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INLEIDING.

In  de tweede helft  van  de  19e eeuw heeft  zich  in de Neder-
landsche volkshuishouding op het gebied vcm de land- en tuin-
bouwproducten en in 't bijzonder ten aanzien van groenten en
fruit een verkoopsysteem ontwikkeld met een speciaal karakter
en een eigen structuur. De producenten van deze goederen waren
door vele omstandigheden bij den afzet van hun producten in een
positie geraakt, die sterk afhcmkelijk was van de verschillende
handelaren alsmede in enkele gevallen van de consumenten.

Iarenlcmg werd dan ook de strijd gevoerd over de hooge prijs-
marges tusschen den prijs, dien de kweekers ontvingen en die
de consumenten moesten betalen. En al is deze strijd zeker nog
niet be6indigd en cd vindt men op verschillende gebieden nog
abnormaal groote prijsmarges, toch is mede door het ontstaan
van de veiling, op verschillende plaatsen ten gunste vcm de
kweekers een verbetering tot stand gekomen. De veiling heeft als
tusschenschakel zich tot heden toe weten te handhaven en zij
heeft sinds haar ontstaan in den tijd na de landbouwcrisis van
plm. 1880 die positie versterkt, door toeneming van het aantal
veilingen en door een steeds sterkere consolidatie.

Tengevolge van de gunstige ligging van ons land in de nabij-
heid vcm industrielcmden, ontstond in de tweede helft van de
vorige eeuw een belangrijke export van 1cmd- en tuinbouwpro-
ducten. Genoemde landen waren niet in staat in de behoefte vcm
hun eigen bevolking te voorzien. Ter voldoening van deze vraag
was een concentratie van het aanbod noodzakelijk, omdat de
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vele kleine producenten en resp. handelaren niet in staat waren
om deze trcmsacties te verwerken, terwijl het spoedig bederf een
verkoopsysteem vereischte, waarbij op snelle wijze de partijen
verkocht konden worden. Acmvankelijk opgezet als verkoop-
systeem groeide de veiling spoedig uit tot een algeheele centrale
van den Nederlandschen tuinbouw, waarbij allerlei andere vraag.
stukken aan de orde kwamen, welke betrekking hadden zoowel op
de productie als op de distributie van deze goederen.

Nog omvangrijker werden deze werkzaamheden voor de
veiling, toen de Regeering het verplicht veilen invoerde en de
veiling als controleerend orgaan voor de uitvoering van crisis-
maatregelen Wn als navigeerend instrument voor den koers vcm de
tuinbouwpolitiek ging gebruiken. Werd door het aldus hanteeren
van het veilingapparaat het karakter eenigszins gewijzigd, schier
onmogelijk ware de uitvoering van de steunmaatregelen aan den
tuinbouw en de contr6le op de getroffen maatregelen geweest,
indien de veilingorganisatie niet zou hebben bestacm.

Nog sterker werd het karakter van de veiling gewijzigd, toen
het stelsel van de minimumprijzen werd ingevoerd, waardoor de
prijsvorming, uitsluitend door bemiddeling van vraag en aanbod,
werd acmgetast. Daarmede kwam de viaag naar voren, of de
veiling als verkoopsysteem niet had afgedaan en of het niet ge-
wenscht was, om naar een anderen vorm van verkoop te zoeken.

In elk geval rijst de vraag, of de nevenfuncties van de veiling
thans niet zoo belangrijk zijn geworden, dat zij de hoofdfunctie
vcm de veiling, t.w. een verkoopsysteem, in rangorde zijn voorbij
gestreefd. In dat geval zou een opheffing van de veiling zooal niet
onmogelijk, dan toch hoogst ongewenscht kunnen zijn.

De taak welke ik mij in dit werk heb gesteld is de invloed van
de veiling op de ontwikkeling van den hcmdel in groenten en fruit
te verduidelijken en te trachten op bovengenoemde vraag een
antwoord te geven.
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DE STRUCTUUR VAN DEN TUINBOUW VOOR DE OPRICHTING
VAN VEILINGEN.

Omstreeks 1880 werd de Nederlcmdsche landbouw door een
hevige crisis getroffen. In dien tijd veroverde Amerika de Europee-
sche markt met goedkoop graan.

Het is met name op dit gebied duidelijk aanwijsbaar hoe de
ontwikkeling van het verkeerswezen belcmgrijke productiegebieden
heeft ontsloten en andere tot ontwikkeling heeft gebracht, met
het gevolg, dat een wereldmarkt voor deze goederen is ontstaan,
welke belcmgrijke prijsverlagingen en prijsnivelleeringen ten ge-
volge heeft gehad. De uitbreiding van het spoorwegnet, gepaard
gaande met ontginning vcm uitgestrekte landerijen langs de spoor-
lijn, de toename van de scheepvaart en de dalende vrachten
brachten goedkoop Amerikaansch graan op onze Europeesche
markten.

Bedroeg in 1850 het spoorwegnet in de Vereenigde Staten
ongeveer 14.000 km, na twintig jaar was dit opgevoerd tot 85.000
km en in 1892 bedroeg het 281.228 km. Door deze uitbreiding was
het mogelijk geworden, het uitgestrekte prairiegebied ten Westen
van de Missisipi in cultuur te brengen, hetgeen de graanproductie
in de Vereenigde Staten met geweldige sprongen deed toenemen.

In deze periode  vcm   1851   tot 1892 steeg de tarweproductie  van
36 millioen hl tot 166 millioen en de maisproductie van 215 millioen
hl tot 541 millioen hl.

Ofschoon de prijzen, tengevolge vcm deze toegenomen productie
sterk daalden, konden de Amerikanen blijven concurreeren vcm-
wege de goedkoope spoor- en scheepvrachten. De tarieven der
spoorwegen daalden in deze-periode ook belangrijk - van 1872

13



tot 1900 met ongeveer 60% - zoodat de vervoerkosten voor den
kostprijs betrekkelijk weinig beteekenden.

Ook Rusland, Britsch-Indi6 en Argentinid wierpen zich in deze
jaren op de Europeesche markt. Terwijl Rusland van 1851 tot 1855
gemiddeld 6.6 millioen hl tarwe en 2.1 millioen hl rogge uitvoerde,
bedroeg die uitvoer vcm 1890 tot 1894 gemiddeld 32.4 millioen en
10.2 millioen hl.

Hetzelfde verschijnsel zien wij ook in andere productiegebieden,
zooals b.v. in Britsch-India, waar het spoorwegnet vcm 1870 tot
1892 ongeveer verviervoudigd werd, terwijl de tarwe-uitvoer, die
in 1870 nog niet bestond, in 1892 ongeveer 11 millioen hl bedroeg.
In Argentini6 vermeerderde in dezelfde periode het spoorwegnet
van ongeveer 1000 km tot 12.000 km, terwijl de tarwe-uitvoer steeg
van 1 millioen hl in 1884 tot 12 6 13 millioen in 1893.

Onder deze omstandigheden is het verklaarbaar, dat het invoer-
saldo van verschillende agrarische producten in ons land geduren-
de deze periode sterk steeg en als voorbeeld zij ook hier genoemd
de  invoer vcm tarwe, welke  in   1850  nog 6 millioen kg bedroeg  en
in 1890 was gestegen tot ongeveer 264 millioen kg. Zien wij daar-
naast nog een toencnne van den meelinvoer, dan is het te ver-
klaren, dat een sterke prijsdaling van onze akkerbouwproducten
het gevolg was. Als reactie hierop ontstond dan ook in ons land
een groeiende belcmgstelling voor een meer intensieve cultuur,
waartoe men een middel vond in den tuinbouw, welks producten
een meer loonende opbrengst brachten.

De ontwikkeling van handel en industrie in de ons omringende
landen, met name het Ruhrgebied, het Rijnland, Belgia, Noord-
Frcmkrijk en Engeland, de daarna verhoogde koopkracht van de
bevolking, deden de vraag naar tuinbouwproducten stijgen. Door
de gunstige ligging en de geschiktheid van zijn bodem en klimaat,
was ons land in staat aan de behoefte van deze 1cmden naar die
producten tegemoet te komen.

In de periode van omstreeks 1870 werden in hoofdzaak vroege
ac[rdappelen en fruit geaxporteerd en sinds dat jaar nam de uit-
voer regelmatig toe. De gemakkelijke afzetmogelijkheden in het
buitenlcmd waren oorzaak, dat men zich hier te 1cmde meer op het
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kweeken vcm groote kwantiteiten toelegde dcm wel op het voort-
brengen van goede kwaliteitsproducten. Eigenlijk was de tuin-
bouw in 1870 ten onzent nog achterlijk en door gebrek acm goede
scholing en voorlichung was de tuinder in het algemeen op eigen
ervaring aangewezen.

Dit bracht met zich mede, een vasthouden aan oude methoden,
die van vader op zoon overgingen, waardoor een zekere starheid
in de voortbrengingsmethode ontstond.

Toen dan ook de tuinbouw een grooteren omvang ging aan-
nemen en men zich meer op den export van deze artikelen ging
ori@nteeren, kwam na eenigen tijd allereerst in Engelcald de reac-
tie, aangezien men daar de vroege aardappelen ging betrekken
van Yersey en Guernsey, met het gevolg, dat de Nederlandsche
export in deze producten een gevoelige knak kreeg.

In dezelfde periode werden op de binnenlandsche markt de
producten door groothandelaars of commissionairs verkocht, zoo-
dat bij deze verkoopmethode de tuinders zich niet met den handel
bemoeiden. De producten werden meestal in consignatie verzonden
met alle daaracm verbonden kosten voor rekening van den tuinder.
De commissionair gaf gaarne tegen een hooge rente voorschot op
de opbrengst en toen, zooals boven acmgegeven, de export daalde,
moesten velen van deze wijze van financiering gebruik maken om
de onkosten vcm het bedrijf te kunnen dekken.

Andere tuinders maakten geen gebruik van den zelfstandigen
handel en brachten de producten zelf naar de stad, waar zij de
goederen zelf uitventten. Dientengevolge moesten zij voor een
ruime sorteering van allerlei producten zorgdragen, zoodat specia-
lisatie onmogelijk was. Zoo werd nog een andere vorm van ver-
koop gevonden door afzet aan opkoopers uit de stad of door het
zelf ter Incirkt voeren van goederen, welke daar aan den klein-
handel rechtstreeks werden verkocht.

Het groote gevaar lag dus verscholen in het verdwijnen vcm den
export en deze scheen veroorzaakt te worden door een ondeskun-
digheid bij de tuinders, zoowel ten aanzien vcm de voortbrenging
als van de distributie, terwijl ook de Nederlandsche verzenders
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niet in staat bleken, de juiste selectiemethode voor de Engelsche
markt toe te passen. De achteruitgang in den tuinbouw was dan
ook voor de Regeering een acmleiding om in 1886 een Staatscom-
missie te benoemen, welke tot taak had de bestudeering van de
mogelijkheid tot doelmatige voorlichting vcm den 1cmd- en tuin-
bouwende bevolking. Het resultaat was, dat Rijkslandbouw- en
tuinbouwleeraren en zuivelconsulenten werden benoemd. Deze
dienden door adviezen, door het houden van lezingen en cursussen
en door het werken met proefvelden, de 1cmd- en tuinbouwers voor
te lichten.

In 1890 werd de eerste Rijkslandbouwleeraar. in 1896 de eerste
Rijkstuinbouwleeraar en in dat zelfde jaar de eerste zuivelconsu-
lent benoemd. In 1876 was de Rijkslandbouwschool te Wageningen
opgericht, die in 1912, toen deze school lnndbouwhoogeschool
werd, gesplitst werd in een Middelbare Landbouwschool voor
Nederland, gevestigd te Groningen en een Koloniale Middelbare
Landbouwschool te Deventer. Daarnaast werden tal van land-
bouwwinterscholen en tuinbouwwinterscholen opgericht.

De aaneensluiting in tuinbouwvereenigingen had voor het eerst
plaats in 1842, toen de „Koninklijke Nederlandsche Maatschappij
tot aanmoediging van den Tuinbouw" werd opgericht. V66r dien
tijd bestond er in Nederland nog geen tuinbouwersvereeniging.
In de periode tot 1880 werden nog verschillende vereenigingen
opgericht, waarvan de in 1873 te Amsterdam opgerichte Neder-
landsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde als 66n der
belcmgrijkste mag genoemd worden.

Het vereenigingsleven bezorgde het contact tusschen de ver-
schillende tuinders en heeft tot de oprichting van veilingen in be-
1cmgrijke mate bijgedragen.

In 1888 werd door de Afdeeling Westland vcm de Hollandsche
Maatschappij van Landbouw een vergadering belegd, om de
moeilijkheden, die met den export vcm vroege aardappelen en fruit
ontstaan waren te bespreken.

Aanvankelijk was deze vergadering alleen uitgeschreven voor
de leden, doch toen de opkomst gering was, werd een nieuwe
openbare vergadering belegd te Naaldwijk. die ook door koop-

16



lieden uit Rotterdam bezocht werd. Over deze vergadering ver-
scheen een verslag in de Westlandsche Courant van 25 Augustus.

„De inleider - zoo verluidt het verslag - wees er vooral op,
niet den weg te zullen wijzen tot verbetering van teelt en handel.
Hij wenschte dus alleen de fouten van den huidigen toestand acm
te wijzen, in de hoop, dat de besprekingen zouden leiden tot ver-
betering.

Op den voorgrond plaatste hij het verschil tusschen teelt en
handel. Wijziging van de teelt is noodig en de Afdeeling deed
daartoe reeds pogingen. De handelstoestand is ongezond; er is
geen vraag, bijna enkel acmbod en daardoor zijn de producten
schier waardeloos. Deze toestand is, naar men zegt, ontstacm door
bedriegerijen, gepleegd in den tijd toen de prijzen goed waren.
De Vereeniging van Verzenders heeft getracht het vertrouwen te
herstellen, de handel is echter niet verbeterd, tengevolge vcm de
concurrentie het Westlcmd acmgedaan door het Zuiden van Euro-
pa en Iersey. Er is nog een andere oorzaak dat de voordeelen niet
komen aan de tuinders, n.1. het bestaan van tusschenpersonen, de
opkoopers in Engeland; beiden moeten verdwijnen en de tuinder
moet direct in aanraking komen met den consument.

Naar het oordeel vcm den spreker is noodig een Vereeniging
vcm tuinders, welke een mcmdaat geeft aan eene Commissie van
Onderzoek naar middelen ter verbetering."

Verschillende andere sprekers wezen op de oorzaken vcm den
achteruitgang vcm den export en tot slot werd een motie aange-
nomen, die als volgt luidde:

„De vergadering van belanghebbenden, gehouden te Naaldwijk,
is van meening, dat allereerst voor verbetering van den handel
in aardappelen en fruit allen moeten medewerken om gewenschte
producten te leveren en noodigt het Bestuur der Afdeeling uit een
Commissie uit de verschillende gemeenten, behoorende tot de
Afdeeling, te benoemen, die overweegt wat ten deze kan worden
gedaan, om daaromtrent in een volgende vergadering verslcrg uit
te brengen.

-

In het rapport, door de Commissie opgesteld, werd voorgesteld,
om in en voor het geheele Westland eene Vereeniging op te rich-
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ten, die zich ten doel stelde de verzending van goede, degelijke
aardappelen te bevorderen. Deze vereeniging nam een eigen merk
acm, dat zij ook in Engelcmd liet registreeren. Ieder, die aardappe-
len verzenden wilde, moest zich tot het bestuur der vereeniging
wenden, met het verzoek dat merk op zijn te vervoeren waren te
mogen plaatsen, en het bestuur gaf die vergunning, of reikte zelf
het merk uit, na gehouden onderzoek omtrent de hoedcmigheid
der ter verzending gereed ligtgende aardappelen. Het bestuur zou
in alle gemeenten vertegenwoordigd zijn en eveneens zouden op
alle plaatsen een voldoend aantal keurmeesters acmwezig zijn,
opdat door de keuring geen vertraging ontstond.

Op deze vergadering kwam dus duidelijk naar voren, dat de
verzending van goede en degelijke producten bevorderd moest
worden. De kweekers zelf waren hiertoe individueel niet in staat,
terwijl de verzenders als zelfstcmdige handelaren er evenmin in
geslaagd waren een kwaliteits-selectie door te voeren, welke voor
een vergrooting vcm den export noodzakelijk was. Acmgezien de
handelaren in deze voor hen primaire functie klaarblijkelijk te kort
schoten, zochten de producenten zelf naar een oplossing voor deze
moeilijkheid.

Het rapport werd in de vergadering van de Afdeeling Westland
van de Hollcmdsche Maatschappij vcm kmdbouw, gehouden te
Honselersdijk op 1 Mac: t 1889 behcmdeld.

Op 25 April 1889 werd toen de Vereeniging opge-,,Westlarld"
richt. In Mei 1889 werden door de afdeeling .Honselersdijk" de
eerste 118 kisten   vcm   50 kilo aardappelen   naar de markten   te
Londen, Hull en Glasgow gezonden, die te Londen een prijs deden
van 6 shilling, te Hull van 6 en een halve shilling, na aftrek der
onkosten respectievelijk voor f 2.59 of f 2.65, terwijl de prijs in
Amsterdam op dien dag f 1.65 bedroeg.

De makelaar verklaarde zich zeer tevreden over verpakking en
kwaliteit.

Waren deze aardappelen in consignatie verzonden,  den  10en
Juni had te 's Gravenzande de eerste veiling bij afslag plaats, den
26en Iuni gevolgd door Wateringen en gaandeweg door al de
Afdeelingen.
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§2

OPRICHTING VAN VE[LINGEN.

Reeds eerder was de eerste veiling te Broek op Langedijk ge-
houden en wel in 1887. 1)

De eerste veiling werd gehouden op particulier initiatief. Een
tuinbouwvereeniging bestond toen daar nog niet en kwam eerst
9 jaar later tot stand.

In de koolstreek had de verkoop plaats door bemiddeling van
schippers, die op Amsterdam voeren, voorzoover men de pro-
ducten niet verkocht acm handelaren, die exporteerden.

Bij de uiteindelijke afrekening was controle zeer moeilijk en
daarbij kwam, dat de schippers liever een hoogere totaalomzet
behaalden clcm een hoogen prijs voor een bepaalde, hun toever-
trouwde partij, omdat de totaal-provisie  in het eerste geval  aan-

merkelijk hooger was. In Broek op Lcmgendijk werd er toe over-
gegaan, de producten te veilen. Alvorens de producten naar de
stad vervoerd werden, kwam men op een centraal gelegen punt
bij elkaar en werden de in de schuiten aangevoerde producten
geveild. In het begin ging het veilen nog zeer primitief toe, maar
reeds spoedig bemoeide zich het Gemeentebestuur met deze aan-
gelegenheid, allereerst door het benoemen van een officieelen
afslager en tevens door het verzorgen van eenige technische aan-
gelegenheden, zooals bijv. het maken van een behoorlijken steiger.

In Noord-Holland ontstond een behoefte aan een Vereeniging
en in  1896 werd de eerste Tuinbouwvereeniging  opgericht,  waar-
bij ongeveer 100 personen uit Broek op Langendijk, Zuid-Schar-

1) Gedenkboek „Langendijker Groenten Centrale" 1937, pag. 15.
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woude en St. Pancras zich vereenigden in de N.V. Landbouw-
en Handelsvereeniging „Langendijk e.0.", waarbij bepaald was
hoeveel van de 9 bestuursleden in elke gemeente woonachtig
moesten zijn. Acmvankelijk waren er natuurlijk verschillende prac-
tische moeilijkheden, doch deze werden vrij spoedig overwonnen.
Zoo leverde  b.v. de verkoop bij gewicht bezwaren op bij artikelen
zooals uien en aardappelen, welke dan vanzelfsprekend niet onder
de ijkwet vielen. Dit was oorzaak van veelvuldig geknoei, zoodat
in 1897 door den Raad het weegstelsel werd voorgeschreven. 1)

Ook ontstonden er moeilijkheden, doordat volgens gebruik een
kweeker bij de levering van een bepaald aantal stuks een grooter
aantal diende te leveren. Op 100 stuks kool of bloemkool moesten
12 stuks worden toegegeven. Ook dit gebruik werd in 1899 door
den Raad afgeschaft.

In 1902 kwam de spoorwegverbinding van Broek op Langendijk
met de lijn Den Helder-Amsterdam toi stand, hetgeen het vervoer
beduidend vergemakkelijkte, vooral het vervoer naar het buiten-
land. Reeds spoedig werd de verkoop tegen contante betaling op
de veiling ingevoerd. Iedere handelaar, al of niet credietwaardig,
kon op de veiling koopen en de contante betaling maakte acm ver-
schillende moeilijkheden een einde.

In Zuid-Holland, waco, de eerste veilingen aanvankelijk voor
den handel met het buitenland gehouden werden, ging men in
1890 over tot het houden vcm veilingen voor de binnenlandsche
markt.

In   1890  werd te 's-Gravenzande een vereeniging opgericht,   die
veilingen hield voor de binnenmarkten, gevolgd door de afdeeling
Wateringen en verschillende cmdere.

Aanvankelijk werden deze veilingen op primitieve wijze ge-
houden in de gelagkamers vcm dorpsherbergen. Bovendien traden
verschillende fouten aan het licht, zooals b.v. de verpakking, welke
dikwijls veel te wenschen overliet. Ook het systeem van met den

1) Gedenkboek ,.Langendijker Groenten Centrale" 1937, pag. 51.
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mond afslaan bracht voortdurend ruzie onder de kooplieden, om-
dat het moeilijk was te constateeren, wie het eerst „miJn ge-
roepen had.

In dit laatste werd een belcmgrijke verbetering gebracht door de
uitvinding en invoering van een electrisch afmijntoestel, waardoor
aan bevoorrechting van den eenen persoon boven den anderen
van de zijde van den afslager een eind werd gemaakt.

Het electrisch afmijntoestel bestaat uit een wijzerplaat van
groote afmetingen, waarop een cirkel is aangebracht. Deze cirkel
is in het algemeen verdeeld in honderd eenheden, loopend van
honderd tot een, waarover een electrisch aangedreven wijzer
loopt. Op de wijzerplaat zijn tevens nummers aangebracht op
glazen plaatjes, welke ieder afzonderlijk electrisch verlicht kunnen
worden.

Tusschen het toestel en de tribune bevindt zich in het algemeen
een vaart of een weg, waar de monsters of de geheele partij ge-
toond kunnen worden.

Deze tribune is amphitheatersgewijs opgebouwd, zoodat alle
koopers een goed gezicht zoowel op toestel als op de partij of
het monster hebben.

De kooplieden hebben een vaste genummerde zitplaats, voor-
zien van een electrische drukknop.

Dit nummer van den kooper correspondeert met een nummer
op het afmijntoestel.

Wordt een bepaalde partij geveild, dan zet de veilingmeester
de partij in. De veilingmeester plaatst de wijzer eenige eenheden
hooger dan den door hem geschatten prijs.

Een kooper, die tegen de door den wijzer aangegeven hoeveel-
heid wenscht te koopen drukt nu op den knop, waardoor de wijzer
oogenblikkelijk stopt. Tegelijkertijd wordt zijn nummer op het af-
mijntoestel verlicht, zoodat zoowel prijs als kooper aan den
veilingmeester bekend worden.

Zelfs indien verschillende koopers tegelijk tegen denzelfden prijszouden trachten te koopen, wordt door middel van een vernuftiguitgedacht systeem toch de voorrang gegeven acm den kooper,
die een fractie van een seconde eerder drukt.
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Om de snelheid van den verkoop nog op te voeren, is het door
middel van een streng doorgevoerde standaardisatie soms moge-
lijk zonder monster te veilen. De koopers krijgen cicm een veiling-

lijst van de aangevoerde producten, waarop bij voorbeeld ver-
meld  staat het nummer  van de partij, de kweeker,  het te veilen

product, de hoeveelheid met kwaliteitsklasse.
Het nummer van de partij wordt dan afgeroepen of door

middel van electrisch verlichte nummers naast het toestel aange-
geven. Op deze wijze kunnen tot 800 verkoopen per uur plaats
vinden.

Sinds de eerste veiling in 1887 heeit deze wijze vcm verkoop een
belcmgrijke vlucht genomen.

Thans telt men in Nederland 190 veilingsvereenigingen, waarvan
63 co8peratieve vereenigingen    zijn   en 12 Naamlooze Vennoot-
schappen, terwijl de overige Koninklijk goedgekeurde Vereeni-
gingen zijn op coaperatieven grondslag.

Het verschil tusschen Koninklijk goedgekeurde Vereenigingen
op co8peratieven grondslag en coaperatieve vereenigingen is uit-
sluitend formeel.

Bij geheel gelijke inwendige organisatie dient, om op een ver-
eeniging de Koninklijke goedkeuring te verkrijgen, de lange weg
via het Departement gevolgd te worden, terwijl een coaperatieve
vereeniging eenvoudig bij notarieele acte kan worden opgericht.
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*3

DE BETREKKINGEN TUSSCHEN DE VEILINGEN EN
DEN NEDERLANDSCHEN TUINBOUWRAAD.

