verkeersmiddelen te land en in de lucht, de leniging van den
dringenden woningnood, zullen een groote behoefte aan ijzer en
staal in allerlei vormen doen ontstaan. Met alle ter beschikking
staande middelen moet dan ook door overheid en onderneming
getracht worden de technische uitrusting der bedrijven op peil
te brengen en vooral de zware platenwalserij terug te krijgen 1).
Te vreezen is echter dat na de leniging van den allergrootsten nood
een zekere terugslag zal optreden. Het geweldige ijzer en staal
produceerende apparaat, dat over de geheele wereld gedurende
verschillende jaren bijna uitsluitend is ingesteld geweest op de
militaire behoeften, is op velerlei wijze ver boven de vooroorlogsche
vredesbehoeften uitgegroeid, hetgeen, nadat de ijzer- en staal-
honger voor een deel zal zijn bevredigd, hierop zal neerkomen,
dat conflicten, zooals zich die na den vorigen wereldoorlog hebben
voorgedaan, slechts kunnen worden voorkomen, indien de civiele
behoefte zich allerwegen heeft uitgebreid en de productiecapaciteit
nabij is gekomen. Daarbij moet men in aanmerking nemen, dat
wellicht nog meer dan gedurende den vorigen oorlog, in vele tot
dusver weinig industrieel ontwikkelde landen, vooral een ijzer en
staal produceerende industrie tot ontwikkeling is gekomen, welke
de eigen behoefte dekt en import overbodig maakt. Wij ver-

1) Naar verluidt hebben de Kabelfabriek en de voormalige walserij
van Van Leer weinig geleden.
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trouwen dat door internationale samenwerking en door stimu-
leerende medewerking van de zijde van de overheid in den vorm
van groote openbare projecten e.d. deze eventueele terugval zal
kunnen worden voorkomen of beperkt. Dat eenige zorg te dien
aanzien niet geheel ongemotiveerd is, blijkt o.i. ook uit het door
de Federation of British Industries onlangs uitgegeven memo-
randum, waarin met nadruk op deze kwestie wordt gewezen.

Het lijkt ons noodzakelijk, dat de eerste periode van de ruime
marktmogelijkheden wordt benut om de wenschelijkheden ten
aanzien van de Nederlandsche ijzer en staal produceerende
industrie te verwerkelijken, zij zal daardoor des te beter in staat
zijn aan eventueel optredende moeilijkheden van later jaren het
hoofd te bieden.

Voor wat de verre toekomst betreft meenen wij, verwijzend
naar wat wij in de paragraaf over de exportmogelijkheden daar-
omtrent reeds hebben gezegd, dat op den langen duur voor de
Nederlandsche ijzer en staal produceerende industrie, gebouwd
zijnde op geografisch gunstige vestigingsfactoren, een goede
toekomst met ruime mogelijkheden is weggelegd. Het moment
van dezen bloei zal zijn aangebroken als eenerzijds de Neder-
landsche índustrie in het algemeen en de ijzer en staal verwer-
kende in het bijzonder tot grooteren omvang zullen zijn uit-
gegroeid, en anderzijds het verruimen van de internationale
marktverhoudingen en de terugkeer tot meer op natuurlijke
factoren berustende internationale arbeidsverdeeling en samen-
werking, in die landen die thans op ongunstige grondslagen een
eígen ijzer en staal produceerende industrie hebben opgebouwd,
zullen hebben geleid tot afbouw van deze industrie of tot beperken
van haar groei, om over te gaan tot het betrekken van de ijzer- en
staalgrondstoffen van de meer economisch verantwoorde centra
uit, het geheel steunend op een voortgaan van de wereld-
economie, na enkele tientallen jaren van betrekkelijken stilstand,
op den weg van expansie en groeí.