De in 1873 te Amsterdam opgerichte Nederlandsche Maat-
schappij voor Tuinbouw en Plantkunde was de eenige organisatie
van algemeenen aard op tuinbouwgebied.

De bedoeling van den oprichter was deze, dat de overige tuin-
bouwvereenigingen, gewijd acm plaatselijke belangen of bijzon-
dere culturen zich om de Maatschappij zouden scharen als samen-
werkende vereenigingen, met stemrecht in de algemeene ver-
gadering der Maatschappij. Weliswaar sloten enkele vereeni-
gingen zich op deze wijze aan, maar het denkbeeld van den op-
richter werd niet verwezenlijkt. 1)

De belangstelling der leden beperkte zich in hoofdzaak tot de
bloemen- en plantenteelt   en de boomkweekerij, ofschoon   de
Maatschappij tevens h(:tar zorgen wijdde aan groenten- en fruit-
teelt.

Men wilde echter tot een vereeniging komen, die den geheelen
Nederlandschen tuinbouw zou vertegenwoordigen en op de alge-
meene vergadering  van de Maatschappij  in  1903 werd voorge-
steld, contact te zoeken met de bestaande tuinbouwvereenigingen,
ten einde tot een nauwere aaneensluiting te geraken.

Alle bekende tuinbouwvereenigingen werden toen uitgenoodigd
op een bijeenkomst te Amsterdam in Ianuari 1905.

Hier kwamen afgevacmdigden van een vijftigtal vereenigingen
bijeen, met te samen een ledental van ongeveer 16.000 personen,

1) Tubileumboek van den Nederlandschen Tuinbouwraad. Haarlem 1938,
Pag. 9.
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die over de wenschelijkheid van de totstcmdkoming eener centrcde
federatie van Nederlandsche tuinbouwvereenigingen bevestigend
antwoordden.

Op deze vergadering werden de vertegenwoordigers van een
tiental vereenigingen uitgenoodigd een ontwerp statuten te
maken, welk ontwerp in October 1905 acm de vereenigingen werd
toegezonden. Tegen eenige artikelen werden opmerkingen ge-
maakt en werden eenige wijzigingen en aanvullingen aange-
bracht.

In Maart  1906 werd  te Amsterdam opnieuw vergaderd en werd
de Nederlandsche Tuinbouwbond opgericht.

Thans wilde de initiatiefneemster en de Algemeene Vereeniging
voor Bloembollencultuur niet tot den Bond toetreden, omdat de
statuten niet overeenkomstig het gewijzigd ontwerp werden vast-
gesteld. Dit had tot gevolg, dat de centrale organisatie niet alleen
niet de geheele Nederlandsche Tuinbouw vertegenwoordigde,
maar tevens dat zij niet over voldoende middelen beschikte om
dusdanig voor hare leden te werken als wel gewenscht was.

Op deze wijze bleef de behoefte aan een, den geheelen tuin-
bouw vertegenwoordigend, apparaat bestaan.

Acm het einde  van  1907  werd  door de Nederlandsche  Maat-
schappij voor Tuinbouw en Plantkunde en de Nederlandsche Tuin-
bouwbond een nieuwe poging aangewend om tot een zoodanige
organisatie te komen  en  in  1908  kwam de Nederlandsche  Tuin-
bouwraad tot stand met 48 aangesloten vereenigingen, waaronder
verschillende tuinbouwveilingen.

Onder het Centraal Bestuur van den Raad werden verschillende
groepen van leden gevormd; zoo een groep groententeelt, zaad-
teelt, fruitteelt, boomkweekerij, bloemisterij, bloembollenteelt.

Het doel van den Nederlcmdschen Tuinbouwraad is de ont-
wikkeling en de welvaart van den Nederlandschen tuinbouw te
bevorderen.

In artikel 3 van de Statuten staat aangegeven, dat hij dit doel
tracht te bereiken door:
a. verspreiding en vermeerdering vcm vak- en hcmdelskennis;
b. verbetering vcm cultuur en verhooging van productie;
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c. bevordering van den afzet en verbetering van handelsge-
bruiken en credietwezen;

1 d. behartiging van de sociale- en economische belangen van de
tuinbouwers.

De bij den Nederlandschen Tuinbouwraad aangesloten Ver-
eeniging „Westland" deed in 1912 een voorstel bij het Hoofd-
bestuur, waarin zij er op aandrong, dat de Raad meer verbcmd
zou brengen in de bij hem aangesloten vereenigingen.

Tevens stelde het bestuur van de Coaperatieve Vereeniging „De
Vereenigde Tuinbouwers" te Amsterdam voor, om in het Centraal
Bestuur een aparte afdeeling „veilingwezen" te vormen en de
Vereeniging „de Hoop" te Bovenkarspel om aan den Raad toe te
voegen een groep ,,Handelsbelangen". Het Bestuur van den
Nederlandschen Tuinbouwraad meende echter, dat volgens de
statuten de vorming vcm een groep veilingsvereenigingen niet
mogelijk zou zijn, omdat artikel 15 van de statuten aangaf, dat
ter behartiging der belangen van sommige onderdeelen van den
tuinbouw groepen gevormd konden worden, doch dat veilingen
geen onderdeelen van den tuinbouw, doch markten zijn. 1)

Wel werd er een vaste commissie van advies ingesteld, die tot
taak had de behartiging vcm de belangen van de verschillende
onderdeelen vcm den tuinbouw.

Aan deze commissie moesten alle onderwerpen, op het veiling-
wezen betrekking hebbende, worden voorgelegd.

Het volgende jaar kwam men op de beslissing ten aanzien van
de veilingsvereenigingen terug en het was vooral de Loosduinsche
groentenveiling, die de stoot gaf tot oprichting vcm de groep

„veilingsvereenigingen".
Reeds spoedig overvleugelde deze groep in belcmgrijkheid de

andere groepen vcm den Nederlcmdschen Tuinbouwraad.
Op 30 December 1913 had de oprichtingsvergadering der groep

„veilingsvereenigingen" plaats:
In Februari 1914 werd een circulaire tot alle bij den Nederland-

1) Handelingen van den Ned. Tuinbouwraad, laarverslag 1912. pag. 33.
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schen Tuinbouwraad aangesloten veilingen gericht, waarin zij
uitgenoodigd werden lot deze groep toe te treden.

Van de 51 bij den Nederlcmdschen Tuinbouwraad aangesloten         4
veilingsvereenigingen in 1914, gingen er 21 tot de groep over,
terwijl de overige een afwachtende houding acmnamen.

In dat jaar brak de wereldoorlog uit en was de Nederlandsche
Regeering genoodzaakt op velerlei wijze in het economisch leven
in te grijpen. Ten aanzien van de tuinbouwproducten bepaalde zij
dat alleen tuinbouwproducten, die via de veiling verhandeld
waren, mochten worden uitgevoerd en om deze reden breidde
het aantal veilingen zich sterk uit.

Bij het uitbreken van den oorlog bleek tevens duidelijk hoe
nuttig een centrale organisatie van veilingen was:

De toestand van den tuinbouw werd in het tweede jaar vcm
den oorlog steeds kritieker. Maatregelen ten behoeve van de
binnenlandsche voedselvoorziening en ter regeling van den uit-
voer volgden elkaar dagelijks op.

Alle maatregelen werden via de veilingen genomen en alle
tuinders werden van regeeringswege verplicht hun producten te
veilen, ook nam de cultuur sterk toe. De eisch werd gesteld, dat
tegenover den uitvoer van een zeker artikel een bepaald percen-
tage van datzelfde artikel beschikbaar gesteld moest worden voor
binnenlandsch gebruik. Menigmaal werd voor dat beschikbaar ge-
stelde gedeelte een maximumprijs vastgesteld en moest het uit
te voeren product zoodanigen prijs bedingen, dat daarmede werd
goedgemaakt hetgeen door het stellen vcm een lagen maximum-
prijs te weinig bij verkoop in het binnenland besomd werd. De
vraag naar groenten bleef voortduren, zoodat het buitenlcmd bleef
ainemen, wat in Nederland gemist kon worden. 9

In 1916 sloten zich steeds meer veilingen  bij de groep veilings-
vereenigingen uit den Nederlandschen Tuinbouwraad aan. In dat
jac[r klom het acmtal acmgesloten vereenigingen tot 54 met een
omzet vcnl 40 millioen gulden.

1) Handelingen van den Ned. Tuinbouwraad, Iaarverslag 1916, pag. 87.
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Naast de groep veilingsvereenigingen ontstond een nieuwe

organisatie, die alle groente- en fruitveilingen in Nederland om-

vatte, ongeveer  170 in getal.
De nieuwe organisatie, opgericht met een beperkt doel ontstond,

omdat een toetreden van ongeveer honderd nieuw opgerichte

veilingen tot de bestaande orgcmisatie van veilingen om formeele

en andere redenen eenige moeilijkheden opleverde.

Deze organisatie was meer een contractueele overeenkomst ter

uitvoering vcm afzetregelingen, die met het buitenland en met de

Groenten- en Fruitcentrale getroffen moesten worden.

In  1916 werd tevens in Noord-Holland een provinciale veilings-

organisatie opgericht. Het bestuur van deze organisatie stelde

voor een Centraal Bureau te stichten, welk voorstel echter geen

voldoende steun verkreeg.
Vooral het Groepsbestuur verzette zich ertegen, al erkende het,

dat er veel goeds in het voorstel van Noord-Holland was gelegen.

Het oprichten van provinciale organisaties zeli had zijn warme

instemming.
Voor een centraal bureau, dat een band zou vormen tusschen

de provinciale organisaties onderling en aan welk bureau ver-

schillende bevoegdheden zouden worden toegekend, voelde de

Groep Veilingsvereenigingen niet veel.
In  1917  kwam het Centraal Bureau tot stand, welks bevoegdheid

beperkt bleef door den invloed van de Groep Veilingsvereeni-

gingen onder welke leiding en voogdijschap het Centraal Bureau

zijn werkzaamheden aanving.
Op een vergadering van de Groep Veilingsvereenigingen, ge-

houden in Februari 1918, kwarn een reorgcmisatie der Groep tot
stand, die bedoelde en ook inderdaad bleek te zijn een samen-

brengen van de beide vereenigingen in 66n organisatie. 1)

13 Jaarboek van het Centraa] Bureau, 1926-1927, pag. 13.
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*3

ORGANISATIE VAN DE VEILINGEN.

De organisatie van de veilingen in Nederlcmd is thans als volgt:
Als kop-organisatie de Vereeniging „Centraal Bureau van de

Tuinbouwveilingen in Nederland".
Daaronder ressorteeren acht provinciale Commissies uit de

Veilingsvereenigingen, n.1. :
Groningen en Drente met 12 aangesloten veilingenFrieslcmd met     15      „
Gelderlcmd, Utrecht en

Overijsel met    23    „        „Noord-Hollcmd met 33 „ „Zuid-Hollcmd met        41          „                 „Zeelcmd met          9         „                 „Noord-Brabant met                  1 3
Limburg met         9         „                „

De  omzetcij fers waren vanaf de oprichting der veilingen  als
volgt :

1890 f 725.000 1917 f 112.908.805
1900 „ 1.200.000 1918 „ 117.896.103
1910 „ 10.135.446 1919 „ 79.446.000
1911 „ 16.482.549 1920 „ 60.529.361
1912 „ 16.286.469 1921 „ 67.641.0231913 „ 18.966.446 1922 „ 48.819.218
1914 „ 19.847.775 1923 „ 48.384.675
1915 „ 29.249.565 1924 „ 72.431.258
1916 „ 59.085.637 1925 „ 84.490.478
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1926 f 71.774.486 1936 f 57.616.708
1927 „ 81.897.148 1937 „ 64.049.879
1928 ,, 100.240.458 1938 ,, 67.306.626
1929 „ 95.342.466 1939 ., 69.356.267
1930 „ 85.594.557 1940 „ 96.610.000

1931 ,, 80.149.363 1941 „ 142.858.000

1932 ,, 64.701.559 1942 „ 171.000.000

1933 „ 56.370.862 1943 „ 168.000.000

1934 „ 61.653.087 1944 „ 120.000.000

1935 „ 53.803.695 1945 =t ., 150.000.000

Bij het voor 1944 opgegeven bedrag dient rekening te worden
gehouden met de omstcmdigheid dat eenige veilingen in dat jaar
door oorlogsomstandigheden niet hebben kunnen werken, respec-
tievelijk hun administratie acm vernieling hebben zien prijsgeven.

Bovendien zij herinnerd aan den in dat jam toegenomen ver-
koop zonder tusschenkomst van een veiling, dus rechtstreeks acm
de consumenten.

De provinciale commissies zijn ingesteld ter behartiging van de
bijzondere belangen vcm de verschillende tuinbouwcentra. Elke
afdeeling bestaat uit alle leden der vereeniging, welke topogra-
fisch tot die afdeeling behooren, behoudens uitzonderingen, voor
elk geval afzonderlijk door het bestuur goed te keuren.

De gedelegeerden van de provinciale commissies met den voor-
zitter van het Centraal Bureau vormen het Bestuur van de -Ver-
eeniging. Als leden van de Vereeniging kunnen die tuinbouw-
vereenigingen worden acmgenomen, die :

1. haar leden in de gelegenheid stellen hun producten in open-bare veilingen in Nederland of (en) op dezelfde wijze, maar
uitsluitend in eigen beheer, in het buitenland te verkoopen;

2. rechtspersoonlijkheid bezitten ;
3. op haar veilingen contante betaling toepassen, zoowel voor

producten als voor fust, of hoogstens 1-7 dagen crediet ver-
leenen, mits voldoende gedekt;
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4. aan het bestuur toestaan, in verbcmd met sub 3, haar admini-
stratie te controleeren of te doen controleeren ;

5. geen bestuursleden hebben, die exploitcmt of directeur zijn van
speculatieve verduurzamingsinrichtingen, noch exporteurs of
hcmdelaren in groenten of fruit Zijn.

Vcm deze laatste bepaling kan door het bestuur van de ver-
eeniging in bijzondere gevallen ontheffing worden verleend, met
dien verstande, dat in geen geval een exploitant of directeur van
een speculatieve verduurzainingsinrichting, noch een exporteur
of handelaar in groenten en fruit afgevaardigde ter algemeene
vergadering kan zijn.

De contributie wordt berekend naar het omgezette veilings-
bedrag, terwijl ook het stemrecht in de algemeene vergadering
volgens de omzetcijfers geregeld is.

Een algemeene vergadering wordt telkenjare in het eerste half-
jaar en voorts zoo dikwijls als door het bestuur noodig wordt ge-
acht, of als minstens tien leden daartoe aan het bestuur den
wensch, met redenen omkleed, schriftelijk kenbaar maken, ge-
houden.

Als vertegenwoordigende instantie van de aangesloten veilings-
vereenigingen heeft het Centraal Bureau gedurende zijn bestaan
voortreffelijk werk verricht. Zoo bij het aangaan vcm nieuwe
handelsverdragen, bij onderhandelingen over vrachttarieven, bij
moeilijkheden in den export e.d.

Het Bureau werkt als voorlichtingsdienst voor den tuinbouw en
heeft in niet geringe mate den bloei van den Nederlcmdschen tuin-
bouw bevorderd.

In de volgende hoofdstukken zal op zijn werkzaamheden nog
nader worden teruggekomen.
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01

DE VEILING ALS VERKOOPSYSTEEK

Onder de vele wijzen vcm distributie, die in den handel ge-
bezigd worden, neemt de veiling een aparte plaats in.

De veiling, zooals door mij beschreven, is een verkoopgelegen-
heid voor het verhandelen vcm snel acm bederf onderhevige tuin-
bouwproducten, onder bepaalde, door iedere veilingsvereeniging
afzonderlijk vastgestelde condities.

Naar den aard van de verhandelde objecten komen op de vei-
lingen goederen, voortgebracht onder de wet van de afnemende
meeropbrengst, niet op korten termijn uitbreidbaar en acm snel
bederi onderhevig.

De meeste veilingen zijn coaperatieve vereenigingen of Konink-
lijk Goedgekeurde Vereenigingen op co8peratieven grondslag.

De leden betalen in het algemeen bij hun ent e een bepaalde
heffing, verder een jacwlijksche contributie en een bepaald per-
centage van de koopsommen der geveilde producten.

Ter bestrijding voornamelijk van de kosten aan de oprichting
der veiling verbonden, hebben de meeste veilingen leeningen
gesloten bij, hetzij de Co8peratieve Centrale Boerenleenbank te
Eindhoven, hetzij bij de Codperatieve Centrale Raiffeisenbank te
Utrecht.

Zoo heeft b.v. de CoBperatieve Tuinbouwveiling „De Z. H.
Eilanden" te Rotterdam een leening van f 300.000 gesloten bij de
Raiffeisenbcmk te Utrecht.

De Co6peratieve Centrale Aalsmeersche veiling te Aalsmeer
eveneens aldaar een leening vcm een half millioen; de Coapera-
tieve Warmoeziersvereeniging „De Delitsche Groentenveiling" G.A.
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te Delft heeft een leening gesloten bij de Centrale Boerenleenbank
te Eindhoven en bovendien een hypotheek opgenomen, welke
laatste financieringsmethode bij de veiling nagenoeg onge-
bruikelijk is.

Een enkele veiling cds b.v. de Veilingsvereeniging „Westerlee"
te De Lier heeft inplaats daarvan een vrijwillige leening acmge-
gacm met een deel harer leden.

In de laatste jaren is bij de meeste veilingen gebruikelijk ge-
worden, de financieringswijze, die genoemd wordt de „leden-
rekening". D.w.z. aan het einde van het boekjaar worden de
gelden, welke teveel van de leden als veilingprovisie zijn inge-
houden, omdat de onkosten beneden de raming bleven, niet in
een reservefonds gestort, dat immers aan de drukkende bepalingen
van de Vermogensbelasting en de Ondernemersbelasting onder-
worpen is, doch acm de leden gerestitueerd door ze bij te schrijven
op een tegoedrekening. Op deze wijze beschikken de veilingen
over een belastingvrij kapitaal, dat hen ook in staat heeft gesteld,
langzamerhand de leeningen van de Boerenleenbank af te lossen.

Afgezien hiervan is ten acmzien van de ledenrekening thcms
bij nagenoeg alle Veilingsvereeningingen in de statuten de be-
paling opgenomen, dat dit tegoed door de leden slechts mag
worden opgevorderd, wcmneer het lid op achtbare motieven als
b.v. het niet meer uitoefenen van het beroep vcm tuinder, over-
lijden, verhuizing, ophoudt lid der Vereeniging te zijn. Alsdcm
wordt het geheele bedrag der rekening benevens rente uitbe-
taald.

Een bijzondere vorm van ledenrekening kent de Co6peratieve
Groenten-, Fruit en Bloemenveilingsvereeniging ,,Leiden en Om-
streken" te Leiden. Bij de veiling wordt de veilingprovisie meest
berekend op een onkostenbedrag, dat ongeveer 2% ligt boven de
werkelijke schatting, zoodat per jaar de ledenrekening sterk toe-
neemt. Echter wordt hierbij elk jaar het tegoed over het derde
daaraan voorafgaande jaar werkelijk uitgekeerd, zoodat de leden-
rekening steeds het tegoed over drie jaren omvat.

Zooals wij reeds zagen, werden v66r de oprichting van veilingen
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de producten op de binnenlandsche markt door groothandelaars
of commissionairs verkocht, ofwel door de kweekers zelf naar de
markt gebracht of door henzelf uitgevent.

Een andere wijze van verkoop bestond in het in consignatie
zenden naar het buitenland door midel van een expediteur. Ter
verbetering van den afzet werd toen omstreeks 1890 het veiling-
stelsel ingevoerd. De gevolgde verkoopmethode is meestentijds
die bij afslag.

In zijn dissertatie „De hcmdel in bloembollen" wijst Verhage er
op, dat in het algemeen een veiling bij opbod meer in het voordeel
van den kooper dcm in het belcmg van den verkooper is.

Hij schrijft hierover het volgende:
„De prijs komt bij een verkooping steeds te liggen tusschen
de waardeering van den kooper, die het grootste offer voor
het goed wil brengen en die vcm den kooper, die op 66n na
het grootste offer voor het goed wil brengen.

Bij afslag komt de prijs in het algemeen te liggen acm den
bovenkant van de marge tusschen deze beide waardeeringen.
De kooper met de hoogste waardeering kent immers de waar-
deeringen van zijn concurrenten niet en voelt zich daarom
gedrongen af te mijnen, zoodra de afslager (c.q. het veiling-
toestel) den prijs aangeeft, die met zijn waardeering overeen-
komt, uit vrees, dat de koop hem alsnog zal ontgaan.

De prijs stelt zich bij afslag dientengevolge zoo hoog, als
in de gegeven omstandigheden mogelijk is.

Bij verkoopingen bij opbod komt de prijs in het algemeen
slechts even uit boven de op 66n na de hoogste waardeering.

De laatste concurrent is uitgeschakeld; na het hierop volgend
bod van den man met de hoogste waardeering volgt geen
nieuw bod en hij verkrijgt het goed voor een prijs, die mogelijk
beneden zijn waardeering ligt. Dit is in 't belang der koopers,
in het nadeel der verkoopers.- 1)

De bedoeling van het systeem van veilen met een afmijn-

1) Verhage: De handel in bloembollen. Haarlem. 1934. pag. 93-94.
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toestel is. gebruik te maken van een zekere psychologische
spanning, die bij den kooper aanwezig is.

Wcmneer men bij opbod verkoopt is het voor de biedende
partij mogelijk de intensiteit van de vraag te overzien en door
verhooging van haar acmbod kunnen de andere bieders uit-
geschakeld worden.

Het wezen vcm het systeem van afslag door middel van een
aimijntoestel bestaat juist hierin, dat de eerste bieder kooper
is, zoodat bij geringe acmvoer of bij een zeer gewild artikel
automatisch een zekere drang optreedt zoo spoedig mogelijk,
dus tegen een hoogen prijs, een bepaalde partij af te nemen.

Het stelsel van minimum prijzen heeft naar mijn meening
aan den verkoop bij afslag dit nadeel gebracht, dat vcm
regeeringswege voor verschillende producten officieel een
grens werd vastgesteld, beneden welke de producten niet ver-
kocht mochten worden, zoodat bij de waardeering acm de
koopers als het ware een grensnut werd gegeven, hetwelk
hun voortdurend in gedachten zweeft.

Zij zullen aldus trachten de producten nog juist boven deze
marge te koopen.

Op de veiling wordt gekocht door groothandelaren, klein- ·
handelaren en exporteurs.

Uit een door het Centraal Bureau voor de Statistiek in het
tijdvak vcm 3-15 Augustus 1942 ingesteld onderzoek, betreffen-
de den omvang van den kleinhandel in groenten, fruit en
aardappelen, bleek, dat de detailhandelaren in het algemeen
betrokken van grossiers. 1)

Het onderzoek omvatte zoowel natuurlijke als rechtspersonen,
die  in  1941 den kleinhcmdel in bedoelde producten uitoefenden.

In totaal werden 21.815 ondernemingen in de telling opgenomen,
waarvan 17.067 van de diensten van den grossier gebruik maakten.

1) Maandschrift CS.S. Jaargang '39, No. 5-12, pag. 300.
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Van hen kochten 8.694 hun producten tevens in op veilingen bij
commissionairs.

Zelfs in Zuid-Holland, wcar de grootste veilingen zijn gelegen,
betrok 90% van het aantal d6taillisten de producten geheel of ge-
deeltelijk via grossiers.

De reden hiervan is, dat in de groote bevolkingscentra de gros-
siers op veilingen inkochten en aan den d6tailhandel verkochten;
slechts de grootere kleinhcmdelaren traden rechtstreeks als koopers
op de veilingen op.

Door  37%  van het aantal d6taillisten geschiedde de aankoop
geheel of gedeeltelijk op de veiling, hetgeen uit het overzicht op
pag. 38 blijkt.

Voor den export van groenten en fruit worden verschillende
methoden gebruikt.

Zoo zijn er exporteurs, die hun goederen verzenden aan commis-
sionairs in het buitenland, die ofwel de producten aan klein-
handelaren verkoopen, of, hetgeen in Engeland veel plaats heeft,
wederom de goederen doen veilen.

Ook zijn er exporteurs, die in het buitenlcmd hun eigen agenten
hebben en die dus rechtstreeks hun goederen afzenden. Het om-
gekeerde, dat buitenlandsche huizen hun inkoopers op de Neder-
landsche veilingen hebben, is een vorm, die minder voorkomt.

De voordeelen van het veilingsysteem zijn in hoofdzaak die,
welke gelegen zijn in de veiling als verkoopsysteem.

Daarnaast bestaan er verschillende nevenfactoren, die indirect
voortvloeien uit de gevolgde verkoopwijze.

Voor producten als groenten en fruit, die spoedig aan bederf
onderhevig zijn, is de snelle wijze van verkoop via de veilingen
van enorm voordeel. Door de ligging van de veiling bij de pro-
ductiegebieden is het mogelijk, de producten versch van de kwee-
kerij op de veiling te brengen, van waaruit de goederen snel ver-
voerd kunnen worden.

2e  Door de concentratie van het aanbod en de vraag op een
bepaalde plaats is in het algemeen de mogelijkheid tot het behalen
vcm een hoogeren prijs in belangrijke mate gestegen. Een somtijds
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   Detailhandel in groenten. fruit en aardappelen. Bemiddeling van grossiers.

Aantal ondernemingen, welke hun producten betrekken door
bemiddeling  van:

In % van
Totaal totaal
aantal V+G aantal
onder- V+G V+G +C G+C onder-

Provlncie nemingen G V+G +C  +ET  +Er  G+C G+ET +ET Totaal nemingen

Groningen . . . . . . . . . . 1253 370 407    52   28   10     21    48 2 938    75

Friesland............ 1207 409 517 74 27 5 23 26 1 1082    90

Drenthe............. 317 116 112 2 8 9 3 3 1 2 1 284    90

Overilssel . . . . . . . . . . . 1207 424 246 164 17    9     52    36 2 950    79

Gelderland .......... 3163 434 971 234   74   16     36    90 7 1862    59

Utrecht ............. 1345 632 462 49 14 - 12 33 - 1202    89

Noordholland . . . . . . . 3653 1965 1073 189   38   14     96    29 4 3408    93

Zuldholland . . . . . . . . . 5117 2909 1350 165 58578512 4618    90

Zealand ............. 876 103 136    21   42 5 4    38 3 352    40

Noordbrabant . . . . . . . 2238 555 621 113 64 5 25         71 4 1458    65

Limburg............. 1439 456 334    55   28    1 11 27 1 913    63

Nederland . . . . . . . . . . 21815 8373 6229 1144 399   73 361 461   27    17C67    78

G = Grossiers; V=Velling;   C = Commissionair;   ET = Elgen Teelt.



belangrijke inzinking van den prijs bij een te ruim aanbod blijft
echter onoverkomelijk.

3e  De concentratie biedt de mogelijkheid tot het spoedig ver-

krijgen vcm groote partijen voor export, hetgeen tevens de trans-

portkosten verlaagt.
4e De veiling bracht aan de kweekers een belangrijke tijds-

besparing. De veiling biedt hun een gemakkelijke verkoopgelegen-
heid, waardoor zij zelf hun aandacht en tijd acm het kweeken
kunnen blijven besteden.

5e  De veiling werkt voor de kweekers opvoedend, wijl de ver-

gelijkingen in kwaliteit met hetgeen anderen gekweekt hebben,
gemakkelijk te trekken is. De veiling vormt als het ware dagelijks
een tentoonstelling van cdles, wat er in het gebied, dat tot de
veiling behoort, gekweekt wordt.

6e. De veiling heeft de standac disatie sterk bevorderd. Ter
verkrijging van een beteren prijs voor hun producten gingen de
kweekers ertoe over hun producten strenger te selecteeren. Ook op

het gebied vcm de verpakking, door het in huur verstrekken v(m
een doelmatige verpakking, waardoor het zoo schadelijke over-
pakken voorkomen werd, heeft de veiling belangrijke voordeelen
gebracht.

7e. Contante verkoop, d.w.z. betaling van veiling op veiling.
Vele financieringsmoeilijkheden werden den kweeker hiermede
uit hcmden genomen. De veiling zorgt voor het innen vcm de
gelden van de verkochte partijen en neemt het betalingsrisico
voor ham rekening.

8e.  Toen de regeering maatregelen trof tot steun acm den tuin-
bouw, werden de veilingen ingeschakeld om via deze orgcmen
de controle op en de uitvoering van deze maatregelen te bewerk-
stelligen.

Zooals wij reeds zagen was de toestand rondom het jaar 1930
voor den tuinbouw zoo slecht geworden, dat ter instandhouding
van het productieapparaat steun van de regeering noodzakelijk
werd. De veilingen vermochten op efficiente wijze de Regeering
bij de uitvoering vcol deze maatregelen te steunen.
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Toen tegen deze Regeeringsmaatregelen verzet rees, werden aan
den verkoop over de veiling nadeelen toegeschreven, die geens-
zins acm het veilingsysteem als verkoopsysteem inhaerent zijn,
doch die naar voren kwamen, toen de veilingen in de uitvoering
van de crisismaatregelen werden betrokken.

Zoo werd door de Regeering, om de contr6le doeltreffend te
maken, het veilen verplichtend gesteld, waardoor aan exporteurs
de gelegenheid werd ontnomen om rechtstreeks bij de kweekers
te koopen.

Dit had tot gevolg, dat de exporteurs trachtten op de veiling iets
boven de minimumprijzen te koopen, om tegen hooge prijzen acm
het buitenland af te zetten.

De klacht, die door de exporteurs tegen de latere sterke regle-
menteering van Regeeringszijde werd geuit, is deze, dat door het
verplicht veilen de handel lam geslagen werd en de dynamiek
aan het zaken doen verbonden, sterk werd beknot. Vele tegen-
stcmders van het verplicht veilen hebben bezwaar tegen de
veilingkosten en de kwaliteitsvoorschriften die bij het veilen in
acht genomen moeten worden.

Naar mijn meening was echter het vasthouden acm het ver-
plicht veilen een gebiedende eisch, omdat juist de kracht van
den tuinbouw gezocht moet worden in het leveren van een kwali-
teitsproduct.

In een rede over „De taak van den Tusschenhandel" wijst Polak
op het verschil in handel van massagoederen, die hij onderscheidt
in producten van mijnbouw en van agrarische bedrijven met
artikelen van industrieelen oorsprong.

De massagoederen zouden op de concrete markt worden af-
gezet, terwijl artikelen van industrieelen oorsprong bij geisoleerde
ruil worden verkocht.

Als oorzaak van het verschil in afzet geeft Polak aan dat pro-
ducten van mijnbouw en vcm agrarische bedrijven onder de wet
van de afnemende meeropbrengsten worden voortgebracht, terwijl
industrieproducten meer onder de wet van de toenemende meer-
opbrengsten ressorteeren.
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Bij producten met afnemende meeropbrengst, die niet wille-
keurig kunnen vermeerderd worden naar gelang de vraag sterker
wordt, komt het volgens Polak voor de producenten hierop aan,
om zoo voordeelig mogelijk bestaande verhoudingen te be-
nutten, d.w.z. het bij een bepaalde verhouding behalen van den
hoogst mogelijken prijs. Om van deze verhouding nu het
meest te profiteeren is de onderlinge concurrentie van de vragers
noodzakelijk.

Bij industrieele producten, waar de wet van de toenemende
meeropbrengst werkt, zal de producent niet zoo zeer den hoogst
mogelijken prijs nastreven, als wel zich instellen aan de hand
van een kostprijsberekening, op dien prijs, die den kostprijs zoo
dicht mogelijk benadert, om aldus den afzet en de productie uit
te breiden.

„Hij (de industrieel) tracht niet ter markt een zoo hoog moge-
lijken prijs voor zijn product te bedingen, maar stelt zijn vraag-
prijs onmiddellijk, op grond vcm zijn kostprijs-calculatian zoo laag
mogelijk vast, bereid om, wcmneer er tot dien prijs meer gevraagd
wordt dan hij voorzag, zijn productie op te voeren en met de
vraag in evenwicht te brengen." 1)

De neiging, die Polak signaleert, dat in het algemeen goederen,
voortgebracht onder de wet van de afnemende meeropbrengsten
op mc[rkten, beurzen of veilingen worden verhcmdeld en goederen
met toenemende meeropbrengst in geisoleerde ruil, is ongetwijfeld
juist, maar het komt mij voor, zooals Polak reeds suggereert, dat
dit verschijnsel slechts 66n factor is uit een reeks vcm factoren,
die op den distributievorm van invloed zijn. Vele factoren, voort-
vloeiend uit den aard van het productieproces, zijn dambij mede-
bepalend.

Bij de industrieele productie is de keuze der middelen en
methoden veel sterker gevarieerd dan bij de voortbrenging van
agrarische producten, zoodat de industrieel bij het bepalen van
zijn productierichting zooveel mogelijk zal vasthouden acm het

1) Polak: De taak van den tusschenh(mdel, Haarlem 1924, pag. 21.
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substitutie principe. De industrieele ondernemer bijvoorbeeld kcm
door de keuze vcm grondstoffen het product beinvloeden.

Hij kan de producten ddar verkoopen, waar naar zijn meening
de grootst mogelijke opbrengst zcd zijn. Hij kcm zijn producten
onder een bepaald merk verkoopen. Hij kcm het tijdstip, waarop
hij de goederen verkoopt, beinvloeden. Hij kan gebruik maken vcm
arbeidbesparende machines enz.

Hij zal de productie-combinatie zoodanig kiezen, dat bij een
bepaalden prijs van de productiemiddelen, de meest gunstige
combinatie verkregen wordt, aannemend, dat verschillende pro-
ductie-methoden met verschillende kosten technisch mogelijk zijn.

Cassel schrijft t.a.v. dit principe:
„Das Substitionsprinzip sagt also, dasz wenn eine Produk-

tionsmethode fur eine andere ohne Veranderung im Produk-
tionsergebnis substituiert werden kann, diejenige Methode
gewahlt werden soll, die bei der gegebenen Preislage der
Produktionsmittel die billigste ist." 1)

Marshall wijst erop, dat de producenten de combinatie zoo-
danig kiezen, dat de totale kosten van de acmgewende productie-
factoren lager zijn dcm van een combinatie, die ervoor in de plaats
gesteld zou kunnen worden. 2)

Een fabrikant kan zijn product op verschillende wijzen technisch
fabriceeren, ook in de samenstelling van de productiemiddelen
heeft hij ruime keuze.

Zijn kostenberekening en de te verwachten marktprijs maken
het hem mogelijk, reeds aanstonds bij het vaststellen vcm de pro-
ductiecombinatie de meest gunstige verhouding van de productie-
factoren te bevorderen.

Vercmderen de prijzen, clcm zal hij de productiecombinatie
anders instellen.

Zoo is de prijs voor den ondernemer een hulpmiddel bij de
keuze, die hij te maken heeft en wel de prijs van het product en
vcm het productiemiddel.

1) Cassel: Theoretische Sozial6konomie, 5 Auil., Leipzig 1932, pag. 975.
2) Marshall: Principles of economics, London 1930. pag. 341.
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Door beide prijzen zal hij zich bij de productie-combinatie laten

leiden. Nu heeft de tuinder bij de keuze van de productiemiddelen
niet alleen een veel geringere substitutie-mogelijkheid dan de in-

dustrieel, ook de opbrengstprijs is voor hem volkomen onbekend.

Oischoon ook door een industrieele ondememer bij het zich

orianteeren op de prijzen voor de toekomst rekening moet ge-
houden worden met een prijsverandering, is het voor hem toch

practisch uitgesloten, dat zijn product tengevolge vcm een te groot

acmbod, waardeloos zal zijn.
Heeft de tuinder de productiecombinatie vastgesteld, dan is

alles zoodanig geinvesteerd, dat hij slechts met verlies vcm den

geheelen oogst zijn bedrijf of een gedeelte daarvan kan omstellen.

Ten opzichte van den landbouwer met gemengd bedrijf heeft de
tuinder nog dit nadeel, dat hij in zijn bedrijf geen hoofd- en bij-

producten kent.
Was dit het geval, dan zouden de verschillende hoofd- en bij-

producten een anderen prijs kunnen maken, zoodat bij de uit-
eindelijke opbrengst het totaal dc[comede gunstig beinvloed kon
worden. Zoo geeft op een boerderij een koe naast melk, ook
vleesch, de huid geeft leer enz. Het gebrek aan deze mogelijkheid
is voor de structuur van den tuinbouw van zeer groot belang.

De specialisatie in de cultures en de sterke splitsing vcol land- en
tuinbouwbedrijven brachten weliswaar vele voordeelen, doch
een belangrijk nadeel is, dat de omslag der winstmogelijkheden
er ten zeerste door beperkt werd.

De onbewegelijkheid in de productiemethoden van agrarische
producten brengt met zich mede een gelijktijdige aanbieding vcm

massale hoeveelheden en daardoor is het dus noodig, dat men
de open markt en niet de gesloten ruil kiest.

Als zeer verzwarend argument komt ciaar nog bij het snelle

bederf, waardoor de afzet niet alleen massaal en gelijktijdig,
maar waardoor hij ook bijzonder snel moet plaats hebben. Dat
eischt centralisatie en dus open markt.

Naast het verschijnsel van de afnemende meeropbrengst spelen
dus tevens andere factoren een rol bij de bepaling vcm de distri-
butievorm van agrarische producten en wel in het algemeen fac-
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toren, die voortvloeien uit de natuurverbondenheid vcm het pro-
ductieproces.

Iuridische constructie van de veiling.
Wat het rechtskarakter betreft van de diensten die de veiling

in het maatschappelijk verkeer verleent, dit wordt bepaald door
de volgende factoren:

le. de veiling hcmdelt op eigen naam. Dit verhindert haar te
noemen:

a.  lasthebber, in den zin der wet, dacr deze volgens art.
1829 B.W. handelt in naam van den lastgever;

b.  makelaar, daar deze volgens art. 62 W. v. K. bededigd
dient te zijn en bovendien eveneens hcmdelt in naam
van dengene op wiens verzoek hij optreedt;

c.  hcmdelsagent, daar ook deze en wel volgens art. 75a
W. v. K. optreedt in naam van zijn opdrachtgever.

2e. zij handelt op order van derden;
3e. zij handelt voor rekening van die derden, terwijl ook zij en

niet die derde eventueele vorderingen heeft op degenen met
wie zij (de veiling) heeft gehcmdeld.

Deze beide laatste kenmerken heeft zij, evenals het eerder ge-
noemde op grond van de art. 76 en 78 W. v. K., gemeen met den
eenigen zelfstandigen tusschenpersoon die hier nog ter bespreking
overblijft, n.1. den commissionair.

Twee verdere kenmerken van den commissionair zijn er echter
die het niet zeker maken, dat de veiling cds commissionair kan
worden betiteld.

Art. 76 W. v. K. zegt n.1. dat commissionair is hij, die zijn bedrijf
maakt van het sluiten van overeenkomsten op eigen naam tegen
genot vcm zeker loon of provisie op order en voor rekening van
een ander. Over het begrip „zijn bedrijf maken" zegt Polak in zijn
Hcmdboek voor het Nederlcmdsch Hcmdels- en Faillissementsrecht
(Se druk) op pag. 210, dat zulks inhoudt, dat men regelmatig en
openlijk optreedt.
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Hij noemt hier dus niet als vereischte, dat men het maken van
winst beoogt, hetgeen n.1. in eigenlijken zin bij de veiling niet
het geval is.

Deze beoogt slechts haar onkgsten te bestrijden en ten hoogste
een zekere reserve voor in de toekomst te maken onkosten te
vormen.

Toch dient dit vereischte vcm winstbejag wel degelijk gesteld te
"

worden, temeer daar bovendien de woorden „loon of provisie
ook eveneens slechts kunnen duiden op een vergoeding die als
(deel van) een fincmcieele basis vcm een ,,bestacm" heeft te dienen.

De veiling beantwoordt dus ook niet acm de omschrijving die
de Wet aan het begrip commissionair geeft.

Dit is te zeggen: voor zoover het betreft de gebruikelijke „ver-
eenigingsveiling" die met geen cmder economisch doel wordt ge-
houden dan het centraliseeren en daardoor vergemakkelijken van
den afzet vcm tuinbouwproducten voor de leden van de haar
houdende vereeniging.

Eenige particuliere veilingen, die inderdaad met winstmotief ge-
exploiteerd worden, kunnen wel degelijk als commissionair be-
titeld worden.
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§2

PRIJSVORM[NG OP DE VEILING.

De vorm van distributie van groenten en fruit via de veiling
brengt tevens zijn consequenties mede ten aanzien van de prijs-
vorming.

In tegenstelling met verschillende andere landbouwproducten
vereischt de hcmdel in groenten en fruit een snelle verplaatsing
van producent tot consument.

Vooral voor groenten is het van het allerhoogste belcmg, dat zij
zoo spoedig mogelijk bij den consument belcmden, want hoe
verscher deze producten worden acmgeboden, des te grooter de
kcms op een hoogeren prijs.

Ook de eerste producten van een seizoen worden naar ver-
houding veel hooger gewaardeerd.

Waar de veiling aanvankelijk opgericht werd om als verkoop-
systeem te gelden voor den export, werd als belcmgrijkste voor-
deel van deze instelling gezien, het op deze wijze behcden van
een hoogeren prijs, dan dien welke tot stand kwcrm door indivi-
dueele ruil.

Met het systeem van veilen kreeg de tuinder als het ware een
verbindingsschakel tusschen kweekerij en consument, waardoor
hem de zekerheid werd verschaft, dat hij voor de door hem ge-
kweekte producten den marktprijs zou verkrijgen en niet een
door een handelaar willekeurig bepaalden opkoopprijs.

Door de veilingen worden de kweekerijen als particuliere huis-
houdingen in de verkeershuishouding opgenomen, waarmede de
ruilwaarde van de acmgeboden producten in niet geringe mate in
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waarde stijgen, omdat de veilingen de mogelijkheid bieden tot een
massaal acmbod en een massale vraag.

Het voorhanden zijn van producten,
a.  in groote verscheidenheid,
b.  van bepaalde kwaliteit,
c.  in groote hoeveelheid,
d.  met een regelmatige opeenvolging,

vormen voor de veiling als markt vier factoren, die op het prijsver-
loop van overwegende beteekenis zijn.

Over den omvang en de verscheidenheid vcm het aangevoerde
materiaal geeft het hiernavolgende staatje een duidelijk inzicht,
waarbij de acmvoer wordt vermeld van verschillende producten
in de eerste en tweede week van Augustus 1938 aan de Co8pera-
tieve Tuinbouwveiling „De Zuid-Hollandsche Eilcmden" te R'dam.

Augustus 1938

le week 2e week
Acrdbeien 88 kg

Appelen (tafel) 28930 kg 43391 kg

Appelen (keuken) 6751 kg 9995 kg

Appelen (fabriek) 4294 kg 7342 kg
Roode bessen 10699 kg 2706 kg
Witte bessen 6 kg
Blauwe druiven . 7991 kg 11122 kg
Witte druiven 160 kg

FraInbozen  . , 15 kg 1 kg
Kruisbessen . 2513 kg 105 kg

Meloenen 4772 st. 2627 st

Meloenen cmanas 288 st. 903 st.
Peren (tafel) . 6416 kg 11723 kg
Peren (keuken) . 1108 kg 608 kg
Peren (fabriek) . 1144 kg 311 kg
Perziken (kas) . . . . . 8289 st. 23556 st.

Pruimen . 124 kg 1758 kg

Vroege aardappelen.   .   . . 170049 kg 204229 kg
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Vroege aardappelen kriel    . . 618 kg 216 kg
Andijvie . 8 kg
Andijvie . . . . . . . 12008 st. 7703 st.

Augurken A . 402 kg 687 kg

Augurken B  .    .    .    .    . . 585 kg 886 kg

Augurken C . 835 kg 1298 kg

Augurken D . 884 kg 1802 kg
Bloemkool 15986 st. 8607 st.
Stokprincesse 905 kg 4576 kg
Stamboonen . . . . . . 49613 kg 54219 kg
Stoksnijboonen . 3260 kg 11973 kg

Spekboonen . 210 kg
Pronkboonen 846 kg 1757 kg

Rijsdoperwten 31 kg
Platglaskomk. A . 6806 st. 6846 st.
Platglaskomk. B.      . . 3687 st 3832 st.

Platglaskomk. C . 1288 st. 1251 st.

Kroten 1775 kg 1353 kg
Roode Kool . 1868 kg 3903 kg
Savoye Kool . 662 kg 1100 kg
Witte Kool 79 kg

Spitskool 279 kg 429 kg
Bospeen  .   .      .   .   . . 2950 b 3676 b
Breekpeen 4285 kg 1822 kg

VVaschpeen . 727 kg 353 kg
Postelein . 621 kg 1087 kg
Rabarber 38 kg 298 kg
Rabarber 1597 b 1434 b
Radijs 25  b
Selderij 2418 b 4105  b

Peterselie . . . . . . . . 672 b 694  b

Sla   .   .   .   .   .   .   . . 10564 st. 8423 st.

Sla   .   .   .   .   .   .   . . 274 kg 254 kg

Spinazie . . . . . 231 kg 144 kg
Tomaten ABC 106374 kg 128307 kg
Tomaten CC-Bo . 9444 kg 8799 kg
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Tuinboonen . 45 kg

Uien . . . 5706 kg 3505 kg

Zilveruien 942 kg 649 kg

Koolrapen 17 kg

Buiten de markttechnische factoren spelen zoowel voor het aan-
bod als de vraag andere omstandigheden een belangrijke rol, zoo
bijvoorbeeld de weersomstandigheden.

De weersgesteldheid is in tweearlei opzicht van zeer groote in-
vloed. Zoo zal een periode van eenige dagen warm weer niet
alleen het marktrijp worden der producten bespoedigen, doch
tevens een slechte invloed hebben op de bederfelijkheid der pro-
ducten, waardoor de afzet nog spoediger plaats zal moeten hebben
dan op andere dagen.

Omgekeerd zal een periode van vorst, die eenigszins acmhoudt,
het acmbod vcm groenten sterk doen verminderen, mede door het
in dien tijd moeilijke transport.

Wat de vraag betreft doet zich somtijds een typische verschui-
ving voor bij het omslaan vcm het weer, waardoor de vraag zich
naar andere producten verlegt. Men heeft wel gezocht door tech-
nisch ingrijpen deze grillige verschillen in vraag en acmbod althans
ten deele te overbruggen, ten opzichte van het overgroote deel
van den acmvoer is dit toch van ondergeschikte beteekenis. Zoo
wordt het bewaren van kool sterk toegepast en wel, omdat kool
zich hiertoe gemakkelijk leent en het tevens een product is met een
massa-afzet. De kosten aan het opslaan van kool verbonden zijn
tevens gering, omdat kool in schuren opgeslagen kan worden.

In Augustus 1944 bedroeg de capaciteit van de koelruimten voor
groenten en fruit aan veilingen verbonden ongeveer 6 millioen kg.

Op de prijsvorming van 1cmdbouwproducten in het algemeen is
vcm invloed het feit, dat de meeste een inelastisch karakter dragen,
hetgeen tengevolge heeft, dat de vraag op prijsveranderingen
slechts flauw zal reageeren, zoodat bij overvoering van de markt
door een te groot acmbod de koopers eerst dan in de markt zullen
gaan, wcmneer de prijzen belangrijk dalen.

Bij gering aanbod zullen de prijzen sterk stijgen, omdat het
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artikelen betreft, welke tot de primaire levensbehoeften gerekend
moeten worden.

Onder deze categorie van primaire levensbehoeften zijn groenten
en fruit niet te rekenen.

Fruit heeft zelfs nog steeds in zekere mate het karakter van een
luxe product.

Een stijging in de groentenprijzen zal geremd worden door de
mogelijkheid tot het koopen vc:m substitutie-producten, met name
zullen de geconserveerde producten prijscorrigeerend kunnen
werken of cmderszins de broodconsumptie doen stijgen.

De eerste producten van een nieuwe oogst. die doorgaans in
kwaliteit de latere overtreffen, echter tevens met hoogere productie-
kosten belast zijn, zullen een consumentenkring treffen, wier koop-
kracht boven die van de massa ligt. Deze producten komen aan
de mc[rkt op een tijdstip, dat er nog weinig versche groenten zijn,
om aan elasticiteit te verliezen naar gelang het aanbod stijgt. Zoo
bijvoorbeeld bij asperges, aardbeien, kersen e.d.

Bij stijgend aanbod is een grootere vraag door ruimere en
minder koopkrachtige kringen noodzakelijk, hetgeen prijsverlagend
zal werken. Zoo zal het acmvankelijk bestaande producers-surplus
in een consumers-surplus warden omgezet.

De producenten, die aan het eind van het seizoen acm de markt
komen, zullen niet in de mate cds dit met voorjaarsproducten het
geval is een hoogere opbrengst kunnen behalen, omdat de kwali-
teit minder is en de behoefte aan dat bepaalde product, bijvoor-
beeld asperges, bevredigd is geworden en voldoende andere
groenten acmwezig zijn. Van belang is, dat in het algemeen de
zomer-producten ook sneller acm bederf onderhevig zijn dan de
winterproducten. Het acmbod op de veiling is regionaal sterk ge-
bonden, de aansluiting bij de veiling brengt de verplichting met
zich mede op die veiling zijn producten acm te bieden, waarbij
men zich als lid heeft opgegeven.