Zelfs voor de verwijderde toekomst lijkt ons een herhaling
van een ijzer en staal produceerende onderneming in Nederland,
naast die, welke wij ons voorstellen als belichaamd in de Konink-
lijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V., niet
wenschelijk, ja schadelijk vanwege de daaruit voortv(oeiende
noodzakelijke sterke afhankelijkheid van de exportmarkt en
de onmogelijkheid bij eventueelen - zij het dan ook tijde-
lijken - terugkeer tot de tijden van nationalisme en autarkie,
op eigen markt voldoenden steun te vinden. Voor een dergelijke
dubbele massaproductie van ijzer en staal en walsproducten,
biedt Nederland, zelfs voor de verre toekomst, o.i. nog geen
voldoende basis, te meer waar op internationaal concurrentie-
gebied te rekenen valt met een vestiging waarschijnlijk van
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meer soortgelijke ondernemingen in de andere landen aan deNoordzee- en Atlantische kust.
Eenling zijnde, volgt daaruit, dat deze onderneming een beleid

zal moeten voeren dat in de hoogste mate is afgestemd op dealgemeene nationale belangen. Niet alleen economische over-wegingen en niet het principe van de directe rentabiliteit mogen
bij haar doelstellingen uitsluitend op den voorgrond staan; gezíenhet belang dezer nationale basís voor de Nederlandsche industriein het algemeen en voor de ijzer en staal verwerkende in het
bijzonder en in aanmerking genomen de beteekenis dezer takkenvan het bedrijfsleven voor de algemeene welvaart van ons land,
mag hier met recht gesproken worden van een nationaal welvaarts-
belang, zoodat de eischen, welke dit stelt, een allereerste plaats
bij bedoelde overwegingen moeten innemen 1).

Zooals gezegd houden wij vast aan den vorm der private onder-
neming, waaruit directe overhéidsbemoeíingen moeten wordengeweerd.

De noodzakelijke invloed van staatswege lijkt ons voldoende
gewaarborgd door het „toezícht" door een Regeeringscommissaris,
alsmede door de afhankelijkheid van de Hoogovens van overheids-
hulp op handelspolitiek gebied, waarop zij als steun in den rug
moeten kunnen blijven rekenen.

Het principe blijve gelden, door Kessler samengevat in devolgende woorden: „Onze onderneming ontstond door de samen-
werking van velen en de groei der onderneming heeft zich ookgekenmerkt door samenwerking op velerlei gebied. Ook de toe-komst moet in dat teeken staan! De tijden, die wij beleven, laten
het niet toe de krachten ondoeltreffend te versnipperen, indien
samenwerking mogelijk is door erkenning en daarna co~rdinatie
van schijnbaar tegenstrijdige belangen!"

Een nieuw aspect zou zich hierbij kunnen voordoen in denvorm van een samenwerking binnen de grootere economische
ruímte van een tot een tolunie verbonden - politiek zelfstandig -
Nederland en België. De daarbij optredende problemen zoudenvan zoo diversen aard zijn, dat wij een eenigszins volledige
bespreking daarvan niet zouden aankunnen, teveel zijn al deze
kwesties nog omhuld door vaagheid en onzekerheid. Door samen-
werking der bedrijfsgenooten van beide landen zal in dít geval
op grond van de specifieke kenmerken en vestigíngsplaatsen der
onderscheiden bedrijven, zich tenslotte een redelijke arbeids-
verdeeling moeten ontwikkelen, waarbij wij als voorbeeld denken
aan de door de U.S. Steel Corp, en Ver. Stahlwerke binnen eigen
kader doorgevoerde maatregelen. Een oriënteering op den export

I) Vlg. A. Stallaert. De ondernemer in de gebonden volkshuishouding.
H. Keus, De ondernemer en zijn sociaal-economische problemen.
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zou mettertijd daarvan voor de Hoogovens het meest waar-
schijnlijke gevolg zijn.