Een spreiding vcm het aanbod over meerdere veilingen, hetgeen
in.tijden met een te ruim acmbod van groot belcmg zou kunnen
zijn, vindt dcm ook tengevolge van deze regionale gebondenheid
en een duurder trcmsport vrijwel niet plaats.
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Zoo treft men de hoogste veilingsomzetten in het voor ons meest
belcmgrijke tuinbouwgebied het Westland acm.

De op de veiling geldende prijs is de groothandelsprijs, die, waar
de kweeker zich verder met de distributie niet ophoudt, vermin-
derd met onkosten en winst den lostprijs moet goed maken.

De productiekosten spelen bij de totstandkoming vcm den prijs
slechts een zeer ondergeschikte rol en wel omdat:

le. het aanbod in een bepaalde groei-periode een vaste ge-
geven grootheid is;

2e.   de mogelijkheid tot het opslaan vcm voorraden en het daar-
mede uit de markt houden van een te ruim aanbod slechts
in zeer beperkte mate mogelijk is;

3e.   een zeer ruime substitutie-mogelijkheid bestaat;
4e.  de prijs feitelijk beheerscht werd door den omvcmg van de

buitenlandsche vraag.
Het actueele acmbod en de actueele vraag bepalen den prijs,

zonder rekening te houden met de productiekosten en de handels-
onkosten, waarbij zoowel het aanbod als de vraag acm sterke
schommelingen onderhevig zijn.

Een actieve steun acm den markt vormden teeltregelingen en
vernietiging, terwijl het conserveeren, het verwerken tot vruchten-
pulp en het bereiden van vruchtensappen het aanbod passief kun-
nen steunen. De groentencultuur kan technisch gemakkelijk uitge-
zet of ingekrompen worden, omdat behoudens de asperge-teelt de
cultuur 66njarig is. De productie-periode van fruit is echter veel
langer en varieert van 30-50 jaar. Deze lange productie-periode
maakt het aanpassen aan een vercmderde vraag dan ook zeer
moeilijk.

Echter ook voor groenten was het ingrijpen door een teelt-
regeling niet onbeperkt. Het was noodzakelijk een ruime marge te
laten voor gevallen van misoogst e.d., omdat er vele factoren
waren, die de opbrengst belangrijk konden vergrooten of ver-
kleinen.

Daarnaast kon door een te sterk inkrimpen van de cultuur de
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grens van een nog eenigszins rendabele exploitatie overschreden
worden.

Ten acmzien vcm de groenten-en fruitconservenindustrie volgen
hier eenige cijfers, welwillend verstrekt door het Centraal Bureau
voor de Statistiek :

In de periode 1939/'40 telde de groenten- en fruitverwerkende
industrie 80 groote ondernemingen  en 174 kleinere ondernemingen.
Deze laatste verbruikten slechts  6%   van de totale hoeveelheid
groenten  en  4%  van de totale hoeveelheid fruit, welke  door  deze
industrie werd verwerkt.

In de 80 groote ondememingen waren op plm. 15 October 1939
plm. 5600 personen werkzaam, waarvan rond 4600 arbeiders,
meesterknechts, enz. De groote ondernemingen verwerkten in de
bovengenoemde periode rond 100 millioen kg en 8 millioen stuks
groenten (en peulvruchten), met een inkoopwaarde vcm 4,7 millioen
gulden en rond 50 millioen kg fruit met een inkoopwaarde van 5.6
millioen gulden.

De verkoopwaarde van de groentenproducten der 80 groote
ondernemingen bedroeg in totaal f 15.464.000, waarvan voor
f 9.065.000 groentenconserven in blik en glas; die van de vruchten-
producten in totaal f 11.063.000, waarvoor f 2.497.000 vruchten-
drcmken, sappen en limonadesiroop, en voor f 8.565.000 vruchten-
conserven en overige uit vruchten verkregen producten.

De totale afzet der groote ondernemingen bedroeg f 30.308.000.
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03

PRUSMARGES.

In  1933  werd  door een Commissie, ingesteld ingevolge besluit
vcm de Staten der Provincie Noord-Holland, o.a. een onderzoek
ingesteld naar de verschillen tusschen de prijzen, welke de consu-
ment betaalt en de prijzen, welke de producent ontvangt. 1) In
totaal werden 564 partijen groenten, fruit en aardappelen op den
geheelen weg van producent tot consument gevolgd, waarvan 307
partijen in Amsterdam, 80 in Haarlem, 84 in Hilversum en Bussum,
82  in den Helder en  11 in Arnhem.

Vcm de in Amsterdam verhandelde partijen werden in totaal in
den kleinhcmdel 668 keer prijzen genoteerd, of gemiddeld 2.2 op-
namen per keer.

De prijzen op de veilingen, op de markt en in den kleinhandel
hebben dus betrekking op precies dezelfde partijen.

Acm dit belangwekkende rapport zijn de volgende cijfers
ontleend.

Prijzen in centen. Datum 20 April 1933.
Markt

1 Amsterdam (tuinders).
Kleinhandel (

Markt Kleinhandel
Kropsla per stuk  . . . . . .      2            3-4

" " "     .  .  .  .  .  .        2.5               4

" " "     ......       3                 4
" " " 3.25                     6
'. "  "  . . . . . .   4       5-7
" " " 4.25                6

1) RaPP rt van de Commissie, ingesteld ingevolge besluit van de Staten der
provincie Noord-Hollcmd van 22 December 1931.
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Kropsla per stuk  .  .  .  .  . . 4.5               6

"  " " . . . . . .  5     6-8
" "    "     ......       6                 8
" " 7           10

Spinazie per kg   . . . . . .     3             5
" " " . . . . . .  5    6.5
" " " . . . . . .  6     8-10

7            12

„   .  . . . . .    13           20
" " „   .  . . . . .    18           20
" " „ . . . . . .2 0    20-24

Andijvie per kg   . . . . . .    14           20
. .1 6    18-20
-         „         .  .  .  .     18             20

" " "   .  .  .  .  .       25            24

Stoofsla per kg   . . . . . .     10          12-14
"       " .1 2     16-18
" " " . . . . . .  12.5     16
"  " "    . . . .1 4    16-20

Postelein per kg  . . . . . 22            25

" " „   .  .  .  .  .  .     24            32

" " „ . . . . . .2 5    25-30
88 .                   „ 26            30

" " „   .  .  .  .  .  .     27            32

. „    . . . .2 8     32
Raapstelen per bos  . . .         2           3-4

"        "    " 35
"        "    " 45
"        "    " 5       6-7

Radijs idem..... 3.5               5

" " ..... 4       6-7
Peterselie idem 12.5                   15

"                                                     15                    208, .....

Prei idem . . . . .  5     10
" " . . . . .  5.3     8

Selderij idem 12.5 15-17.5
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Selderij per bos  . . . . . .1 5            20
Bospeen idem . . . . .2 0     27.5

" " .... 22.5                25
Breekpeen per kg .  .  .  .  .  .     6            10

Veiling : Beverwijk Data 26-27 April 1933.

Markt 1 Amsterdam
Kleinhandel f

Markt Kleinhandel

Spinazie per kg   . . . . . . 1.25 3.75                5
" " " . . . 1.75 3.75              6
" , „ . . . . . . 1.875 3.125-5 5-8
-     -  -   . . . . . . 2.5 3.75-6.25 5--10

" " " 3.125 4.375-6.25 8--10

- " " 3.75 5   8
„ " " . . . 4.375 5 -7.5 8--10

- ., " . . . .5 6.875-7.5 8--12

. '. " . . 5.625 6.875-7.5 10

Rabarbar per bos . . . . .4 6 -7 7--10

. "" 4.75            7         10

" " " .5 6 -7 8--10

Lofper kg   .  .  .  .  .  .  .  .  6     8           10

„ „ „ . . . . . . . .7  8 -10 12--16

„„ "   .  .  .  .  .  .  .  .  8    12           16

„ " " . 10    10 --13 16--20
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g
BRUTO WINST

Aantal Groothandel Kleinhandel
Datum Markt en klelnhandel partilen Grenzen Gem. Grenzen Gem.

6 Juli Amsterdam   (sla p. st.) 5    0.4 -0.88 0.66 1.6 - 2.31 1.65
7 Sept. Haarlem (sla p. st. 3 0.37-0.67 0.56 1.48- 2.18 1.91

27 April Amsterdam (spinazie) 25 1.25-3.75 2.23 1.01- 4.52 2.85
22 Mei Amsterdam (aardappelen p. kg) 25 0.6 -2.4 1.23      1  - 5.05 2.46
23 Mei Amsterdam (aardbeien p. d.)   12 0.15-3 1,27 2  - 5.39 3.69

6 Tuli Amsterdam (aardbeien p. kg) 6 2.4 -7 4.99 4 -10.17 8.24
2 Maart Amsterdam   (gele kool p. st.) 3 1.75-2.59 2.29 2.41- 2.79 2.67
9 Nov. Amsterdam (spruitkool p. kg)   13     1 -4.33 2.43 3.47- 6.4 4.55
9 Nov. Amsterdarn (bloemkool p. st.) 8 3.25-4.8 3.73 2.49- 6.4 4.6

7 Sept. Haarlem (postelein p. kg) 2 2.14-3 2.41 5.42- 6.03 5.84
7 Sept. Haarlem (snijboonen p. kg)    5      2   -4          3           5   - 9.5 6.64
6 Juli Amsterdam (doperwten p. kg) 12 1 -4 2.83 2.67- 8 5.45
7 Sept. Haarlem (tomaten p. kg) 3 3.07-4 3.45 9.86-11.66 10.62

De bruto winstmarge is vanzelfsprekend hooger in tijden van schaarschte, dan wanneer het aan-
bod groot is. Zoo bedroeg de bruto-winstmarge van de op 23 Mei te Amsterdam geveilde doosjes
aardbeien (inhoud plm. 1 ons) bij een brutowinst van 3.69 cts, 37 cents per kg. Op 6 Juli bedroeg
de bruto-winst per kg gemiddeld 8.24 cts.



Tevens werd de bruto-winstmarge in verschillende welstands-
buurten berekend.

GEGOEDE BUURTEN VOLKSBUURTEN

Gemiddelde Gemiddelde
bruto winst bruto winst

Aantal van den Aantal van den
ver- kleinhandel ver. kleinhandel

Datum Artikel koopen cts. koopen Cts.

20 April Sla per stuk            11     1.89     13     1.63
5 Juli Sla per stuk 4 1.99 11 1.96

27 April Spinazie per kg       15    2.98    27    2.71
27 April Lof per kg 2 6 10 4.95

8 Nov. Lof per kg 6 4.46 13 5.11
23 Mei Aardbeien p. doosje   10     4.04      8     4.24

5 Juli Aardbeien per kg. 6 8.47 10 8.54
23 Mei Snijboonen per kg 9 12.83 8      9.8

5 Tuli Doperwten 11    6       12    3.77

8 Nov. Bloemkool per stuk    17     4.41     15     4.08
8 Nov. Spruiten per kg           13      4.94      14      4.42

Ofschoon dus de bruto-winstmarge in de gegoede buurten iets
hooger was dan in de volksbuurten, zijn de verschillen veelal niet
groot.

Bij het vergelijken van de prijzen dient rekening gehouden te
worden met kwaliteitsverschillen.

Zooals uit de tabellen blijkt, gaat met het stijgen van den
inkoopsprijs een stijging van de kleinhcmdelsprijzen gepaard. Als
belcmgrijkste factoren, die den prijs voor den consument be-
invloeden en dezen acmmerkelijk boven den prijs op de veiling
doet stijgen, geeft bedoelde Commissie de bezetting van den
groentenhcmdel, de service, die aan het publiek gegeven moet
worden en de achteruitgcmg in kwaliteit en als gevolg daarvan
de gedeeltelijke onverkoopbaarheid van de producten.

De groentenhandel vormde een open bedrijf, waardoor bij de
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voortschrijdende werkloosheid een grooter aantal personen in die
tak van handel een toevlucht zochten.

Door den groothandel werd op gemakkelijke wijze crediet ver-
schaft, terwijl een bescheiden kapitaal en een geringe vakkennis
de handel in groenten aanlokkelijk maakten.

Al deze factoren bewerkstelligden hooge prijsverschillen zoowel
in den groot- als in den kleinhandel.

Een vergelijking van de veiling- en kleinhcmdelsprijzen vordert
een zeer uitvoerig onderzoek en het volgen van de partijen van
veiling tot consument.

Men heeft wel getracht door het opnemen van gemiddelde
veilingprijzen en gemiddelde consumentenprijzen in diverse ge-
meenten tot een vergelijking te geraken, doch met deze methode
verkrijgt men niet de zekerheid, dat de uitkomsten betrekking
hebben op dezelfde kwaliteiten groenten.

Wat het tegengaan van economisch onverantwoorde prijzen
betreft, zoo dient met ncime de gemiddelde omzet per bedrijf na-
gegaan te worden.

Dc[arnaast is een overzicht van de vrachten, de loonen, sala-
rissen, rente en overige kosten, die naar gelang van de plaats
van vestiging zeer verschillend zullen zijn, noodzakelijk.

Door middel vcm de vestigingswet kunnen uitbreidingen, die niet
in een behoefte voorzien, voorkomen warden.

In een statistisch overzicht door het Centraal Bureau voor de
Statistiek over 1941 samengesteld, werden 21.815 ondernemingen,
die de detailhcmdel in groenten, fruit en aardappelen uitoefenden,
geregistreerd.

Van dit aantal exploiteerden er 12.942 een winkel, terwijl bij
deze ondernemingen bovendien 534 filialen werden aangetroffen.
14.211 ondernemingen oefenden naast het winkelbedrijf den straat-
hcmdel uit.

Voor slechts 12.786 ondernemingen (58.6 pct vcm het totaal)
vormde de kleinhandel de eenige bron vcm inkomsten.

De werkkrachten bestonden hoofdzakelijk uit zoogenaamd eigen
personeel, d.w.z. uit echtgenooten en verdere familieleden.

58



Detailhcmdel in groenten. fruit en aardappelen: aantcd winkels, markt- en straathcmdeL

Aantal ondernerningen
Aantal ondernemingen waarvan de kleinhandel is

waarvan waarvan Aantal
waarvan met met consumenten
met straat- markt- eentge hoofd- neven- per

Provincie Totaal winkel handel handel bron bron bron handelaar

Groningen . . . . 1253 739 981       44 497 269 487 345

Frieslcmd . . . . . 1207 900 1039       35 639 264 304 362

Drenthe . . . . . 317 250 273       58      159       77       81     427

Overijssel . . . . 1207 736 923 366 638 184 385 496

Gelderland . . . . 3163 1319 1556 1571 1249 416 1498 307

Utrecht . . . . . 1345 811 1039       79 980 171 194 374

Noordholland . .  . 3653 2428 2288 396 2953 347 353 464

Zuidholland  . . . 5117 3198 3434 266 3975 624 518 423

Zeeland . . . . . 876 465 687       16 168 254 454 294

Noordbrabant . . . 2238 1402 1386 690 996 359 883 486

Limburg . . . . . 1439 694 605 495 532 288 619 447

Nederland . . . . 21815 12942 14211 4016 12786 3253 5776 416

%



Wij zien dus dat in Noord- en Zuid-Holland het grootste acmtal
winkels bestond door de acmwezigheid van groote steden als
consumptie-centra.

In Amsterdam, Rotterdam en 's Gravenhage werden 2560 winkels
geteld.

In de provincies Gelderland en Noord-Brabcmt, waar meer
markten dan in de cmdere provincies worden acmgetroffen, was
het aantal markthandelaren groot.

Deze markthandelaren waren hoofdzakelijk gevestigd in de
groote plaatsen en in de omliggende kleinere gemeenten.

60



*4

NEVENVERSCHiINSELEN VAN DE VEILING:

a) Transport

Is voor den handel in het algemeen de trcmsportmogelijkheid
van groote beteekenis, voor de zoo spoedig acm bederf onderhevig
zijnde producten als groenten en fruit, is zij van het allergrootste
belang. Wanneer deze producten ge8xporteerd moeten worden is
de snelheid, waannede zij de plaats van bestemming bereiken
van een dergelijke beteekenis, dat de verkoopbaarheid op de
plaats van bestemming bijna geheel van deze factor afhcmkelijk
wordt.

Met de verkeersverbeteringen ging dcm ook de exportmogelijk-
heid hand in hand en ook omgekeerd had de handel een stuwende
werking op verbetering in het vervoer.

Ofschoon het vervoer te water voor de kweekers gemakkelijk
en vocral goedkoop is, heeft het wegens de geringe snelheid
slechts locale beteekenis. Het vervoer per spoor en auto is voor
deze producten het meest acmgewezen transportmiddel.

Het Centraal Bureau van de Veilingen heeft in zijn statuten
mede een artikel opgenomen, waarbij zijn werkzaamheden zich
ook tot de bevordering vcm een regelmatig en vlug vervoer uit-
strekken. In 1930 werd door het Centraal Bureau een actie onder-
nomen om tot verlaging der spoorvrachitarieven voor groenten en
fruit te komen. Zijn snelheid en regelmaat om technische redenen
onmisbare eigenschappen van het vervoer dezer producten, zoo
bepalen de kosten vooral bij scherpe buitenlandsche concurrentie
de grootte van het gebied, dat voor afzet in acmmerking komt.

Met het oog op de lage prijzen der winterproducten richtte het
Bureau een adres acm de Regeering, om evenals dat in 1923 had

61



plaats gehad, een vermindering der spoorvrachten  met  25%  te
verkrijgen. Hierop ontving het Bureau een schrijven, waarbij een
vrachtverlaging   tot ten hoogste   20 % bij overeenkomst   voor   be-
paalde producten bij uitvoer naar het buitenland zou overwogen
worden, indien het vervoer daarvan binnen zekere tijdruimte in
uitzicht kon worden gesteld.

Daar de export van groenten en fruit echter geschiedde door
meerdere exporteurs, had deze toezegging weinig waarde voor
den tuinbouw als geheel, omdat alleen de zeer groote exporteurs,
in verband met het bepaalde, van de vrachtreductie konden ge-
nieten. Vanaf  1  Juli  tot 15 Augustus  werd een reductie  van  30%
op de spoorwegvrachten voor aardappelen toegestacm.

Wijl de pogingen vcm het Centraal Bureau om tot een alge-
meene vrachtverlaging te komen weinig succes opleverden, werd
in   November   van    1930 een conferentie   met   de pers gehouden,
waarop in de couranten dit onderwerp uitvoerig werd besproken.

In Ianuari 1931 werd door den Minister vcm Waterstaat een com-
missie vcm onderzoek benoemd onder voorzitterschap van Prof.
de Vries. Acm de commissie werd opgedragen een onderzoek in
te stellen naar de vraag:

a.  of en in hoever het peil vcm de tarieven der Nederlandsche
Spoorwegen voor uitvoer van land- en tuinbouwproducten,
ook in vergelijking met de tarieven van landen, waarmede
Nederland, wat dien uitvoer betreft, moet concurreeren, ge-
rechtvaardigd is, dan wel verlaging behoeft;

b. of en in hoever ook overigens het spoorwegbeleid hier te
lande ten aanzien vcm de goederentarieven wordt en moet
worden beheerscht door commercieele en financieele over-
wegingen, dan wel behoort te zijn gegrond op economische
overwegingen van anderen aard. 1)

1)  Verslag van de Commissie van onderzoek betreffende de huidige goederen-tarieven der Nederlcmdsche Spoorwegen, in het bijzonder omtrent die voor
den uitvoer van land- en tuinbouwproducten, 's Gravenhage 1932, pag. 5.
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Het instellen vcm deze commissie was door den Minister van
Waterstaat op 17 December 1930 aan de tweede Kamer toegezegd,
om de acmneming eener motie tot vrachtverlaging te ontgaan.

In Maart van het volgende jaar richtte het Tweede Kcmerlid
v. d. Heuvel zich tot den Minister met de vraag, waar het rapport
bleef en of binnenkort tenminste als voorloopige maatregel tariefs-
verlaging voor tuinbouwproducten zou kunnen worden verleend.
Op  15 April kwam het volgende antwoord:1)

1.  De bedoelde export, welke spoedig een aanvcmg zal moeten
nemen, betreft in hoofdzaak de hooge waarde hebbende kas-
producten, waarbij de vracht een betrekkelijk minder belang-
rijke rol speelt. Echter is het wenschelijk, dat binnenkort zeker-
heid bestaat, omtrent het peil der spoorwegtarieven voor tuin-
bouwproduden.

2.   Het rapport der commissie mag eerlang, zij het ook niet binnen
enkele dagen, verwacht worden.

3.  Mede in verbcmd met het antwoord sub 2 bestaat tot het ver-
leenen van vrachtverlaging cds voorloopige maatregel geen
acmleiding.

Daar tien maanden na de installatie van de commissie en dus
7 macmden na bovengenoemd antwoord nog geen enkel rapport
was uitgebracht, ontstond tusschen de leden Ircm de commissie en
het acmgewezen lid, namens het Centraal Bureau van de Veilingen,
oneenigheid over den inhoud vcm de haar gedane opdracht,
waarbij de eerste partij zich op het stcmdpunt stelde, dat de haar
verstrekte opdracht niet inhield te onderzoeken of de toestand van
den tuinbouw zoo kritiek was, dat op de een of cmdere wijze hulp
moest worden geboden, doch het stelsel van de goederentarieven
der spoorwegen te bestudeeren en de laatste pc: tij om op korten
termijn een cmtwoord te geven op de vraag, vermeld in de be-
schikking vcm den Minister van Waterstaat, waarbij de commissie
werd ingesteld.

1)  Jaarboek van het Centraal Bureau van de Veilingen, 1931, pag. 45.

63



De commissie was vcm oordeel, dat het haar niet mogelijk was
een afzonderlijk rapport uit te brengen over de vraag of het peil
der tarieven voor land- en tuinbouwproducten gerechtvaardigd
was, alvorens het standpunt vcm de leden over de tweede vraag
te kennen. In het rapport onderzocht de commissie deze vragen: of
de spoonvegen als een onderneming of als een instelling van
openbaar nut moeten worden behcmdeld, waarbij zij tot de con-
clusie komt, dat het spoorwegbedrijf als een onderneming - zij
het dan als een openbare onderneming - behoort te worden
geleid. 1)

De Spoorwegen moeten er daarom naar streven, uit de op-
brengst van het vervoer alle kosten ervan te dekken, de belooning
van het in het bedrijf gestoken kapitaal dc:[aronder begrepen, zij
moeten self-supporting zijn.

Volgens de commissie dienen de spoorwegen ten aanzien van
hun tariefspolitiek dezelfde wegen te bewandelen, die ook de
particuliere ondernemer volgt met die tarieven afhankelijk te doen
zijn van de prijsvorming op de markt.

De vrachtprijs moet zoo gesteld worden, dat het in de spoor-
wegen gestoken kapitaal rendement oplevert en dat de verzender
nog met voordeel zijn waren kan verzenden.

De commissie volgt hierbij de gedachtengang vcm Cassel, die
in zijn leerboek „Theoretische Sozial8konomie" cds functie van den
prijs vermeldt, dat hij „die sozialtlkonomische Aufgabe hat, die
Anspriiche auf Giiter so weit zu beschranken, dass sie mit den
zur Verfiigung stehenden Mitteln befriedigt werden k6nnen." 2 )

In de gedachtengang van de commissie wordt aan het prijzen-
stelsel een functie toegekend, die het als zoodanig niet bezit.

Het prijzenstelsel is de instrumentale oorzaak, die door de prin-
cipale oorzaak, de leiders, gericht wordt op de bereiking van het
doel, de economische welvaart. 3)

De commissie acht de spoorvrachten op dezelfde lijn te liggen

1) Verslag van de Commissie van Onderzoek, 's Gravenhage 1932, pag. 39.
2) Cassel: Theoretische Sozial8konomie, Se Aufl., Leipzig 1932, pag. 59.
9 Cobbenhagen Diesrede 7 Maart 1933 te Tilburg. - Theoretische be-
schouwingen over het verband tusschen inkomstentheorie en prijstheorie.
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als de andere kosten, die de producent te maken heeft en de
vrachten moet hij dan ook op dezelfde wijze als de productie-
kosten in zijn prijs verdisconteeren.

Stelt men zich op een ander standpunt, dan zou het dit moeten
zijn, dat de Spoorwegen beschouwd worden cds een instelling vcm
openbaar nut, waarbij de behoeften, die door de spoorwegen
bevredigd worden tot de zoogenacmde collectieve behoeften be-
hooren gerekend te worden.

Bij de bevrediging van deze collectieve behoeften behoeft de
acmspraak, die een bepaald individu op een bepaald economisch
goed doet, niet afhankelijk te zijn van een door hem geboden
contra-prestatie.

Twee wegen zouden dan voor de spoorwegen open staan, ofwel
lage vrachten vast te stellen voor bepaalde gevallen, of de Staat
zou een belcmgrijk deel van alle vervoerskosten voor zijn rekening
moeten nemen.

Daar de commissie echter vam meening is, dat het vervoer van
goederen, slechts voor bepaalde groepen van personen van be-
lang is, zou de bevoorrechting van deze groepen door goedkoope
tarieven, betaald moeten worden door andere, die slechts in zeer
verwijderd verband vcm deze voordeelen kunnen profiteeren.

Stelt men daartegenover aanleg van parken, onderwijs, straten-
acmleg, bruggenbouw e.d., dan is het algemeene nut veel sterker
aanwijsbaar. Aan drie normen moet de vrachtprijs voldoen,
eerstens moet hij de kosten volledig dekken, ten tweede moet het
vervoer per eenheid zoo laag mogelijk zijn en ten derde moet de
vrachtprijs zoodanig zijn, dat het in de spoorwegen gestoken
kapitaal rendabel is. De vrachttarieven moeten gebaseerd zijn op
de waardevermeerdering door het vervoer, hetgeen differentieele
tarieven eischt.

„Differentieele tarieven zijn de logische consequentie van de
aanwezigheid van een belangrijk percentage algemeene
kosten." 1)

1) Verslag van de Commissie van Onderzoek, 's Gravenhage 1932, pag. 51.
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Ook Taussig komt in zijn principles of economics tot dezelfde
conclusie,  wc:tar hij schrij ft:

„Railways have two marked economic characteristics - not
„such as to make them in the last cmalysis different in kind
„from other industries, but so great in degree as to bring
„railway problems into a class almost of their own. The
„charateristics are, first, the great size of the plant; cmd
„second, the fact that the operations are conducted largely
„at joint cost."
„The only way to get the full utilization of all this labor and
„expense is to fix the rates in such manner that the trans-
„portation shall come:'1)

Wat de speciale tarieven betreft, die aangewend worden om
tegen het buitenlcmd te kunnen concurreeren, is de commissie van
meening, dat het principieel verkeerd is de spoorwegen hierin te
betrekken. Wanneer een bepaalde tak vcm bedrijf steun noodig
heeft, kan dit beter rechtstreeks geschieden. Deze conclusie ligt
geheel in de lijn van het betoog, stelt men immers de directe ren-
tabiliteit vcm het bedrijf op den voorgrond, dan moet het geheele
tarievenstelsel dacrop gebouwd zijn.

Vanuit het standpunt der volkshuishouding leidt deze conclusie
tot den gedachtengang, dat een verticale ordening vcm de be-
drijven en ondernemingen op elkaar niet mogelijk zou zijn. Immers
ieder deeldoel, in casu de spoorwegen, staat op zich zelf en geen
van die deeldoelen zou bewust geordend mogen worden.

De huidige tijdsomstandigheden brachten duidelijker dcm ooit
naar voren, dat de verschillende economische problemen gezien
moeten worden in het kader van het algemeen welzijn, hetgeen
de staat te verzorgen heeft.

Indien het economisch nut, bereikt door lage tarieven, grooter
is dan het verlies, dat door de verlaging ontstaat, dan mag men
aannemen, dat het algemeen economisch beschouwd gewenscht is.

Zeker bij een instelling als de spoorwegen. Het vervoer grijpt
1) Taussig: Principles of economics, Volume II, New York 1929, pag. 392.

id. pag. 398.
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namelijk zoo zeer in het geheele economische leven in, dat hier
wel degelijk de maatstaf van algemeen economisch nut mag
worden aangelegd. Uiteraard blijft het echter moeilijk om bij de
zich steeds wijzigende prijzen het directe nut van een tariefsver-
laging acm te toonen.

In feite gingen de spoorwegen een andere richting uit, dan in
het rapport was vastgelegd.

Het sterk naar voren komende vrachtvervoer per auto, maakte
voor de spoorwegen een tariefsverlaging noodzakelijk. Zij werden
gedwongen een vrachtprijs in rekening te brengen, die met het
grensniveau van substitueerende vervoermiddelen rekening hield.
In het binnenlandsch verkeer was aanpassing mogelijk door
middel van het afsluiten vcm contracten.

De prijzen, die in de tarieven waren vastgelegd, waren
maximumprijzen. De werkelijke prijzen waren daarvcm sterk af-
wijkend en werden voor het binnenlcmdsch verkeer niet gepubli-
ceerd.

Voor het buitenlandsch verkeer werden de prijzen wel gepubli-
ceerd, omdat verplichting tot publicatie was vastgelegd in de
regeling voor het internationale goederenverkeer.

Het internationale goederenverkeer viel onder een tractaat n.1.
de Internationale Overeenkomst omtrent goederenvervoer per
spoorweg, welk tractaat op 1 October 1938 van kracht was ge-
worden.

Interdiction art. 9, pagina 9 zeide :
„Tout trait6 particulier, qui aurait pour effet d'accorder d un
„ou plusieurs ex diteurs une rdduction sur lex prix des tarifs
„est formellement interdit et nul de plein droit. Tout fois, sont
„autoris6es les  ductions de prix dument publi6es et dgale-
„ment accessibles a tous aux m6mes conditions, ainsi que
„celles qui sont accord6es soit pour le service du chemin de
„fer, soit pour le service des administrations publiques, soit
„cru profit d'oeuvres de bienfaisance." 1).

1) C0nvention internationale concernant le transport des marchandises par
chemins de fer.
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Kort na het verschijnen van het rapport de Vries is in  1933 een
nieuw tarief verschenen voor het vervoer van goederen bij de
Nederlandsche Spoorwegen, waarin verschillende vrachtprijzen
van groenten en fruit werden verlaagd.

De Nederlcmdsche Spoorwegen kenden 4 tariefklassen:  A, B, C
en D. Groenten, vruchten en aardappelen waren in klasse C., d.w.z.
in de op 66n na goedkoopste tariefklasse ingedeeld. Ofschoon op
goederen, die in gesloten wagons werden vervoerd een vracht-
verhooging van tien procent werd geheven, geschiedde dit bij
deze producten niet.

In de meeste gevallen vonden de algemeene vrachtprijzen op
het vervoer vcm tuinbouwproducten en aardappelen geen toe-
passing, omdat deze goederen tegen lagere vrachtprijzen volgens
speciale tarieven werden vervoerd.

Onder speciaal tarief No. 1 vielen verschillende producten, welke
in groote massa, zoowel in het binnenlcmd als naar het buitenlcmd
werden vervoerd en welke zonder bezwaar cds vrachtgoed konden
worden verzonden, zooals versche aardappelen, kool, peulvruch-
ten e.d. Daarnaast bestond er in 't bijzonder voor aardappelen een
speciaal tarief, dat voor dit vervoer van belang was.

Speciaal tarief No. 1 gold voor het vervoer van een aantal tuin-
bouwproducten naar alle bestemmingen.

Voor vervoer als snelgoed gold het specicde tarief VI, dat zeer
belangrijke reducties bevatte ten opzichte vcm het normale tarief.
De transportduur voor snelgoed was zeer kort, zoo bijv. van het
Westland naar Bazel pim. 30 uur;
van het Westland naar Keulen plm. 14 uur;
vcm het Westland naar Berlijn plm. 32 uur.

De Spoorwegen vervoerden aan groenten en fruit in:
1938 59.000 ton

1939 93.000 ton

1940 142.000 ton

De vervoerskwanta per vaste relatieschipper bedroegen in de
drie genoemde jaren rond 60.000 ton per jaar, terwijl door de wilde
binnenvaart vervoerd werden in:
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1938 8.723 ton

1939 18.106 ton

1940 32.565 ton

Ofschoon de door het Centraal Bureau van de Veilingen naar
voren gebrachte punten, dat namelijk de spoorvrachten voor
groenten en fruit te hoog waren in verhouding tot de waarde van
de producten, in vergelijking met de tarieven van de voornaamste
met den Nederlcmdschen tuinbouw concurreerende landen, n.1.
Duitschland en Itali8 en in vergelijking met tarieven, welke de
Nederlcmdsche Spoorwegen berekenden voor buitenlandsche tuin-
bouwproducten, alle in het rapport ontkend werden, werd in feite
na 1933 het tariefstelsel zoodanig gewijzigd, dat er een belangrijke
vrachtverlaging optrad.

Tenslotte moge hier nog eenige gegevens volgen uit een verslag
der Streekplancommissie Westland. 1)

Dit verslag geeft een overzicht over :
a.  den acmvoer van tuinbouwproducten van de kweekplaatsen

naar de veilingen en den aard der acmgevoerde producten;
b.  den afvoer van tuinbouwproducten van de veilingen naar

de binnen- en buitenlandsche consumptiecentra.
De telling werd gehouden in een tijd,dat de acnvoeren op de

Westlcmdsche veilingen ongeveer hun jaarlijksch mco imale grootte
hadden bereikt en wel in de week van 1 tot 6 Augustus 1938 en
wil een inzicht verschaffen in het vervoer van de Westlcmdsche
tuinbouwproducten.

AANVOERVERKEER

Vervoerde hoeveelheid In % van het
Vervoermiddel in kg totale vervoer

schuit....... 5.705.600                           63
paard en wagen 1.451.400                           16
vrachtauto   .  .  .  . . 1.961.100                           21

totaal 9.118.100 100%

1) Verslag der Streekplancommissie Westland, 's Gravenhage, 1941, pag. 175.
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AFVOERVERKEER

Vervoerde hoeveelheid In % van het
Vervoermiddel in kg totale vervoer

per wagen 247.000                       21/2
per schip  .  .  .  .  . . 1.839.000 191/2

per vrachtauto     .  . . 4.912.000                  50
per trein...... 2.737.000                           28

totaal 9.735.000 100%

Op te merken valt, dat in de beschouwde week doorgedraaide
producten per schip nacrr Breda en per spoor naar Tiel werden
gezonden.

Het acmdeel van het schip en het spoor in het totale vervoerbeeld
is hierdoor aan den hoogen kant Desondanks blijkt uit de cijfers,
dat bij den afvoer van tuinbouwproducten het aandeel van schip
en spoor tezamen nog niet tegen de per auto afgevoerde hoeveel-
heid opweegt.

Het geval dat de afvoer grooter is dan de aanvoer, ontstond
doordat voor export bestemde producten, die op verschillende
veilingen bijeengebracht waren, door de laatste veiling, welke de
koopman bezocht, waar de eigenlijke verzending dus begon, een
certificaat voor de totale partij werd afgegdven.

In den afvoer stond dus de geheele partij, terwijl slechts het
deel, dat hiervcm op de eigen veiling werd gekocht, in den aanvoer
voorkwam.

Het bleek, dat binnen een cirkel van 25 km de auto het meest
geschikte vervoermiddel is, vooral omdat het als regel gaat om een
groot aantal betrekkelijk kleine partijen, welke voor verschillende
plaatsen bestemd zijn.

Snelheid en groote beweeglijkheid op korten afstand maken de
auto voor dit vervoer zeer geschikt.

Paard en wagen hebben hierbij nog een aanvullende beteekenis,
terwijl het schip alleen van belcmg is voor grootere partijen, be-
stemd voor acm het water gelegen plaatsen.
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Voor het vervoer over afstcmden van 25 tot 100 km is de vracht-
auto het ideale vervoermiddel.

De snelheid van den trein geeft in deze zone nog geen voldoende
voordeel, terwijl het distributieve element in het treinvervoer ont-
breekt. Voor de uiterste grens van deze z6ne begint het vervoer
per spoor beteekenis te krijgen.

Hieraan is echter vrijwel steeds overlading op een ander ver-
voermiddel verbonden, hetgeen bij vervoer per vrachtauto wordt
vermeden.

Bij  vervoer over middelbare afstcmden van  100 tot 200 km blijft
de vrachtauto een zeer geschikt vervoermiddel, doch begint het
treinvervoer, dcmk zij de grootere rijsnelheid en de bedrijfszeker-
heid, vooral voor het buitenste deel van het rayon van beteekenis
te worden. Bij grootere afstanden dan 200 km wordt de spoorweg
van overwegend belang.

b) Standaardisatie
Bleek uit voorgacmde beschouwing, dat de vervoerkosten voor

de grootte van den export van groot belang kunnen zijn, niet
minder waarde moet men in deze, speciaal bij groenten en fruit,
toekennen acm de kwaliteit.

In den na-oorlogstijd van 1914-1918 werd de concurrentie
tusschen binnenlandsche en buitenlandsche waren op de buiten-
landsche markt minder een kwestie van prijs dan wel vcm kwali-
teit en afzetorganisatie en werd van verschillende zijden door het
Centraal Bureau van de Veilingen en de tuinbouwconsulenten
aangedrongen op het kweeken vcm een kwaliteitsproduct.

Het primaire doel van standaardisatie in den landbouw is, door
een betere sorteering volgens uniforme standaardtypen de ver-
handelbaarheid en daarmede de afzet van tuinbouwproducten te
bevorderen.

Ofschoon men dus onder standaardisatie eigenlijk verstaat het
invoeren vcm een uniforme regeling, volgens welke de producten
gesorteerd worden naar grootte, gewicht e.d., is men er hoe
langer hoe meer onder gacm verstaan, de indeeling van de pro-
ducten acm de hand van de gemaakte opstelling naar kwaliteit.
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Ten onzent treft men dan ook voortdurend het woord standaardi-
satie aan, waar men eigenlijk bedoelt weer te geven een gra-
deering vcm het product. Het Duitsche woord Giitestaffelung geeft
dit begrip taalkundig zeer goed weer.

Evenals men bijvoorbeeld voor tarwe een aparte standaard be-
staande uit 5 klassen, met een bepaalde onderverdeeling der be-
treffende klassen heeft opgesteld, zoo wil men ook voor groenten
en fruit bepaalde kwaliteitsgroepen opstellen naar grootte, ge-
wicht, kleur, smaak e.d.

Het streven naar stcmdaardisatie ontstond uit de behoefte van
den handel naar gelijkheid in kwaliteit bij producten en daar de
tuinder slechts tot op zekere hoogte de teelt kan beinvloeden ten
aanzien van de kwaliteit, geven standaardisatiemaatregelen hem
een middel in de hand, de marktvoorwaarden te verbeteren.

De invoering van standaardisatiemaatregelen voor tuinbouw-
producten in Europa ontstond eerst na den vorigen oorlog, nadat
in Amerika in deze reeds belangrijke vorderingen gemaakt waren.
Vooral fruit leende zich hiertoe uitstekend.

Voor CaliforniB was het practisch de eenige methode om de
Europeesche mcIrkt te veroveren, omdat alleen fruit vcm zeer
goede kwaliteit de hooge transportkosten vermocht te vergoeden.
Het is dan ook een vaststaand feit, dat de voordeelen van stan-
daardisatie aan den ver van de markt verwijderden kweeker in
veel hoogere mate te stade komt dcm acm de dicht bij de markt
gelegen producenten, hetgeen voor ons 1cmd als exporteerend land
vcm groot belang is.

Reeds in 1900 bemoeiden zich in Californi6 de autoriteiten met
de stcmdaardisatie en in 1915 werd een wet, deze materie regelend,
uitgevaardigd.

Kwamen er aanvcmkelijk in deze wet bepalingen ten acmzien
vcm kwaliteit en rijpheid voor, die slechts op een zestal producten
betrekking hadden,  in  1939  was dit aantal tot ongeveer dertig
producten uitgebreid.

Op de verpakking moest de naam en het adres vcm den
kweeker of verpakker en de inhoud vermeld sta(In, terwijl een
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uitgebreide contr6le acm de verschepingshavens, op de groot-
handelsmarkten en acm de grens, de naleving van de wettelijke
bepalingen streng controleerde.

Ten onzent is men tot een algemeene toepassing vcm kwaliteits-
voorschriften nog niet gekomen en waarschijnlijk zou een alge-
meene invoering eerst langs wettelijken weg bevredigend ge-
regeld kunnen worden.

Evenals men zich bij de industrie is gaan toeleggen op het
fabriceeren van een uniform product, zoo moet men ook in den
tuinbouw er voor zorg dragen, de handel een uniform product acm
te bieden. Maar terwijl bij de industrieele producten het voordeel
van standaardisatie meer bij de productie gelegen is, in den vorm
van arbeidsbesparing, betere benutting van de machines, be-
sparing op loonen en dergelijke, ligt het voordeel bij tuinbouw-
producten meer acm de distributieve zijde en is het een kwestie
van afzetverbetering. Daarbij speelt deze factor een rol, dat bij
industrieele producten het voor den ondernemer door het kiezen
van bepaalde grondstoffen mogelijk is het eindfabrikaat naar
kwaliteit op te voeren, welke mogelijkheid bij tuinbouwproducten
door zaadkeuze slechts in geringe mate het geval is.

b) Uitvoercontr81ebureau
In  1924  werd  door het Centraal Bureau  van de Veilingen,  de

Nederlcmdsche Vereeniging vcm Groentenexporteurs en de Rotter-
damsche Vereeniging vcm Fruit- en Groentenexporteurs een uit-
voercontr61ebureau opgericht met het doel, den buitenlandschen
kooper een waarborg te geven met betrekking tot de hoedanig-
heid, de sorteering, de verpakking, de maat en het gewicht van
een aantal 1cmd- en tuinbouwproducten. Door het vaststellen van
minimum eischen voor uitvoer van producten was de buitenland-
Sche kooper verzekerd vcm goede waar.

De acmsluiting bij het Uitvoercontr61ebureau was vrij en de
aangeslotenen waren gerechtigd, onder een nationaal, wettig ge-
deponeerd merk, bestaande uit een staande leeuw met een Neder-
landsche vlag in zijn klauw, te veilen en te exporteeren.

De vrijheid van aansluiting borg het gevaar in zich, dat de
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doeltreffendheid van de contr6le door derden verzwakt zou
worden.

Om deze reden richtte zich het Centraal Burecni in Maart 1936
tot den Minister van Lcmdbouw en Visscherij met het verzoek om
op basis  van de landbouwuitvoerwet  1929 de exportcontr6le  op
tuinbouwproducten verplichtend te stellen. Bij Koninklijk Besluit
van 19 October 1936 werd de Landbouwuitvoerwet van toepassing
verklaard op druiven, bloemkool, sluitkool en spruitkool.

Behalve deze algemeene eischen bestonden er voor de afzonder-
lijke producten nog speciale eischen.

Met ingang van 1 Maart 1937 werden tevens kropsla, tomaten
en komkommers onder de bepalingen der Lcmdbouw-Uitvoerwet
opgenomen, terwijl in het begin van 1938 door de Regeering voor-
geschreven werd, dat alle te exporteeren tuinbouwproducten aan
de minimum-eischen van het Uitvoer-contr6le-bureau moesten vol-
doen, hetgeen een zeer gewichtige stap in de richting van stan-
daardisatie beteekende.

Het Uitvoer-contr6le-bureau werd belast met de uitvoering der
getroffen maatregelen; onder het toezicht van de beambten van
dit bureau werd de dagelijksche contr6le op de producten opge-
dragen acm de keurmeesters der veilingen. De exporteur ontving
na keuring van de veiling, of wel een verklaring, als de partij niet
voor rechtstreekschen uitvoer werd verladen, ofwel een certifi-
caat, als de verlading wel voor rechtstreekschen uitvoer plaats
had. Zonder certificaat was geen uitvoer mogelijk.

Aan de volgende algemeene minimum eischen moesten de pro-
ducten voldoen:
le.   „gezond":  vrij vcm plcmtaardige en dierlijke acmtasting en

van cmdere teeltgebreken;
2e. „gaaf":  vrij van hagel-, vorst- en windbeschadiging;
3e. „zuiver":  vrij van acmgewende ziektebestrijdingsmiddelen

en verontreinigingen;
4e. ,,rijp": in een zoodanigen graad van rijpheid ver-

keerend, dat het in goeden toestcmd ter plaatse
van bestemming aankomen redelijkerwijze
mocht worden verwacht;
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Se. „versch": in een zoodanigen staat vcm verschheid ver-

keerend als met het oog op het product en de
bestemming wenschelijk was.

Op het gebied van stcmdaardisatie kan ten onzent nog veel
gedacm worden. Een verder doorgevoerde standaardisatie ook
voor de binnenlandsche markt, kcm ten gevolge hebben, dat de
kweeker voor zijn hoog gekwalificeerde producten een gemakke-
lijke afzet en een hoogen prijs kcm behalen.

Evenals in den tijd omstreeks 1880, toen de veilingen in op-
komst waren, verbetering in kwaliteit van de kweekers zelf uit-
ging, zoo kunnen thans de veilingen in belangrijke mate tot stan-
daardisatie medewerken en daarmede hare distributie-functie nog
beter vervullen.

c) Reclame

In het vorig hoofdstuk is acmgetoond, hoe o.a. op initiatief van
het Centraal Bureau vcm de Veilingen de standaardisatie werd
bevorderd en hoe door het bestacm vam de veilingorgcmisatie de
uitwerking van deze maatregelen doorvoerbaar bleek.

Ook op het gebied van de reclame heeft de veiling baanbrekend
werk verricht.

Het Centraal Bureau van de Veilingen heeft zich met het maken
van reclame bezig gehouden, zoowel in het binnenland als in het
buitenlcmd.

Het doel van de reclame is in het algemeen het vergrooten van
de effectieve behoefte naar een bepaald artikel en daardoor het
vergrooten van den omzet. Het Centraal Bureau trachtte door het
maken van reclame het verbruik van groenten en fruit op te
voeren, zoodat een grooter deel van het inkomen voor het koopen
van genoemde producten zou worden aangewend.

Aangezien de producent individueel te klein is om de kosten
van een reclame-campagne te dragen, is het voeren van een col-
lectieve reclame de beste oplossing.

Eliasberg wijst in zijn boek „Reklamewissenschaften" op de
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moeilijkheden, die bij een collectieve reclame voor landbouw-
producten een rol spelen en schrijft in dit verband: „Die Schwierig-
keiten fur die landwirtschaftliche Werbung sind hauptsachlich
zwei: 1 ist eine Verbrauchssteigerung fiir viele Produkte direkt
nicht zu erreichen, sondern nur auf Umwegen. Das setzt sehr ein-
gehende Kenntnis sowohl des Marktes, als auch der Ware und
ihre weiteren Verwertbahrkeit voraus; also Mc[rktanalyse. Der
Werbeleiter muss ausserdem auch recht solide Kenntnisse aus der
Ernahrungslehre, der Hygiene haben."1)

Hij spreekt hier over een indirecte weg, maar die indirecte weg
moet bij de reclame bijna altijd bewandeld worden.

Het duurt meestal geruimen tijd voordat de reclame ten volle
doorwerkt en het is altijd noodig, dat het terrein door middel van
een marktonderzoek goed wordt verkend.

Bij de reclame kan men onderscheiden het stimuleeren van de
behoeften in het algemeen en het wekken van belangstelling voor
een bepaald merk.

Bij reclame voor groenten en fruit is men nog in de eerste
phase, d.w.z. het vergrooten van de behoeften.

Volgens gegevens van de Directie van den Landbouw bedroeg
het verbruik van groenten per hoofd der bevolking in de jaren
1936 tot en met 1939, gemiddeld 51.- K.G., als volgt verdeeld:
Fijne bladgroenten (cmdijvie, postelein, raapstelen, sla,

spinazie, veldsla, witlof) . 11.7 kg
Grove bladgroenten (boerenkool, Chineesche kool, prei,

sluitkool, spitskool, spruitkool) . 9.6 kg
Bloemkool                                          5.8 kg
Peulvruchten (boonen, erwten, peulen) . . 6.9 kg
Stengelgroenten (asperges, koolrabi, rabarber) . . 0.8 kg
Bol-, knol- en wortelgewassen (kroten, peen, radijs,

rapen, schorseneeren, sialotten, uien) . 10.8 kg
Vruchtgroenten (augurken, komkommers, tomaten) . 4.9 kg
Keukenkruiden (selderij, kervel, peterselie) . . 0.5 kg

Totacd . . 51.0 kg

1) Eliasberg: Reklamewissenschaften, Leipzig 1936, pag. 156.
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Het verbruik van fruit over dezelfde periode 31.5 kg n.1.
Pit- en steenvruchten (appelen, kersen, peren, pruimen)  15.3 kg
Klein fruit (bessen, frambozen, kruisbessen, aardbeien) 2.1 kg
Meloenen . .  .  0.8 kg
Fruit onder glas (druiven, perziken) . . 1.8 kg
Zuidvruchten . 8.5 kg

. 3.0 kgBananen  .  .  .  .  .  .  .  .

Totaal . . 31.5  kg

Met het maken vcm reclame is op dit gebied ongetwijfeld nog
zeer veel te bereiken, hetgeen ook uit de gevoerde reclame-
campagne  in  1938 voor tomatensoep bleek, waarbij 4 millioen
blik tomatensoep een gemakkelijke afzet bij de consumenten vond.

Wcmneer het volksinkomen vermindert zal er een verschuiving
plaats vinden in de consumptie van waren cds vleesch, eieren en
boter en vooral van groenten en fruit naar goedkoopere voedings-
middelen. Dat hierbij vaak vcm het een teveel en vcm het andere
te weinig gebruikt wordt is een veel voorkomend verschijnsel, het-
geen de volksgezondheid schaadt.