Wij moeten deze studie beëindigen in een tijd, dat omtrent de
toekomst nog weiníg definitiefs kan worden gezegd. Nog vrijwel
niets is bekend omtrent de politieke verhoudingen in het bijzonder
in West-Europa. Over de economische organisatie - vooral met
het oog op Duitschland - staan nog geen gegevens ter beschik-
king. Het spreekt vanzelf, dat voornoemde factoren van den
grootsten ínvloed zullen zijn op de uiteindelijke verhoudingen
op de nationale en internationale ijzer- en staalmarkt.

Noodgedwongen dienden wij dus bij onze beschouwingen over
de toekomst zeer algemeen en weinig concreet te blijven. Wellicht
zal, zoodra de politieke en economische verhoudingen gestabili-
seerd zullen zijn, de Nederlandsche ijzer en staal produceerende
industrie van een geheel anderen gezichtshoek uit moeten worden
bezien dan van waaruit wij dit hebben gedaan.

Nochtans, een volledig doorbreken van de historische ont-
wikkeling lijkt ons onwaarschijnlijk; steeds is voor nieuwe ver-
schijnselen en organisatievormen een aanknoopingspunt te vinden
met het verleden. De kennis van de verhoudingen, zooals die in
het verleden waren, en het inzicht in de voornaamste karakter-
trekken der onderhavige industrie, hebben stellig waarde voor
het bepalen van de toekomstige politiek, óók indien deze zal
moeten worden gevoerd onder omstandigheden, welke ons thans
nog onbekend zijn.

Het zou ons verheugen, indien wij door deze studie een bijdrage
zouden kunnen leveren tot de belangstelling voor en de kennis
van de Nederlandsche ijzer en staal produceerende industrie,
welke van zoo groote beteekenis is voor de welvaart van ons
Vaderland.

Amstelveen, Juli 1944.
Juni 1945.
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B IJLAGE.

ONTWIKKELING DER NEDERLANDSCHE INDUSTRIE
SEDERT 1914.

n - nieuw
o - groote ontwikkeling

Groep I. Aardewerk, glas, enz.

Silica-materiaal (Geldermalsen) ......................... n
Sanitair.... ....................................... o

Groep IV. Bouwbedrijven
Wegenbouw (asphalt, beton) .. . .. . . .... ... . ... . ..... .. n
Betonwerk .......................................... o
Betonnenheipalen..................................... n
Cement.............................................. n
Asbest Cement (Goor, Harderwijk) .................... n

Groep V. Chemische nijverheid, ontplofbare stoffen enz.
Actieve kool (nieuw procédé Activit) ... ........ ... .... n
Alcohol (synthetische -) (Staatsmijnen) ............... n
Ammoniak (synthetische -) en stikstofhoudende kunst-

meststoffen (meer bedrijven) .... ... . n
Appreteermiddelen en andere text~elchemicalíën .. ... .... n
Azi'nzuur Electro ........................... n
Aetherisché oliën,) essences en synthetische reukstoffen

(meer bedrijven) ................................. n~o
Calcíumcarbide (Electro) .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. n
Cyaanverbindingen uit afgewerkte gasaarde (Chemica) ... n
Cyaanverbindingen door stikstofverbinding (Nederland) .. n
Doorzichtig verpakkingsmateriaal (Vondelingenplaat) .... n
Edelgassen (Philips) ... . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . ... . .. n
Electrolyse van keukenzout (K.N.Z. en Linr,e-Herten)... n
Electrolyse van Chloorkali (J. Dekker) ................. n
Insecticiden (meer bedrijven) .......................... n
Kalizouten (Centr. Potasch Raffinaderij) ................ n
Kleurstoffen voor textiel (Vondelingenplaat) ... . . .. . . . .. n
Koolteerproducten (meer bedrijven) .................... n~o
Kunstharsen voor verf- en lakindustrie (meer bedrijven) n
Kunsthoorn (meer bedrijven) .......................... n
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Lichtdrukpapier en lichtdrukfilms (meer bedrijven) ...... n
Meelveredelingsproducten (El.-chem. industrie) ... .. . . . .. n
Mierenzuur (Vondelingenplaat) ........................ n
Organo-therapeutische preparaten, vitaminen