De tweede moeilijkheid die bij het voeren van een collectieve
reclame naar voren treedt, wordt door Eliasberg als volgt ge-
formuleerd:

„Die zweite Frage ist die der Qualitat und insbesondere der
Qualitatsvereinheitlichung. In der Landwirtschaft setzen sich die
Lieferanten hauptsachlich aus kleinen bis mittelgrossen Einzel-
lieferanten zusammen deren Ware nie vollstandig einheitlich sein
werden. Die Stcmdardisierung 1cmdwirtschaftlicher Erzeugnisse
ist aber unbedingte Voraussetzung fur den Erfolg der Kollektiv-
werbung."1)

Men kan reclame maken voor een artikel en voor een merk. Bij
het reclame maken voor een artikel gaat het erom, het verbruik

1) Eliasberg: Reklamewissenschaften, Leipzig 1936, pag. 156.
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van dat artikel te stimuleeren, waarbij het voor een cmder artikel
vermindert.

Bij het adverteeren voor een bepacdd merk, hetgeen meesten-
tijds door den producent geschiedt, zal de producent trachten
zoowel de effectieve behoefte als de omzet vcm zijn merk te ver-
grooten, waarbij het merk cds concurrentiemiddel gebruikt wordt.

Voor het voeren van een merk-artikel is noodig, dat het artikel
iets eigens heeft, zoodat het individualiteit bezit. Verliest het dit
individueele karakter, dan gaat men het in bijkomstige dingen
zoeken, zooals bijvoorbeeld in de verpakking.

Ook bij groenten en fruit kcm men beoogen de effectieve be-
hoefte te vergrooten of het invoeren van bepaalde merk-artikelen.

In het algemeen gesproken is echter de individualiteit van
groenten en fruit ten opzichte van concurrenten gering, zoo niet

afwezig. Het is daarom haast niet mogelijk merkartikelen te voeren,

tenzij men het in het bijkomstige zoekt.
Industrieele artikelen leenen zich er meer toe iets specifieks

naar voren te brengen, waardoor de eene producent een voor-

sprong krijgt op de anderen.
Bij sommige tuinbouwproducten is er een tendens in deze richting,
zooals Bredasche aardbeien, Bergen op Zoomsche asperges e.d.
Het is wenschelijk, dat bij het reclame maken voor groenten en
fruit een mc: ktonderzoek voorafgaat en tevens, dat deze producten
zooveel mogelijk gestandaardiseerd zijn.

Zijn deze producten gestandaardiseerd, dan hebben de koopers
de zekerheid, dat ze aan een bepaalde vastgestelde kwcditeit
voldoen.

Het Centraal Burau wees bij zijn reclame-cconpagne vooral op
de voedingswaarde van groenten en fruit, omdat dit een hoofd-
argument is voor het stimuleeren van de behoeften en gezond-
heidsargumenten in het algemeen een voorsprong genieten op
economische motieven.

In ons 1cmd werd met het maken van reclame in 1924 aange-
vcmgen met een campagne voor meer gebruik van tomaten.
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Daartoe werden 250.000 receptenboekjes gratis verspreid en
7500 platen acm winkeliers verstrekt.

In 1926 werd een algemeen receptenboekje in een oplaag van
400.000 exemplaren via winkeliers en grossiers bij de consumenten
verspreid.

In 1928 volgde de uitgave vcm 600.000 boekjes, zoodat in totaal
een oplage van 1.650.000 boekjes bereikt werd. Op stations werd
reclame gemaakt voor verschillende producten. Andere middelen
tot het maken vcm reclame waren lichtbeelden in 6talages, aan-
plakbiljetten op reclame-zuilen, muurbeschilderingen, inzendingen
op tentoonstellingen e.d.

De geheele reclame-campagne was bedoeld als collectieve
reclame, die ten nutte kwaIn aan alle tuinders.

Voor het buitenlcmd werd een reclame-blad in het Duitsch en
Engelsche rondgestuurd aan 5000 hcmdelaars in Duitschlcmd, Enge-
land, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finlcmd, Zwitserland,
Oostenrijk en Tsjecho-Slowakije.

In Engeland werden eenige kookdemonstraties gegeven, bij
welke gelegenheid aan de bezoekers receptenboekjes werden
uitgereikt.

Vooral de Californische kweekers en handelaars hebben door
middel van reclame hun afzet belangrijk weten te vergrooten. Ten
opzichte van ons land heeft California het enorme voordeel, dat
85%  vcm de totale aanvoer  op de binnenlandsche markt  opge-
nomen wordt en dat de verkoop van waren onder merk veel
verder voortgeschreden is. In 1900 werd de consumptie van
vruchten in Amerika in het algemeen nog als een luxe beschouwd.

Het gemiddelde verbruik van sinaasappels in Amerika bedroeg
in 1910 32 sinaasappels. In 1921 reeds 38.

OIschoon de koopkracht in Amerika grooter is dcm ten onzent,
is het toch niet deze factor, die het gebruik zoo belangrijk deed
toenemen, macn· moet de oorzaak veeleer hierin gezocht worden,
dat de Amerikanen fruit om gezondheidsredenen gebruiken.

Het hooge vitaminengehalte vcm fruit is een bekend feit. In 1900
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werd door de California Fruit Growers Association, een van de
grootste verkooporgcmisaties, die de merken Sunkist en Redball
invoerde, 6000 dollar voor reclcmle-doeleinden besteed en tot 1932
werd voor 16.738.447 dollar acm reclame uitgegeven.

Vertegenwoordigers van groote maatschappijen dienen   hun
clienten vcm advies, hoe zij de winkel en de atalage moeten in-
richten. Daarenboven maakt men gebruik van films om de
voedingswaarde van fruit acm te toonen, vcm radiovoordrachten,
deelname aan artscongressen, tentoonstellingen, advertenti8n e.d.

Vanwege de instelling vcm het buitenland op verbruik van eigen
producten was het gedurende eenige jaren v66r den oorlog weinig
doeltreffend, daar een grootsche reclame-campagne voor Neder-
landsche producten te voeren.

Voor het binnenlcmd is in de toekomst een reclame-campagne
gewenscht.

De afzet van binnenlandsch fruit kan ongetwijfeld verhoogd
worden, getuige het feit, dat de invoer uit het buitenland zeer
belcmgrijk genoemd mocht worden, terwijl ons eigen fruit de ver-
gelijking in kwaliteit met het buitenlandsche glcmsrijk kan door-
staan.

De reclame-campagne moet niet alleen beoogen het stimuleeren
van de behoeften der verbruikers, doch moet zich tevens uit-
strekken tot voorlichting van handelaar en winkelier.

Voor deze categorie6n van personen is het gewenscht, dat zij
ingelicht worden omtrent de kwaliteit en houdbaarheid van de ver-
schillende vruchten.

Met de verzorging van een reclame-campagne kan het Centraal
Burecni zich het best belasten, zooals dat reeds in voorgaande
jaren geschied is.

De veilingen dragen daartoe bij in verhouding tot hun omzet.
Zoo werd in 1938  1/50 % van de omzet over 1937 als reclame-
bijdrage geheven.
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*1

TEELTGEBIEDEN VAN GROENTEN EN FRUIT.

De tuinbouw als groenteteelt, dienende cds toespijs is waar-
schijnlijk zoo oud als de landbouw en heeft zich met dezen hand
in hand ontwikkeld.

Groenten vormen een welkome aanvulling van het belangrijkste
voedingsmiddel, de aardappel.

Volgens Uilkens werden amdappels in 1589 voor het eerst uit
Engeland in Nederland gekweekt door den hoogleeraar Clusius in
den plcmtentuin te Leiden, waarbij zij vervolgens over verschillen-
de buitenplaatsen verspreid werden.

Doch zelfs omstreeks 1800 was het gebruik van aardappelen nog
vrij gering. In dit verband schrijft Uilkens:

„In het jaar 1800 werd nog bij een fatsoenlijk burgerhuis-
gezin, op het land woonachtig, eene hoeveelheid aard-
appels opgedacm, welke drie Nederlandsche mudden niet
te boven ging, en waarmede men zich een geheel jaar
vergenoegde."1)

Voor onze streken mogen wij aannemen, dat de Romeinen den
tuinbouw hebben ingevoerd, en dat hij onder de Franken ver-
breid werd. In het Capitulare de Villis vcm Karel de Groote wordt
melding gemaakt van appel- en perenboomgaarden.

De eerste ontwikkeling vond plaats bij kasteelen en kloosters.

1)  Uilkens Th.: Geschiedenis van den Tuinbouw, 1855, pag. 23.
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De Kruistochten en later de zeevaart, die kennismaking met vele
landen en hun producten in de hand werkten, waren mede oor-
zaak, dat vreemde planten naar ons land werden overgebracht.

In  de  16e eeuw hebben de Hollandsche groenten reeds   een
zekere vermaardheid. Zoo is de tuinbouw op het eilandje Amager
bij Kopenhagen van Hollandschen oorsprong. In 1516 trokken 83
Nederlcmdsche gezinnen naar bedoeld eiland op verzoek van
Christiaan II van Denemarken.

Een groote ontwikkeling vindt plaats tijdens den bloeitijd der
republiek, toen de vraag naar tuinbouwproducten groot werd in
de steden.

Vooral de voor den tuinbouw geschikte gronden in de buurt
der groote steden kwamen in aanmerking.

De transportmogelijkheden spelen bij de veelal zeer sterk aan
bederf onderhevig zijnde tuinbouwproducten een groote rol. De
ontwikkeling van het snelverkeer en tevens de opkomst der in-
dustriegebieden om Nederlcmd maakten een gunstige uitbouw van
den tuinbouw mogelijk. Door zijn geografische ligging werd het
als het ware de natuurlijke taak van Nederland deze industrie-
gebieden van tuinbouwproducten te voorzien. Ook het klimaat,
met betrekkelijk koele zomers en zachte winters, leent zich bij
uitstek voor een goed verbouw. De gemiddelde jaartemperatuur
bedraagt 10.9 graad, terwijl de gemiddelde jaarlijksche neerslag
705 mm bedraagt.

Iuist voor ons land met zijn dichte bevolking en de groote hoe-
veelheid voor tuinbouw geschikte gronden, was deze vorm van
landbouw een uitkomst, daar de capaciteit vcm den tuinbouw het
opnemingsvermogen van akkerbouw en veeteelt verre overtreft.

Dacirnaast vinden vele personen werk in de aan land- en tuin-
bouw verwante industriean, als zuivelfabrieken, conserven-
fabrieken, aardappelmeelfabrieken, manden- en kistenfabrieken
en dergelijke of als leveranciers in den vorm vcm kunstmeststoffen,
zaden, kolen en gereedschappen.

De sterke bevolkingstoename leidde ertoe, dat het klein-bedrijf
in den tuinbouw de overhand kreeg, hetgeen uit een statistiek
van het Centraal Bureau voor de Statistiek van 1938 duidelijk blijkt.
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Acmtcd %
0,01 -   1 ha 13.034         40
1 - 2 ha 9.988          31
2 - 3 ha 4.132          13
3 - 5 ha 3.201          10
5  - 10 ha 1.527           5
10 ha en meer 409      1

Totaal 32.291 100

Ruim 70% van het totaal werd dus ingenomen door bedrijven
met een grootte tot 2 ha.

Over de verschillende provincies gerekend, was de gemiddelde
grootte als volgt:

Groningen   . . . 1.63 ha Noord-Hollcmd   .  . 2.19 ha
Frieslcmd   . . . . 2.08 ha Zuid-Holland  . . . 1.55 ha
Drenthe     .     .     .     .     .     1.22 ha Zeeland . . . . . 2.76 ha
Overijssel  . . . .  1.64 ha Noord-Brabcmt   .  .  2.02 ha
Gelderlcmd   . . . 2.05 ha Limburg   . . . . 2.06 ha
Utrecht      .     .     .     .     .     1.67  ha

De belangrijkste groenteteeltgebieden vormen het Westland,
de gebieden rond de gemeenten Rotterdam, Delft, Pijnacker,
Berkel en Rodenrijs, Zwijndrecht met de Zuid-Hollcmdsche eilanden.
Het gebied ten Westen van Leiden met Rijnsburg, Oegstgeest en
Katwijk.

De gebieden in de omgeving van Roelof Arendsveen, Ter Aar.
De omgeving vcm Amsterdam, de Inngendijk, de Streek, de

Beemster, Beverwijk.
Voorts de omgeving vcm Utrecht, evenals Elst en Huissen in de

Betuwe.
In Zeeland op de eilcmden Walcheren en Zuid-Bevelcmd.
In Limburg, de omstreken van Venlo en Maastricht.
In het Noorden de gemeenten Berlikum (Frieslcmd) en Hooge-

zand-Sappemeer.
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Noord- en Zuid-Hollcmd brengen in het totaal van de omzetten
der veilingen in Nederland de hoogste cijfers.

1936 1937 1938 1939 1940 1941

x  j  1.000.-
Totaal Nederland 57.615 64.048 67.305 69.291 96.610 142.858
Noord-Holland 10.363 10.900 12.499 13.701 18.365 27.034
Zuid-Holland 27.473 30.885 33.628 32.717 43.991 68.178
Noord- en Zuid-Hollcmd gezamenlijk in % tot het geheele land:

65.69 65.24 68.53 66.98 64.54 66.64

Betreffende den aanvoer van groenten geven de volgende cijfers
een overzicht:

1938 1939 1940 1941

kg         kg        kg        kg

Aardappelen (vroege) 108.610 133.127 152.776 97.612
Andijvie 30.046 30.332 37.516 35.271
Bieten 12.307 14.837 15.740 13.448
Bloemkool 41.754 34.514 33.428 38.147
Boonen 39.678 53.014 65.479 57.223

Doperwten 13.049 14.343 9.547 13.820
Komkommers 57.702 60.973 50.774 94.331
Kool 119.497 122.559 140.638 171.832
Peen 29.492 35.210 39.612 84.363

Postelein 7.139 6.740 6.750 3.766
Sla 71.698 68.159 56.177 65.813

Spinazie 24.985 28.903 25.046 21.740
Tomaten 69.469 75.945 73.039 75.818

Overige groenten 118.186 122.217 134.016 191.472

Totaal 743.612 800.873 840.538 964.656

Fruitteelt

Voor fruitteelt in den vollen grond komen Zuid-Limburg en
Gelderland, in oppervlakte beschouwd, bovenaan.

In Zuid-Hollcmd, Noord-Brabant en Zeeland is de teelt meer in-
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tensief, terwijl de teelt van klein fruit, waaronder wordt verstacm
roode-, zwarte- en kruisbessen, frambozen in Gelderlcmd, Noord-
Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland wordt uitge-
oefend.

De belangrijkste producten van fruit onder glas vormen druiven
en perziken.

Druiven welke in de open lucht geteeld werden, konden in ons
land in het algemeen onvoldoende rijpen.

In den loop van de  18e eeuw bouwde men steenen muren ter
vervcmging van de tot dan toe gebruikelijke houten schuttingen.

Lcmgs de zonzijde werden de druivenboomen geplaatst.
De druivenkweekers maakten als eersten op grooten schaal ge-

bruik van glas. In 1904 bedroeg de oppervlakte der druivenkassen
in ons land 26 ha, waarvcm in het Westland 25 ha.

Aan  perzikenkassen,   1.6 ha, waarvan   1.3   ha  in het Westland.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft de volgende statistiek
van groenten fruit onder glas:

1939 1942 1943
Druiven 788 ha 762 ha 712 ha
Ander fruit onder glas 67 ha 72 ha 81 ha
Aardbeien onder platglas 57 ha 51 ha
Andere groenten onder platglas 957 ha 841 ha 870 ha
Groenten in warenhuizen 1097 ha 1089 ha
Groenten in kassen en serres 212 ha 258 ha

Totaal 2973 ha 3041 ha 3061 ha

In  1943  werd van de totale oppervlakte fruit onder glas, zijnde
793 ha, 712 ha benut voor druiventeelt.

De gemiddelde opbrengst vcm een goed geleid bedrijf bedraagt
23.000 kg druiven per ha.

De totale oppervlakte groenten onder glas bedroeg in dat jaar
2268 ha.

Vergelijken wij deze cijfers met 1912, in welk jaar de glasopper-vlakte voor groententeelt 584 ha en voor fruitteelt 83 ha bedroeg,
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dan spreekt duidelijk de enorme vlucht, welke het kweeken onder
glas in verloop van plm. 30 jaar heeft genomen.

In de periode vcm 1936 tot en met 1939 bedroeg de gemiddelde
productie van fruit (x 1000 kg):

Appelen . .   79.766 kg
Kersen  .  .  . . 4.407 kg

Peren . . . . 34.425 kg
Pruimen   . . .   7.913 kg
Roode- en witte

bessen 7.203 kg

Zwarte bessen . 2.091 kg
Frambozen 2.831 kg
Kruisbessen . . 4.240 kg
Druiven onder glas 21.601  kg
Perziken . . . . 89 kg
Totale fruitprod. 165.376 kg

De opbrengst van de teelt van groenten en fruit is dermate
groot, dat het van eminent belcmg is, de export zoo hoog mogelijk
op te voeren, doch door allerlei handelspolitieke en vaak quasi-
sanitaire maatregelen, die in de volgende paragraaf nader zullen
worden bezien, daalde de export vanaf 1930 belangrijk.

De totale export van groenten, fruit en vroege aardappelen was
vanaf 1930 tot het uitbreken van den oorlog cds volgt:

VVaarde:

1930 681.083.000 kg f 75.520.000

1931 588.125.000 kg f 66.444.000

1932 534.555.000 kg f 48.726.000

1933 477.564.000 kg j 38.074.000

1934 477.354.000 kg f 34.539.000

1935 375.248.000 kg f 27.685.000

1936 403.318.000 kg f 30.694.000

1937 453.630.000 kg f 39.951.000

1938 418.882.000 kg 1 43.333.000

1939 432.656.000 kg f 41.659.000
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*2

DE INVLOED VAN DE HANDELSPOLITIEK DER OMRINGENDE
LANI)EN OP DEN UITVOER VAN GROENTEN EN FRUIT.

In de jaren v66r den oorlog was de teelt van groenten en fruit
dermate groot, dat zonder exportmogelijkheden een eenigszins
loonende exploitatie onmogelijk werd.

De hcmdelspolitiek vcm de ons omringende landen deed den
export belangrijke wijzigingen ondergaan.

Welke verschillende maatregelen daarop van invloed waI'en
moge het volgende overzicht verduidelijken.

Duitschland.

In 1931 namen de betalingsmoeilijkheden in Duitschland tenge-
volge van de oorlogsschulden voortdurend toe. De acm Duitsch-
1cmd verleende credieten werden op korten termijn door het
buitenland opgezegd, zoodat in Juli van dat jaar de bcmken zelfs
genoodzaakt waren hun loketten voor eenige dagen te sluiten.

De goederen, die in Duitschland ingevoerd werden, werden bij
noodverordening van 5 Augustus 1931 gesplitst in 3 groepen n.1.
in grondstoffen, halfafgewerkte producten en afgewerkte pro-
ducten en bij de laatste categorie, waarvoor geen deviezen be-
schikbaar werden gesteld, werden groenten en fruit ingedeeld. 1)

Dit had tot gevolg, dat wegens gebrek acm export naar Duitsch-
1cmd de prijzen op de veilingen tot een zeer laag peil inzakten en
groote partijen tomaten, boonen, komkommers e.a. onverkoopbaar
bleven. Het Centraal Bureau wendde zich toen tot de regeering

1).  Iaarboek van het Centraal Bureau van de Veilingen 1931, pag. 11.
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om maatregelen te treffen, die de export van tuinbouwproducten
wederom op gang zouden brengen. Als onderhandelingsobject
der Regeering gold een .,Stillhalte" der aan Duitschland verleende
credieten en daarmede wist de Regeering te bewerkstelligen, dat
reeds op 7 Augustus van dat jaar uitvoer wederom mogelijk werd.

Op 15 Februari 1932 werd de z.g. Ausgleichsteuer ingevoerd,
waarmede practisch alle invoerrechten   met   5   tot 20% werden
verhoogd.

Daartoe werd door de Duitsche Regeering voor de verschillende
artikelen de gemiddelde waarde vastgesteld, waarvan  2%  Aus-
gleichsteuer werd geheven.

De Duitsche importeurs kregen slechts een gedeelte van de
deviezen toegewezen, welke   zij   in    1931 ter fincmciering   van   de
import noodig hadden. Daartoe werd als uitgcmgspunt de macmde-
lijksche invoer over 1930 genomen en daarvan als grondslag in
verband met de geringere koopkracht en prijsdaling vijftig procent.

Van dit grondbedrag werd het percentage deviezen maandelijks
vastgesteld. In Ianuari en Februari bedroeg  dit  75%, in Maart
65%, in April 55% en verder 50%.

Rractisch mochten de importeurs na April  dus  25%  van  hun
kwcmtum in de overeenkomstige macmd van 1930 invoeren. De
bedragen voor wat zij meer wilden importeeren moesten op een
„Sperrkonto" worden geplaatst.

Tengevolge van de langzame betalingswijze door Duitschland
werden de exporteurs sterk gehcmdicapt, te meer daar zij de door
hen gekochte producten op de veilingen contant moesten betalen.

Zoo daalde in 1932 de export naar Duitschlcmd in vergelijking
met  1931  met  ruim  21 %.  Had  deze  in  1931 een totaalwaarde  vcm
f 27.985.000, in 1932 kromp deze in tot f 22.040.000.

Op 31 December 1932 liep het op 26 November 1925 te Berlijn
gesloten hcmdelsverdrag af, zonder dat een nieuw handelsverdrag
was gesloten.

Het algemeene handelsverdrag van 31 December 1851, aange-
vuld op 26 November 1925, bij welk verdrag Nederland en Duitsch-
land elkaar de meestbegunstiging toekenden, bleef toen nog wel
van kracht, maar een aparte regeling met Nederland over de
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hoogte der invoerrechten voor groenten en fruit kwam te vervallen.
In December 1933 werd een nieuw handelsverdrag, geldend

voor 1934 te den Haag onderteekend. Dit hcmdelsverdrag bracht
voor den export gunstiger perspectieven, hoewel de betalings-
moeilijkheden daarentegen voortdurend toenamen.

Het deviezenbedrag werd voortdurend geringer. Tot Februari
1934  bedroeg de toewijzing deviezen  51%  van het grondbedrag,
voor Maart 45, voor April 35, voor Mei 25 en voor Juni 10.

Hiermede kwam bijna de geheele invoer onder de Nederlandsch-
Duitsche deviezenovereenkomst   van   1932 te vallen, zood(It   de
exporteurs voortdurend 1cmger op hun geld moesten wachten.

Het Centraal Bureau wendde zich toen tot de Regeering met het
verzoek, om de uitbetaling te bespoedigen, hetgeen de Regeering
toezegde.

De Duitsche importeurs trachtten zooveel mogelijk vcm de
deviezenovereenkomst gebruik te maken, niet alleen voor Neder-
landsche, maar ook voor goederen uit cmdere landen. Om dit te
voorkomen,  werd op  6  Juni  1934 een aanvullend protocol  op  de
clearingovereenkomst van kracht.

Dit aanvullend protocol kwam hierop neer, dat door importeurs,
wier „Allgemeine Devisengenehmigung" verbruikt was, onbepaal-
de bedragen op het ,,Sonderkonto" van de Nederlandsche Bank
bij de Duitsche „Reichsbank" mochten worden gestort, voorzoover
het betaling voor geimporteerde Nederlandsche goederen betrof,
terwijl voor niet-Nederlandsche goederen betaling over het „Son-
derkonto" slechts voor een gering percentage mocht geschieden.

Per    1    September   1934   werd een gedwongen clearing   met
Duitschland ingesteld. Tengevolge van de verminderde toewijzing
van deviezen en de geringe vraag vcm importeurs van Duitsche
waren naar Bankmarken liet de uitbetaling der saldi hoe langer
hoe meer op zich wachten en maakte de Regeering van de haar
verleende macht, verleend bij de Clearingwet, gebruik om een
gedwongen clearing in te stellen. De Duitsche Regeering zegde
toen tegelijkertijd het clearingverdrag op. Op 24 September werd
een nieuw verdrag vcm kracht, hetgeen echter zes weken na de
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afsluiting, wegens onbevredigende gang van zaken door de Neder-
1cmdsche Regeering met veertien dagen opgezegd werd.

Een nieuwe overeenkomst, geldend voor ruim 2 jaar, met een
opzegtermijn van drie maanden, werd op 5 December afgesloten,
waarbij alle door Duitschland acm Nederland te betalen bedragen
ten bate van alle Nederlcmdsche crediteuren konden worden acm-
gewend.

Voor afwikkeling vcm Sonderkonto en Zwischenkonto-vorde-
ringen werd vcmaf 5 December 1934 eerst 18% en vanaf 1 April
1935 14 %   gereserveerd.

De totale waarde van den Nederlandschen invoer uit Duitsch-
land bedroeg in 1935 239 millioen gulden, waarvan op 31 Dec.
van dat jaar 223 millioen gulden op de clearing gestort was.

Voor oude vorderingen werd 33 millioen gulden aangewend,
voor rentedienst 22 millioen en voor vrije deviezen 9 millioen. Voor
den nieuwen export bleef derhalve 223 millioen - 64 millioen =
159 millioen gulden over en wel voor Nederland en India samen.

Door de Regeering werd 1/3 vcm dit bedrag voor India gereser-
veerd, zoodat 106 millioen voor Nederlandsche uitvoer     naar
Duitschland overbleef. De totale waarde vcm den Nederlandschen
uitvoer bedroeg in 1931 251 millioen gulden, in 1934 nog 176 millioen
gulden, zoodat wegens gebrek acm deviezen de export nog be-
langrijk moest worden ingekrompen. Toch werd in 1935 nog voor
24 millioen gulden m46r naar Duitschland uitgevoerd dan op grond
van de Duitsche bepalingen betaald kon worden. Het Crisis Uit-
voer Bureau maakte schattingen betreffende de betalingscontin-
genten over een bepaald jaar en ondanks het feit, dat dit Bureau
zijn berekeningen acm den lagen kcmt hield, waren deze steeds
te hoog.

Voor ieder kwartaal werden betalingscontingenten vastgesteld,
welke de maximum bedragen vormden, waarvoor gedurende het
betreffende tijdvak aan de Duitsche importeurs „Devisenbescheini-
gungen" werden uitgereikt. Over de verdeeling dezer betalings-
contingenten onder de Duitsche importeurs had onze Regeering
echter geen zeggenschap.

De  achterstand  in de clearing  werd  ook  in 1935 voortdurend
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grooter, hetgeen tot gevolg had, dat de betalingscontingenten voor
het tweede kwartaal wederom verlaagd werden en nog niet de
helft  van de uitvoerwaarde over hetzelfde kwartaal  in  1934  be-
droegen.

Als uitgcmgspunt werd de totale uitvoer over het tweede halfjaar
van 1933 en het eerste halfjaar van 1934 genomen, hetgeen een
volledig jaar voorafgaande aan het instellen van de clearing
vorm.de.

De betalingscontingenten werden daarna ingeperkt tot :
70.5% in het eerste kwartaal vcm 1935
58.9%  in het tweede kwartaal van  1935
56.2% in het derde kwartaal van 1935
53.8%  in het vierde kwartaal van  1935

Deze vermindering bracht tevens een geringer acmbod goederen
op de Duitsche markt met zich mede, hetgeen met een groote prijs-
Stijging gepaard ging. Deze prijsstijging kwam den Nederlandschen
kweeker niet ten goede, omdat tot behoud van de Duitsche markt
liefst zooveel mogelijk goederen gezonden werden. De Nederland-
sche Groenten- en Fruitcentrale stelde hiertoe de maximum prijzen
vast, welke bij uitvoer met betalingsrecht over de clearing ten
hoogste mochten worden berekend. Wcmneer het aanbod bijzonder
groot was, gold tevens het voorschrift van een maximaal voor
Duitschland te veilen percentage van den aanvoer.

De geringe betalingscontingenten waren oorzaak, dat 22 April
de exportmogelijkheid van sla en spinazie uitgesloten werd, dito
voor bloemkool op 27 Mei.

Een verschuiving van het betalingscontingent voor het derde
kwartaal naar het tweede, waartoe de Duitsche regeering verlof
gaf, leverde weinig resultaat op, wegens het feit, dat de daarmede
verbonden administratieve maatregelen in Duitschland te veel
tijd in beslag namen.

Door de Duitsche Regeering werd bepaald, dat vanaf begin Iuni
de hoeveelheid en de waarde, welke in de „Devisenbescheinigung"vermeld waren, niet mochten worden overschreden, zoodat ook bij
daling der prijzen geen grooter gewicht mocht worden ingevoerd.

Na hieromtrent gevoerde besprekingen werd echter het gewicht
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wederom vrij gelaten. In het begin vcm iedere mac:md stagneerde
de export echter, omdat de Duitsche importeurs de invoerconsen-
ten niet tijdig ontvingen.

Aan het eind van 1935 bedroeg het tekort op de clearingrekening
rond 35 millioen gulden, hetgeen wederom een verlaging van den
uitvoer naar Duitschland tengevolge had.

Met als uitgcmgspunt het tweede halfjaar van 1933 en het eerste

halfjaar van 1934 werden de betalingscontingenten in de vier
kwartalen ingekrompen tot respectievelijk   50.2%,   46.9%,   46.9%
en  46.9 %.

De gekozen basis was hierom voor den tuinbouw ongunstig,
omdat in het als basis gekozen tijdvak de export reeds belcmgrijk
teruggeloopen was.

Daar de Regeering van oordeel was, dat de achterstand in het
derde kwartaal van 1936 voldoende ingeloopen was, werd het

percentage voor het vierde kwartaal niet verlaagd.
In de eerste helft van 1936 was de export niet onbevredigend,

in Juli liep de export echter belcmgrijk terug, mede door het feit, dat

eenige exporteurs misbruik hadden gemaakt van de bepaling, dat
bij dalende veilingprijs een grooter kwcmtum goederen mocht
worden ingevoerd. Zij factureerden beneden de werkelijke waar-
de der producten en wisten op deze wijze groote partijen te
importeeren.

Dit had tot gevolg, dat het aanbod op de Duitsche markt op
niet te controleeren wijze werd vergroot en tevens, dat er schulden
acm het buitenland ontstonden, die niet op normale wijze volgens
het clearingverdrag konden worden afgewikkeld.

De in 1935 verkregen gunstige bepaling werd toen door de
Duitsche autoriteiten ingetrokken, zoodat wanneer tegen lageren
inkoopsprijs geleverd werd dan het op de ,,Genehmigung" be-
paalde bedrag, voor de rest opnieuw een „Genehmigung" moest
worden aangevraagd.

Op 23 December 1936 werd het handelsverdrag met Duitschland
voor het jaar 1937 onderteekend en tevens een nieuw clearing-
verdrag.
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Beide brachten voor den tuinbouw geen nieuwe bepalingen.
Men verwachtte, dat in Ianuari alle geblokkeerde vorderingen,
die  vanaf 24 September  1934 waren ontstaan, zouden verrekend
zijn.

De Nederlandsch-Duitsche clearing wees echter een achterstcmd
van 35 millioen gulden acm en in verband hiermede werden de
betalingscontingenten voor den uitvoer vcm tuinbouwproducten
niet verruimd  en  voor het eerste kwartaal  van  1937 op dezelfde
grondslagen vastgesteld als die van de laatste drie macmden
van 1936.

Dank zij de gunstige handelsbalans, die een verbeterde clearing-
positie ten gevolge had, konden de betalingscontingenten in het
derde kwartaal worden uitgebreid, zoodat  in   1937 de groenten-
en fruitexport naar Duitschland op 135 millioen kg met een waarde
van 15 millioen gulden kwam, tegen 111 millioen kg met een
waarde vcm 10 millioen gulden in 1936. De invoer uit Duitschland
was in 1937 tot 327 millioen gulden gestegen tegen 237 millioen
gulden in 1936, een stijging derhalve van 90 millioen gulden.

In verband hiermede gingen er in Duitschland stemmen op, om
de clearing-regeling te doen vervallen en te vervangen door het
vrije deviezenverkeer. Hiertegen maakte het Nederlcmdsche be-
drijfsleven bezwaar en wel, omdat de zekerheid, dat de export
naar Duitschlcmd door den invoer uit dat land zou worden ge-
financierd, gehandhaafd diende te blijven.

Wederom deden  zich  in 1937 moeilijkheden voor, veroorzaakt
door vertraging in het uitreiken van „Devisenbescheinigungen".
Zoo stagneerde de uitvoer van komkommers, bloemkool en bos-
peen acm het einde van Mei door te late afgifte der voor den in-voer benoodigde stukken.

Door overheveling van een gedeelte vcm het niet gebruikte
betatingscontingent voor sluitkool naar sla, kon worden bereikt,dat in April en Mei de sla-uitvoer met een wamde van 400 duizendgulden toenam in vergelijking met 1936.

Ook de tomaten-export kon op dezelfde wijze in Iuni worden
uitgebreid door overboeking van een gedeelte vcm het derde
kwartaalscontingent naar Iuni.
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De uitvoer steeg van 874 duizend gulden in Iuni 1936 tot 1.212.000

gulden in Juni 1937. De ruimere exportmogelijkheid naar Duitsch-
land bracht als nevengevolg, dat de prijzen, waartegen de expor-

teurs naar cmdere landen uitvoerden, tevens stegen.
Ofschoon het gebruik maken van een deel van het betalingscon-

tingent voor een volgende maand of voor een volgend kwartaal dit
voordeel met zich bracht, dat op het moment van een grooter
aanbod vcm een bepaald artikel ruimer geaxporteerd kon worden,
een nadeel bleef, dat het contingent des te vlugger uitgeput raakte.

De slechte fruitoogst van 1938 bracht een belangrijke vermin-
dering in den export van fruit.

De uitvoer van appelen daalde van 10.467.000 kg in 1937 op
5.964.000 kg in 1938. Vcm peren van 1.834.000 kg op 228.000 kg. Van
groenten en fruit tezamen daalde de export van 135.432.000 kg

op 135.030.000 kg.
De opbrengst steeg daarentegen vcm f 15.428.000 in 1937 op

f 16.227.000 voor 1938.
In 1939, het jaco: van het uitbreken v(m den oorlog tusschen

Duitschland en Engelcmd trad een belangrijke stijging op in het
exportayfer naar gewicht.

Dit cijfer steeg van 135.030.000 kg in 1938 tot 157.300.000 kg. De
totale waarde echter slechts met ongeveer  4%.

De hierboven geschetste Duitsche maatregelen brachten den
Nederlcmdschen tuinbouw zeer gevoelige slagen toe, hetgeen zich
in de uitvoercijfers sterk weerspiegelde.

De export van tuinbouwproducten naar Duitschland was vanaf
1929 cds volgt:

VVaarde

1929 394.759.000 kg f 49.328.000

1930 314.370.000 - 39.763.000.

1931 213.064.000 - 27.989.000.

1932 226.316.000 - 22.040.000"

1933 187.836.000 - 18.568.000.
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1934 194.529.000 ,, - 18.314.000

1935 138.158.000 „ - 11.217.000

1936 110.906.000 „ - 10.300.000

1937 135.432.000 „ - 15.428.000

1938 135.030.000 „ - 16.227.000

1939 157.380.000 „ - 16.842.000

Naar de verschillende producten was de uitvoer in de drie jaren,
voorafgaande acm den oorlog, als hieronder volgt.

Ter illustreering vcm den sterken achteruitgang zijn de cijfers
voor 1929 tevens vermeld.

gemiddelde
hoeveelheid exportwaarde exportprijsKomkommers

1929 47.196.000 kg
f 6.696.000 f 14.18

1937 27.564.000 kg f 2.303.000 j 8.36
1938 28.414.000 kg j 2.343.000 j 8.25
1939 27.822.000 kg f 2.314.000 f 8.32

Tomaten
1929 37.078.000 kg j 7.912.000 f 21.33
1937 20.906.000 kg f 3.454.000 j 16.52
1938 21.857.000 kg f 3.289.000 j  15.05
1939 21.650.000 kg f 3.236.000 f 14.95

Bloemkool
1929 39.267.000 kg f 4.901.000 j  12.22
1937 9.295.000 kg j 836.000 j 8.98
1938 10.654.000 kg j 930.000 j 8.73
1939 6.176.000 kg j 652.000 f  10.56

Sla

1929 15.414.000 kg j 4.543.000 f 29.47
1937 10.360.000 kg f 1.939.000 j 18.72
1938 11.292.000 kg f 2.051.000 j 18.16
1939 8.633.000 kg f 1.840.000 j 21.31

97



Roode kool
1929 39.437.000 kg f 3.494.000 j 8.85

1937 4.133.000 kg f 160.000 f 3.87

1938 5.608.000 kg f 407.000 f    7.26

1939 7.744.000 kg f 587.000 f 7.58

Wite en savoye kool
1929 37.781.000 kg f 3.122.000 f 8.26

1937 6.489.000 kg f 247.000 f 3.81

1938 10.722.000 kg f 497.000 f 4.64

1939 14.415.000 kg f 906.000 f 6.29

Druiven-
1929 2.540.000 kg f 1.415.000 f 55.70

1937 6.394.000 kg f 1.803.000 f 28.20

1938 5.486.000 kg f 1.771.000 f 32.28

1939 5.275.000 kg f 1.514.000 f 34.18

EngekinEL

Als afzetgebied van de Nederlandsche tuinbouwproducten was
Engeland mede een der belangrijkste.

De exportwaarde bedroeg over 1925-1926 en 1927 respectieve-
lijk f 23.659.000, f 24.493.000 en f 25.085.000, hetgeen respectieve-

lijk 28 procent, 36 procent en 33 procent van den totalen export
bedroeg.

In deze jaren ondervond de Nederlcmdsche tuinbouw vele moei-
lijkheden, tengevolge van het streven der Engelsche kweekers om
den invoer van verscheidene producten te verhinderen, zooge-
naamd ter bescherming tegen besmetting hunner eigen cultures.
Zoo werd in Engeland een bericht gepubliceerd, dat tengevolge
van het eten van Nederlandsche sla typhus opgetreden was, het-
geen tengevolge had, dat de export van dit product gedurende
langen tijd stil stond. De Engelsche kweekers trachtten tevens een
invoerverbod te verkrijgen voor kruisbessen, omdat deze meel-
dauw zouden overbrengen. De Plantenziektenkundigen Dienst in
Nederland zag echter nauwlettend toe, dat de door meeldauw acm-
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getaste struiken en vruchten niet verkocht of vervoerd werden.
In 1929 werd voor een waarde van f 27.515.000 naar Engelcmd

uitgevoerd en in 1930 voor f 25.103.000.
Tengevolge van de devaluatie van het pond leden de exporteurs,

die geimporteerd hadden tegen een waarde van f 12.- voor het
pond en groote bedragen te vorderen hadden, gevoelige verliezen.

Tevens werd het zaken doen sterk belemmerd door de koers-
fluctuaties. Dit had een terugslag op de veilingen tengevolge,
waardoor de prijzen sterk inzakten. Volgens het jaarverslag van
Naaldwijk bedroeg de gemiddelde prijs van tomaten in October
1931, 12 cent per kg tegenover 21 cent in October 1930, de ge-
middelde prijs voor druiven in dezelfde maand 33 cent tegenover
54 cent in October  1930.

Aan het eind van 1931 werd door den Engelschen Minister van
Landbouw bij het Lagerhuis een wetsontwerp ingediend, wacgbij
hij werd gemachtigd om ten aanzien van groenten en fruit invoer-
rechten vast te stellen tot ten hoogste 100% van de waarde. Of-
schoon er pogingen in het werk gesteld werden om aanneming van
dit wetsontwerp te voorkomen, werden op 5 Ianuari 1932 de nieuwe
invoerrechten afgekondigd. 1)

Voor kasdruiven bedroeg het invoerrecht, bij een waarde van
j 8.40 voor het pond sterling, 16 cent per kg. Voor tomaten, ge-
durende de macmden Iuni en Juli, 16 cent per kg en van Augustus
tot November 8 cent per kg.

De export van druiven daalde van 4.5 millioen kg in 1931 tot 1.7
millioen  kg  in  1932.  Die vcm aardbeien  van 3.8 millioen  kg  tot  1.2
millioen kg.

De totale export van versche vruchten vcm 14 millioen kg in 1931
tot 7 millioen kg in 1932.

Op  15  November  1932  werd  in het Engelsche Parlement  een
overeenkomst goedgekeurd tusschen de Engelsche Regeering en
haar Dominions, welke wijzigingen in de invoerrechten tengevolgehad. Het invoerrecht op de Nederlandsche appels en peren werd
verhoogd van 10% der waarde tot 4sh. 6 d. per cwt. (f 400.- per

1).  Jaarboek van het Centraal Bureau van de Veilingen, 1932, pag. 23.
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10.000kg). Het fruit  uit de Dominions kon echter vrij ingevoerd
worden. Het voortdurend wijzigen en verhoogen der invoerrechten
deed de export sterk dalen, zoodat in 1932 voor ruim 10 millioen

gulden minder geitxporteerd werd dcm in 1931 en het totale ge-
wicht van 250.512.000 kg in 1932 tot 194.762.000 kg in 1932 daalde.
Ook in 1933 werden de invoerrechten verhoogd, waardoor de uit-
voer van appelen, kersen, aardbeien en bessen bijna geheel stop
Stond. De uitvoer van deze producten verliep als volgt :

1932 1933

appels 1.878.000 kg f 101.000 167.000 kg f 13.000

kersen 113.000 kg j 35.000 4.000 kg f 1.000

aardbeien 1.249.000 kg f 308.000 105.000 kg f 65.000

roode en witte bessen 55.000 kg f 7.000 2.500 kg j 500

De tomaten-export daalde van 2.8 millioen kg in 1931 tot 0.6

millioen kg in 1933.
De export van vroege aardappelen van 31.3 millioen kg in 1931

tot 11.7 millioen kg in 1933.
De invoer van aardappelen werd gedurende de laatste 4 macm-

den van 1933 gecontingenteerd op 8.000 ton in totaal. Deze bedroeg
in de laatste 4 maanden van 1931 nog 81.000 ton en over 1932 in
denzelfden tijd 12.000 ton.

In 1934 werden in Iuli tusschen de Nederlandsche en de Engel-
sche Regeering besprekingen gehouden tot regeling van de weder-
zijdsche handelsbetrekkingen.

Artikel 10 van het tot stand gekomen verdrag bepaalde, dat met

ingang van  1  Augustus  1934 de beide regeeringen haar vrijheid
van handelen hernamen, voor wat betrof doucmerechten op invoer-
artikelen, onverminderd de bepalingen van de reeds tusschen
beide landen geldende verdragen en overeenkomsten. De Engel-
sche Regeering maakte hiervan gebruik door verhooging van de
invoerrechten op vruchtenpulp. Er bestond reeds een heffing van
25 percent op de waarde. Dit invoerrecht werd op 9 sh. per cwt.
voor frambozen, aardbeien en zwarte bessenpulp gebracht, op
4 sh. voor roode bessenpulp, op 3 sh. voor kruisbessenpulp en op
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41/2 sh voor andere vruchtenpulp, voor met frambozen, aardbeien
of zwarte bessenpulp gemengde vruchtenpulp op 9 sh. per cwt.

In  1933  werd 84%  van den totalen uitvoer van aardbeienpulp
naar Engeland gezonden, 80% vcm frambozenpulp, 92% van kruis-
bessenpulp,  95% van zwarte bessenpulp  en  74% van roode  bes-
senpulp, zoodat de nieuwe invoerrechten zwaar drukten.

De export van vruchtenpulp daalde daarmede van 22.2 millioen
kg in 1933 tot 14.2 millioen kg in 1934.

Ook de tarieven voor sla, andijvie, tomaten, peen en bloemkool
werden verhoogd.

Het Engelsche invoerrecht op sla bedroeg tot  1  September  1934 :
van 1 Januari-30 April 8 sh per cwt
vcm 1 Mei-31 December 6 sh per cwt

Vanaf  1  September 1934 bedroeg  het :
van 1 Januari-1 Maart 5 sh per cwt
van   1    Maart-1   Mei   10   sh   per   cwt
vcm 1 Mei-31 December 8sh per cwt

Het invoerrecht op tomaten werd voor de maand Augustus met
100% verhoogd en gebracht op 2 d per lb.

Het invoerrecht op peen, dat 2 sh 4 d bedroeg per cwt, werd op
4 sh per cwt van 1 Maart tot 30 Iuni en op 3 sh per cwt van 1 Iuli
tot 1 Maart gebracht.

Bij een gemiddelde koers van f 7.20 voor het pond beteekende
dit voor sla een invoerrecht vcm 7 cent per kg van 1 Maart tot 1 Mei.
Van 51/2 cent van 1 Mei tot 31 December.

Voor bloemkool van 13 cent per kg van 1 Iuli tot 31 Augustus.
Voor bospeen van 7 cent per kg van 1 Mei tot 15 Iuni.
Voor bloemkool van 3 cent per kg van 1 Maart-30 Iuni.
Ook in 1935 daalden de exportcijfers voor sla, bloemkool en

peen. Door misoogst in Engeland en stagnatie in den uitvoer naar
Duitschland, waardoor de prijzen sterk terugliepen, nam de uitvoer
van tomaten, komkommers, vroege aardappelen, boonen en aard-
beienpulp toe.

In 1936 bedroeg de totale uitvoer 195.600.000 kg tegen 165.929.000
kg in 1935.
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De waarde hiervan bedroeg f 12.904.000 in 1936 tegen

j 11.512.000 in 1935.
De Engelsche kweekersorganisaties drongen bij de Regeering

acm op verhooging van invoerrechten op tomaten van 2 d op 3 d
per lb. Dit invoerrecht bedroeg 10 percent vcm de waarde in de
pediode 1 November tot 31 Mei. Van 1 Iuni tot 31 Augustus 2 d per
lb en van 1 September tot 31 October 1 d per lb, hetgeen ongeveer
16 en 8 cent per kg bedroeg.

Het invoerrecht van  2d  per lb  werd in 1937 vervroegd van  31  Mei
op   15 Mei, waardoor de tomatenexport vcm 1.403.000   kg  in  Mei

1936 tot 1.086.000  kg  in  Mei 1937 daalde.
De Kcmaal-eilanden, die vrijdom van invoerrechten bezitten,

voerden de tomaten-export naar Engeland op vcm 50 millioen kg
in 1936 tot 59 millioen kg in 1937, terwijl zij v66r de tot standkoming
van de Engelsche tariefwet in 1931 slechts 38 millioen kg impor-
teerden. In de laatste jaren v66r den oorlog heeft de Engelsche
tuinbouw zich belangrijk uitgebreid. Van 1931 tot 1938 bedroeg de
toename aan groententeelt ongeveer 80.000 acres (1 acre -
40.468 aren).

Ook Engeland stelde zich bij zijn voedselvoorziening in op de
mogelijkheid vcm zelfvoorziening in oorlogstijd.

Ten epzichte van 1937 steeg de uitvoer in 1938 met 4 millioen
kg en bereikte deze het uitvoercijfer van 201 millioen kg.

Naar de waarde steeg de uitvoer met 19% tot 19 millioen gulden.
De belcmgrijkste uitvoerartikelen vormden uien en tomaten.

In 1938 werden in totaal uit verschillende landen in Engeland
ingevoerd 429.576.000 kg groenten.

Naast de invoer uit Nederland vond een belangrijke invoer
plaats uit Frankrijk en verder uit Spanje, Egypte, Duitschland en
Belgia. Tengevolge   van den oorlog   werd  in   1939 voor invoer   op
den Engelschen markt een stelsel van deviezen-vergunningen inge-
voerd en werd voor den invoer van versche groenten, met uit-
zondering van aardappelen, tomaten en uien een speciale invoer-
vergunning geaischt. Speciaal voor de druivenuitvoer beteekende
dit een sterke achteruitgcmg. Deze kwam vcm 2.325.000 kg in 1938
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met een waarde  van f 875.000.- op 1.063.000  kg  met een waarde
van f 425.000 in 1939. In de laatste 3 jaren v66r den oorlog verliep
de totale export als volgt :

1937 197.313.000 kg f 15.952.000

1938 201.335.000 kg f 19.009.000

1939 202.443.000 kg f 17.941.000

Belgia.

Als afzetgebied voor onze tuinbouwproducten kwam Belgia op
de derde plaats.

In 1930 bedroeg de uitvoer naar dat 1cmd:

58.915.000 kg met een waarde van f 2.360.000
In 1931 56.228.000 kg met een waarde van j 2.856.000
In 1932 51.900.000 kg met een waarde van f 2.984.000
In 1933 58.677.000 kg met een waarde van f 2.584.000

Met ingang van 26 Iuni 1933 werd de invoer van tomaten, augur-
ken, komkommers, bospeen en aardbeien gecontingenteerd en
mocht slechts 50%  van den invoer in de overeenkomstige maand
van 1932 ingevoerd worden.

Op 16 Juli werd ook de invoer vcm consumptie-aardappelen ge-
contingenteerd, tevens werd in Augustus de contingenteering van
bospeen tot alle soorten peen uitgebreid.

De afgifte van certificaten voor invoer werd door de Belgische
Regeering aan de Nederlcmdsche overgelaten. Dit geschiedde op
verzoek der Nederlandsche Regeering, omdat daarmede de zeker-
heid bestond, dat de toegestane contingenten ook inderdaad uit-
geput werden.

De door Belgia gecontingenteerde producten kwamen onder het
Uitvoermonopolie der Groenten- en Fruitcentrale te ressorteeren.
Hierdoor werd de mogelijkheid geschapen, heffingen toe te passen
om te voorkomen, dat beneden den Belgischen marktprijs zou ge-
importeerd worden, hetgeen aan den Belgischen Minister vcm
Landbouw toegezegd was.