(Organon e:a.) ................................... n
Petroleumraffinageproducten (B.P.M.) .... .... .. .. .. .. .. n
Verfindustrie: celluloselakken en vernissen en synthetische

lakken en vernissen (meer bedrijven)............... n
Waterglas (Gembo) .................................. n

Groep VI. Hout-, kurk-, stroobewerking enz.
Mechanisatie deurenfabricage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o

Groep VIII. Kleeding en reinIging
Bedden (Epeda e.a.) .................................. o
Waschmiddelen (Persil e.a.) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . n
Groep IX. Leder, wasdoek, caoutchouc
Schoenen (sterke mechanisatie) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o
Lederartikelen (opkomst in allerlaatste jaren) . . . . . . . . . . . oLederen handschoenen ................................ nRubber-schoenwerk, rubber-kleeding ................... nRijwielbanden ....................................... oTechnische rubberwaren............................... n
Groep XI. Bewerking van metalen
Ruwijzer ............................................ n
Staal (Utrecht, Alblasserdam, IJmuiden) ........ ....... n
Gewalst staal (plaat, draad en staf) .................... n
Metaalgieterijen .. . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. o
Tinsmelterij (Arnhem) .... ... . .... ... . ... . .. .. ........ n
Tinlegeeringen en nevenproducten in voorbereiding......
Buizen (gegoten, gelascht) ............................. n
Isolatiebuis, vlíegtuigbi~is (moderne methoden) .. . . . . . . . . o
Aluminium wals- en persbedrijf ....................... n
Wolframfabricage (Philips) ... . . . . . . . . . .. . . .. . .. .. . . . .. n
Draka en de Ned. Kabelfabriek ... . .. . . .. . . .... ... . . .. o
Kettingfabricage (gemoderniseerd) ..................... o

Groep XII. Metalen werktuigen, Instrumenten enz.
Ford-automontage ................................... n
Kromhout chassisfabricage ... . .. . . . . . . ... . ... . .. . . .. .. n
Dieselmotoren ....................................... o
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Vliegtuigmotoren (Kromhout) .......................... n
Motorrijwielen ......... .............................. n
Rijwielindustrie (en onderdeelen) ...................... o
Apparatenbouw ...................................... o
Electrotechnische industrie:

E.M.F., Dordt ................................... o
Smit, Nijmegen .... .... .... .... ........ .... .... .. o
Heemaf ......................................... o
Hazemeyer ......... ............................ o

Bruggenbouw (Werkspoor) ................... ........ n
Bemalingsinstallatie (Werkspoor Zuiderzeewerken) .. . . . .. o
Storks Palmolie installatie .. . .. . . ... . .. . . ... . .. .. .. . .. n
Ketelbouw (Stork-Renkum Velsen) . . . .. . . .... .. . . .. .. o
Gloeilampen, radio .. ................................ o~n
Metaalbewerkingsmachines (Laagland) .. . . . . . . .. . . . .. . . . n
Stork-Hijsch ......................................... o
Landbouwwerktuigen ................................. o
Plaatijzeren radiatoren en verwarmingsketels

Stalen ramen .................................... o
Vaten (Van Leer) .................................... n
Stalen meubelen ..................................... n
Staaldraad matrassen ................................ n
Email-industrie (badkuipen van Sassen) ... . .. .. ... . .. .. o
Petroleumraffinaderij-installaties ... .... ........... ..... n
Accumulatoren ...................................... n
Veha-perswerken ..................................... n

Groep XIII. Scheeps- en rijtuigbouw
Scheepsbouw (Marine, N. Amsterdam-Oranje)........... o
Kustbooten (Groninger werk - vervanging binnenvaart-

schepen) ........................................ n
Scheepsschroeven .................................... o
Treinen, Dieseltreinen (Werkspoor) .... ........... ..... n
Vliegtuigen .......................................... n

Groep XIV. Papier en papierwaren
Houtslijp (grondstof voor papier) .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. o
Papierwaren ......................................... o
Papieren zakken ..................................... o
Verpakkingsmiddelen ................................. o
Golfcarton voor verpakking ........................... o

Groep XV. Textiel nijverheid
Mechanisatie van de katoendrukkerijen ................ o
Kunstzijde weverij ................................... n
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Kunstzijde tricotage .................................. n
Kunstzijde industrie .................................. n
Carp's naaigarenindustrie .............................. oDrukken en apprêteeren van stoffen ................... o
Textiel tricotage ..................................... o
Kousen industrie .................................... n
Damesconfectie-industrie .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . .. . . .. n

Groep XVI. Vervaardiging van gas en electriciteit
Electriciteitscentrales .... .... ........ .... .... ... .... .. n
Gasfabrieken ........................................ o

Groep XVII. Voedings- en genotrníddelen
Margarine-industrie ................ ... .......... ... o
Levensmiddelenbedrijven (Unilever, De Gruyter, Haka).. o
Conserven industrie (vleesch, groenten) ......... ....... n
Biscuit-fabrieken ..................................... o
Sigaretten-industrie ...... ............................ n
Sigaren ............................................. o

Diversen
Twee optische bedrijfjes .............................. n
Rdntgen-installaties .................................. n

a~.~T ~::t~.;;-r;~~.~, r;r c ~.. r~. . ::,. . .- .
~ ~i~~~~~~' .~- ~'" `',~- ..~ ~ ~ ~,,~~~i~~~
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STELLINGEN.

I.
De toepassing van het Budgetsysteem voor de geheele

economische maatschappij, zooals Alpert in zijn „Eco-
nomie Organisée", 4e deel 1 e Hoofdstuk propageert,
moet niet als een utopie worden beschouwd.

II.
Indien de regeering ter vermindering van de geld-

hoeveelheid het middel hanteert van den verkoop van
goederen, welke zij heeft verkregen op buitenlandsch
crediet, wordt aan de tegen dit middel door de Neder-
landsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel in
het rapport :„Het Geldvraagstuk en het Schulden-
probleem", op grond van het schuldenprobleem aange-
voerde bezwaren tegemoet gekomen, indien bedoelde
goederen dienen ter vervaardiging van hoog-gequalifi-
ceerde artikelen.

III.
Bij de boedelscheiding van familie-vennootschappen

is bij de uitkeering der niet-direct aan de leiding .
deelnemende erfgenamen, de vorm der winstdeelende
obligatie aan te bevelen.

IV.
Indien men er toe zou overgaan de huidige bedrijfs-

organisaties om te vormen tot erkende vereenigingen, zou
nochtans voorloopig het lidmaatschap verplicht moeten
worden gesteld, en zou de betrokken bedrijfstak in het
bestuur der vereeniging moeten vertegenwoordigd worden
zoowel door werkgevers als werknemers.



V.
Het is wenschelijk, dat de overheid bij de hanteering

van de zgn. ontslagverordening, in het algemeen rekening
houdt met de door de ondernemingen gevoerde bedrijfs-
politiek en in het bijzonder met de moeilijkheden t.a.v.
de voorraadvorming, welke voor den massa-producent
van volumineuze artikelen, van een stringente toepassing
dezer verordening het gevolg kunnen zijn.

VI.
Voor het vervullen van een leidende functie in het

bedrijfsleven is de kennis van de toegepaste psychologie
van groote beteekenis.

VII.
Ten onrechte wordt in art. 10 van het K.B. A 6

verzuimd van rechtswege nietig te verklaren elke over-
eenkomst of handeling als bedoeld in art. 6 van dit
K.B., welke is aangegaan of verricht in strijd met het
in dat artikel bepaalde.
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