103



Voor sla en andijvie bedroeg het toegestane contingent:

2.327.850 kg, uitgevoerd werd 2.266.000 kg.
Peen 3.773.350 kg, uitgevoerd werd 2.400.500 kg.

Aardbeien 279.800 kg, uitgevoerd  werd       111.000  kg.
Tomaten 980.050 kg, uitgevoerd werd 571.000 kg.
Komkomm. en augurk. 449.400 kg, uitgevoerd werd 272.020 kg.

Daar door de Belgische Regeering streng de hand werd gehou-
den aan het vastgestelde maandelijksche contingent, konden de
contingenten niet worden uitgeput. Wel werd de concessie ver-
kregen om in een volgende maand het restant te importeeren, doch
niet om reeds in een voorafgacmde maand te cmticipeeren.

Tengevolge van de devaluatie van den frcmc in April 1935 met
28% ontstond een belangrijke stagnatie in den export, omdat de
Nederlandsche veilingsprijzen te hoog waren. Tevens ondervonden
de Nederlandsche exporteurs wederom veel hinder van de be-
paling, dat de contingenten niet naar een voorafgaande maand
mochten worden overgeheveld. De export daalde met ruim 25%
ten opzichte vam 1934 en kwam daarmede van 47.792.000 kg in
1934 op 35.761.000 kg in 1935.

Op 7 Maart 1935 kwam een nieuwe contingenteeringsovereen-
komst tot stand, waarbij tevens werd bepaald, dat 10% vcm het
contingent eener bepaalde maand in de daaraan voorafgaande
maand zou mogen worden gebruikt. De contingenten bleven onge-
veer gelijk aan die van 1934.

Deze contingenteeringsovereenkomst liep van 1 Februari 1935
tot   1   Februari   1936,   doch  werd op verzoek  van de Nederlcmdsche
Regeering voor den tijd van drie maanden verlengd.

Op 6 Mei 1936 kwam een nieuwe regeling tot stand, waarbij de
contingenten belangrijk werden uitgebreid.

Tengevolge van een mislukte fruitoogst in Belgi6 steeg de uit-
voer van peren van 109.000 kg in 1936 tot 2.856.000 kg in 1937 en
die van appelen van 301.000 kg in 1936 tot 8.539.000 kg in 1937.

Op 30 Iuni 1937 werd een nieuwe overeenkomst gesloten, die
met terugwerkende kracht per 1 Mei 1937 in werking trad.

Zoowel de overheveling vcm een contingent naar een vooraf-
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gaande maand, cds die naar een volgende maand werd daarbij
belcmgrijk ingekrompen, zodat verschillende macmdcontingenten
niet konden worden uitgeput.

De uitvoer vcm tomaten daalde met 650 duizend kg, van bloem-
kool met ruim 2.5 millioen kg, van roode kool met ruim 3 millioen
kg en die vcm witte- en savoye kool met ruim 2 millioen kg.

In 1938 bedroeg het totale uitvoergewicht 41.533.000 kg tegen
50.692.000 kg in 1937.

De waarde steeg echter vcm f 2.696.000 in 1937 tot j 2.875.000      -
in 1938.

De totale invoer van versche groenten in Belgia uit verschillende
landen was over de jaren 1935 - 1936 - 1937 en 1938 als volgt:

1935  43.042.300 kg met een waarde van 4.680.000 frcmcs
1936  41.294.700 kg met een waarde vcm 4.574.900 francs
1937  57.953.100 kg met een waarde van 5.571.500 francs
1938  53.341.400 kg met een waarde van 6.274.400 frcmcs

De meest belangrijke invoerartikelen waren: tomaten, erwten,
sla, wortelen en bloemkool.

Van Belgische zijde werd tegen den invoer vanuit Nederlcmd
sterk geageerd en wel voorcd tegen het stelsel, dat de contingenten,
die Nederland mocht invoeren, van te voren werden vastgelegd,
waarbij geen rekening werd gehouden met de Belgische productie
en het verbruik.

Ook tegen het stelsel, dat de invoerconsenten door de Neder-
1(mdsche Overheid werden uitgereikt, rees verzet, alsmede tegen
de mogelijkheid de maandcontingenten te vervroegen of te ver-
laten. Naar het oordeel van de Belgische tuinders werd hierdoor
de mogelijkheid tot beinvloeding van de in te voeren hoeveelheid
en van het tijdstip, waarop deze invoer plaats heeft, sterk verzwakt.

Een belangrijk voordeel voor de Nederlcmdsche kweekers was
echter dit, dat de algemeene handelsbalcms met Belgia sterk in
het voordeel van dat 1cmd was.

Vcm  1925  tot  en  met  1932  was de handelsbalans tusschen  de
Belgisch-Luxemburgsche Unie en Nederland gunstig voor Neder-
land.
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Het verschil bedroeg ten gunste van Nederland van 90 tot 700
millioen francs, uitgezonderd in 1928, toen er een verschil van
410 millioen francs ten gunste van Belgi6-Luxemburg was.

Vanaf  1933 werd de algemeene handelsbalcms gunstig voor de
Belgisch-Luxemburgsche Unie.

De cijfers waren als volgt (in millioen francs) :

Saldo ten
voordeele
van

Invoer uit Uitvoer naar Belg16-
Nederland Nederland Luxemburg

1933 1740 1770 + 30
1934 1440 1550 -- 110

1935 1640 1850 + 210
1936 1940 2360 + 420
1937 2270 2830 + 560
1938 2080 2610 + 530

Ten acmzien vcm den in- en uitvoer vcm groenten was de Neder-
landsche balcms sterk actief. Allereerst volgt de hoeveelheid, ver-
volgens de waarde.

Invoer uit Nederland x millioen kg.
x millioen francs

1935 1936 1937 1938

Gecontingenteerde groenten  5.2  9  4.8  8  4.2  8  5.1 10
Niet gecontingenteerde groenten 25.3 17 26.4 20 33.2 23 28   25

totaal 30.5 26 31.2 28 37.4 31 33.1 35
Uitvoer naar Nederlcmd : 4.7   5   4.4  6  3.6  4  3.1   4

Nadeelig saldo 25.8 21 26.8 22 33.8 27 30  31

In 1939 trad een zeer belangrijke daling op tengevolge vcm de
door Belgi8 ingestelde hooge tarieven. In gewicht daalde de uit-
voer met 8 millioen kg, zoodat deze vcm 41.533.000 kg in 1938 op
33.630.000 kg in 1939 kwam en de waarde van f 2.875.000 op
f 2.158.000.
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Franlaijk
Naar Frankrijk werd in 1930 gedxporteerd 12.905.000 kg met een

waarde van f 703.000 en in 1931 15.984.000 kg met een waarde
van f 1.157.000.

Als repressaille-maatregel tegen een verbod ten onzent van
invoer van aardappelen gedurende het geheele jaar en een ver-
bod van invoer van versche groenten van 15 Maart tot 15 October,
wegens het voorkomen van den Coloradokever, werd in 1932 door
de Fransche Regeering den invoer van aardappelen en versche
groenten uit Nederland verboden.

In Juli 1932 ging Frankrijk tot een algemeene contingenteering
van den invoer over.

Dit had tot gevolg, dat de fruitexport daalde met 50% en van
3.041.000 kg in 1931 op 1.466.000 kg in 1932 kwam.

De administratie vcm de contingenten was aan de Nederlandsche
Regeering toevertrouwd. In 1933 kwam hierin verandering en nam
de Fransche Regeering de afgifte vcm machtigingen zelf ter hcmd.

Dit had tot gevolg, dat de contingenten niet konden worden uit-
geput, omdat de Frcmsche importeurs in sterkere mate Belgisch
en Amerikacmsch fruit gingen importeeren. Onderhandelingen
omtrent dit punt, teneinde de oude toestand terug te krijgen, mis-
lukten. De daling vcm de dollar bracht een nog grootere hoeveel-
heid Amerikaansch fruit op de Frcmsche markt.

Voor het vierde kwartaal  van  1933  werd het contingent  uien
op 360.000 kg en voor de andere groenten op 260.000 kg bepaald.
Op  12  December  werd het groentecontingent verhoogd  met  33%
en in kmuari 1934 nog met 200.000 kg.

De administratie van het groentecontingent kwam tevens weder-
om in handen van de Naderlandsche Regeering.

Door de getroffen maatregelen daalde de export vcm 12.238.000
kg in 1933 tot 5.732.000 kg in 1934, met een waarde van respec-
tievelijk f 971.000 en f 306.000.

In 1934 werd door de Fransche Regeering aan de invoervergun-
ningen heffingen verbonden en wel van frs 50 per 100 kg of 500
gulden per wagon voor versche groenten, frs 60 voor appelen en
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frs 90 voor peren. Deze heffingen golden los van invoerrechten.
De fruitexport daalde daarmede tot 147.000 kg, terwijl deze in

1931 nog 3.041.000 kg had bedragen.
In 1935 kwmn in de getroffen maatregelen geen verandering,

hetgeen de export wederom met 34% ten opzichte van  1934  deed
dalen en deze op 2.053.000 kg terugbracht.

In 1936 steeg de uitvoer door grooteren export van ingemaakte
groenten en fruit, waarvoor de invoer niet was verboden of aan
contingenten gebonden.

In  1937 werd zelfs voor den invoer van versche groenten in het
geheel geen contingent verleend, zoodat uitsluitend fruit en ge-
droogde en ingemaakte groenten konden worden gedxporteerd.

In totaal werd in Frankrijk uit verschillende landen in 1937 75
millioen kg versche groenten ingevoerd, waarvan 50 millioen kg
uit de Frcmsche koloni6n

Aan vruchten 267.5 millioen kg, met een uitvoer vcm 30
millioen kg.

De uitvoer bestond in hoofdzaak uit sla, bloemkool en asperges
en wat vruchten betreft uit appelen voor mostbereiding, pruimen,
tafeldruiven, dadels en aardbeien, die in hoofdzaak naar Enge-
land, Zwitserland, Duitschland en Belgie geidxporteerd werden.

Ook in 1938 en 1939 daalde de uitvoer naar gewicht nog belang-
rijk en wel van 2.242.000 kg in 1937 tot 600.000 kg in 1938 en
496.000 kg in 1939.

Belgia voerde daarentegen in 1938 in totaal aan versche groen-
ten 34.712.000 kg in, in hoofdzaak bloemkool en witlof.

Zwitserlcmd.

Door het Centraal Bureau van de veilingen werden in 1928
eenige proefzendingen tomaten naar Zwitserland gezonden, het-
geen een groot succes opleverde.

Over 1926 bedroeg de uitvoer vcm tomaten naar Zwitserland
82.000 kg, over 1927 slechts 22.000 kg, welke uitvoer in 1929 tot
449.000 kg steeg.
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Ook de uitvoer van komkommers nam belcmgrijk toe, n.1. van
6.391 kg in 1926 tot 266.000 kg in 1930.

In  1932 werd de invoer gecontingenteerd. De Zwitsersche impor-
teurs mochten tegen het geldende invoerrecht invoeren, wcmneer
zij daartoe een invoerbewilliging van het Ministerie van Econo-
mische Zaken in Bern ontvingen. Wanneer zij geen invoerbewil-
liging bezaten, mocht de invoer slechts tegen een sterk verhoogd
tarief plaats hebben.

Zoo bedroegen o.a. de invoerrechten met invoerbewilliging voor
tomaten 5 francs  per  100  kg en zonder invoerbewilliging 20 francs
De uitvoer van tomaten nam nog geregeld toe en steeg in 1932 tot
1.735.000 kg, terwijl aan komkommers 624.000 kg werd verzonden.

In 1933 volgde een belangrijke achteruitgcmg in den export.
In 1932 bedroeg de totale export naar Zwitserlcmd 16.878.000 kg.

Deze daalde in 1933 tot 13.911.000 kg, in 1934 tot 12.977.000 kg.
Tengevolge van een toenemende export van tomaten, sla, boonen,
vroege aardappelen en frambozenpulp kwam de uitvoer in 1935
op 14.505.000 kg.

Na de devaluatie in Zwitserland werden bij besluit van den
Bondsraad vanaf 5 October 1936 versche aardappelen, peren,
sluitkool, uien, tomaten en wortelen vrijgesteld vcm invoerrechten
en het invoerrecht  op cdle andere versche groenten  van  10  op  5
Zwitsersche francs gebracht.

Het invoerrecht op druiven, ingevoerd in bakken van hoogstens
5 kg werd verlaagd van 10 op 5 francs, terwijl op 16 October het
invoerrecht op druiven, ingevoerd in bakken vcm meer dcm 5 kg
van 15 op 10 francs werd vastgesteld.

De daaraan gepaard gaande stijging vcm den Nederlcmdschen
invoer werd door de Zwitsersche tuinders met leede oogen bezien
en wendden zij zich tot de Regeering met het verzoek, de oude
invoerrechten te herstellen.

Bij besluit vcm 19 Januari 1937, ingaande 1 Maart 1937, werden
de invoerrechten wederom verhoogd tot op het oude niveau, zoo-
dat in 1937 de uitvoer naar Zwitserland ongunstig was.
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In totaal werd acm groenten en fruit ge6xporteerd 10.978.000 kg

tegen 11.686.000 kg in 1936. De waarde bedroeg f 930.000 tegen

j 1.330.000 in 1936.
In 1938 daalde de uitvoer in gewicht met bijna vier percent, de

waarde steeg echter met 24 percent, tengevolge van een gunstiger
afzet van tomaten.

In 1939 was het mogelijk de uitvoer met ruim 3 millioen kg te
verhoogen en wel met ruim 1 millioen kg appelen, welke uitvoer

in 1938 nihil bedroeg en 2 millioen kg peen.
Daarmede kwam het uitvoercijfer op 13.612.000 kg met een

waarde van f 1.187.000.

In de moeilijke jaren, die de tuinbouw v66r den oorlog door-

maakte, drong in tuinderskringen hoe langer hoe sterker de idee
door, dat handhaving van den export slechts mogelijk was door
het regelmatig brengen van een kwaliteitsproduct op de buiten-
1cmdsche markt en het is juist op dit punt dat, zooals wij in onze
beschouwing reeds acmtoonden, de veilingorganisaties en het
Centraal Bureau van de Veilingen baanbrekend werk verricht
hebben en ook in de toekomst hun aandacht aan zullen blijven
schenken.

Export is een levensvoorwaarde voor onze tuinbouw. Wat de
toekomst betreft, is het uitermate moeilijk een prognose te maken.
Ons hoofdafzetgebied Duitschland is voor ons voorloopig uitge-
schakeld en wcmneer Duitschland teruggebracht wordt op het peil
van een 1cmdbouwstaat zal dit belangrijke consequenties mede-
brengen ten aanzien van den export vcm tuinbouwproducten naar
dat land. Een gedeeltelijke compensatie zal gevonden kunnen
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worden in het leveren van groenten en groentenconserven ten
behoeve van de daar gelegen geallieerde legers.

In het aanstaande seizoen zullen naar het Ruhrgebied winter-
peen, kroten, knolrapen en sluitkool gedxporteerd worden, waar-
omtrent overeenstemming is bereikt met de Engelsche autoriteiten.

Engeland heeft de groententeelt gedurende den oorlog belcmg-
rijk uitgebreid en heeft de prijzen gegarcmdeerd tot 1948, zoodat
onze producten daar zullen moeten concurreeren tegen die van de
gesubsidieerde bedrijven.

Voor dit jacw is er een handelsaccoord tusschen Nederland en
Engeland tot stcmd gekomen betreffende den invoer van tuinbouw-
producten, waarbij bepaald werd, dat abrikozen, aubergines,
artisjokken, meloenen, mierikswortel, paddestoelen, perziken en
schorseneeren zonder invoervergunning, zonder tijdsbeperking,
zonder hoeveelheidsbeperking en zonder Engelschen maximum-
prijs mogen worden ingevoerd.

Zonder invoervergunning, zonder tijdsbeperking en zonder
hoeveelheidsbeperking, doch onderworpen aan mcocimum prijzen
mogen worden ingevoerd: peren en alle soorten zacht fruit, zooals
aardbeien, frambozen, kersen, roode-, witte- en zwarte bessen en
kruisbessen.

De geldende maximum-handelsprijzen zijn voor deze producten
dezelfde als die welke voor het Engelsche product zullen gelden.

Zonder invoervergunning, zonder hoeveelheidsbeperking, zonder
Engelschen maximumprijs, doch met tijdsbeperking mogen worden
ingevoerd:
asperges van 7 Maart tot 31 Mei 1946.
sla, andijvie, witlof van 7 Maart tot  15 Mei. tevens vcm

1 November tot 31 December 1946.
druiven vcm 1 Augustus tot 1 November 1946.
rapen Ircm 7 Maart tot 31 Mei 1946.

Zonder invoervergunning, zonder hoeveelheidsbeperking, doch
met tijdsbeperking en onderworpen aan maximum prijzen:
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bloemkool van 16 April tot 30 Juni en van
1 November 1946 tot 1 Maart 1947.

uien van 7 Maart tot 31 Iuli en van
16 November 1946 tot 31 Iuli 1947.

Met invoervergunning, met tijdsbeperking en met hoeveelheids-

beperking:
komkommers: 5 millioen kg in het tijdvak van

7 Maart tot 30 November 1946.

tomaten: 6 millioen kg in het tijdvak vcm
7 Maart tot 30 Juni 1946.

en 2 millioen kg van 1 Juli tot 31 Juli 1946.
radijs: 1 millioen kg in het tijdvak van

7 Maart tot 31 Juli 1946.

Augurken en zilveruien mogen tot onbeperkte hoeveelheid en
zonder tijdsbeperking worden ingevoerd, echter slechts in gezonden
toestand tegen nader te bepalen maximum prijzen.

In 1939 werden  ruim 5 millioen kg vroege aardappelen  naar
Engeland ge6xporteerd, doch invoer vcm deze producten werd
thans niet toegelaten, evenmin als voor zomer-tomaten, welker
invoer in Augustus, September en October plaats vond.

Ook voor appelen en pruimen werd geen uitvoermogelijkheid
bereikt.

Export naar Zwitserland en Tsjecho-Slowakije vindt reeds plaats,
doch ten opzichte van Frankrijk en Belgi6 blijft de toekomst nog
onzeker.
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§3

INSCHAKELING VAN DE VEILING BIJ DE STEUNREGELING.

Reeds in 1929 was er sprake van overproductie van groenten en
fruit. Men wilde toen echter nog niet tot produdiebeperking over-
gaan, omdat men toen nog meende, dat een zoodanige beperking
internationaal geregeld zou moeten worden.

In    1929   was het uitvoergewicht van versche groenten   ten   op-
zichte van 1928 nog gestegen, n.1. van 504.1 millioen kg op 527.7
millioen kg, doch de waarde gedaald vcm 68.9 millioen gulden op
62.3 millioen gulden.

De uitkomsten in den landbouw waren echter nog beduidend
slechter geworden en dit had tot gevolg, dat vele kleine landbouw-
bedrijven met tuinbouwproducten op de markt kwamen.

De exportmogelijkheden werden, zooals in de vorige hoofd-
stukken besproken, door verschillende oorzaken als invoerrechten,
contingenteeringen, door beperkende maatregelen inzake de be-
talingen en door sanitaire maatregelen voortdurend slechter. De
prijzen op de veilingen dacdden belangrijk, om welke reden ver-
schillende veilingen ertoe overgingen minimum prijzen vast te
stellen, beneden welke de producten niet mochten worden ver-
kocht.

Door de CoBperatieve Veilingsvereeniging te Enschede werd op
de algemeene vergadering vcm de veilingsvereenigingen op 9
April 1931 aan het Groepsbestuur een voorstel voorgelegd, om
voor de verschillende tuinbouwproducten minimum-prijzen vast te
stellen, die voor de bij het Centraal Bureau aangesloten veilingen
zouden moeten gelden. 1).

1).  Jaarboek van het Centraal Bureau vcm de Veilingen, 1931, pag. 43.
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De bedoeling van het voorstel was, om hiermede te voorkomen,

dat producten van in rieure kwaliteit de prijzen nog sterker

zouden doen afbrokkelen en dat de betere producten niet onder

kostprijs zouden worden verkocht.
In een rondschrijven van het Centraal Bureau vcm 15 Mei 1931

werden de vastgestelde minimumprijzen aan de veilingen bekend

gemaakt. Ofschoon het vaak zeer moeilijk was, deze prijzen te
handhaven, omdat de aanvoerders op verschillende veilingen niet
konden worden gedwongen hun producten af te stacm, werkte de

regeling vrij behoorlijk, zoodat ook voor 1932 door het Centraal

Bureau minimumprijzen werden vastgesteld.
Deze producten moesten uit de markt worden genomen, voor

veevoerder bestemd of vernietigd worden.
De prijsinzinking werd echter voortdurend grooter en in Februari

1932 richtte zich het Centraal Bureau tot den Minister van kind-
bouw om een algemeene steunregeling voor den tuinbouw te
willen bewerkstellingen.

Op 21 October van dat jaar werd door den Minister vcm Econo-

mische Zaken en Arbeid een wetsontwerp tot steunverleening aan
de groenten- en fruitkweekers bij de Tweede Kamer ingediend en
wel met het doel, de tuinbouw als bron van inkomsten te behouden

en onze positie en naam op het gebied van den tuinbouw voor de
toekomst te conserveeren.

Wel was reeds verder acm den tuinbouw steun verleend, in den
vorm van rentelooze voorschotten aan den groven tuinbouw in
West-Friesland en de bloembollenteelt te Breezand. doch dit was
volgens het beknopt overzicht van de Landbouw Crisiswetgeving
meer een directe individueele steunverleening aan personen, die
tengevolge van misoogst, veroorzaakt door ziekte van het gewas
en weersomstandigheden, n.1. buitengewoon strenge vorst in den

winter van 1928 op 1929, noodlijdend waren geworden.
In West-Frieslcmd hadden de tuinders groote verliezen geleden

door het vroegtijdig optreden van de aardappelziekte.
Er werd een commissie ingesteld, die de schade zou opnemen en

deze commissie adviseerde acm verschillende tuinders een voor-
schot te verleenen.
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In 42 gemeenten waren in totaal 3142 getroffen tuinders, die ge-
zamenlijk een mindere opbrengst hadden van 35.024.526 kg. De
opbrengst werd op f 5.- per 100 kg gerekend, in totaal f 1.751.226.

Voor de 1711 gunstig geadviseerde voorschotten zou een bedrag
van f 864.317.25 noodig zijn.

In Breezand hadden de bloembollenkweekers door de vorst-
periode schade geleden. De tuinders waren niet in staat hun ver-
plichtingen ten aanzien van de levering van verkochte bollen na
te komen en eischten de afnemers schadevergoeding.

Ook het pootgoed was verloren gegacm en moesten de tuinders
nieuwe bollen koopen tegen de toen geldende hooge prijzen. In
totaal werd de schade op 1 millioen gulden geschat.

De Regeering verleende een renteloos voorschot ten behoeve
vcm den groven tuinbouw in West-Friesland van f 700.000 en ten
behoeve vcm de bloembollenteelt te Breezand van f 50.000.

Het  bedrag  van f 700.000  werd  in   1931   met   f 4000.- verhoogd.
Daar ook dit bedrag nog niet voldoende was, werd bij de wet

van 25 Iuli 1932, tot wijziging en verhooging van het tiende hoofd-
stuk der Rijksbegrooting, voor het dienstjaar 1932 wederom
f 700.000 aan rentelooze voorschotten verleend.

Bij Koninklijke Boodschap van 21 October 1932 werd bij deTweede Kamer een wetsontwerp ingediend tot'wijziging  en  ver-hooging van het tiende hoofdstuk der Rijksbegrooting van het
dienstjaar 1932 (uitkeeringen ten behoeve van verbouwers   van
fruit en warmoezerij gewassen).

Door de Regeering  was  in  1930 een commissie ingesteld,  deCommissie Lovink, die tot taak had de oorzaken van de prijsdalingder akkerbouwproducten na te gacm. Ten behoeve van den tuin-
bouw werd uit deze commissie  in  1932 een sub-commissie inge-
steld, die steunmaatregelen in het belang van den tuinbouw zou
beramen.

Deze commissie kwam tot de conclusie, dat regeeringssteunnoodzakelijk was om de overgangsperiode te overbruggen, welke
zou liggen tusschen de vernietiging en het herstel van normale
exportmogelijkheden.
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Volgens haar moest deze regeeringssteun van de volgende be-

ginselen uitgaan:

le.   dat op de been gehouden moest worden, wat toen bestond

en een redelijken grond van bestaan had.

2e. dat uitsluitend steun zou worden verleend acm het tuin-

bouwbedrijf en niet acm den individueelen tuinder.

3e. dat uitbreidingen, die na  1  januari 1932 hadden plaats ge-
had, niet voor steun in acmmerking zouden komen.

4e. dat steun verleend zou worden door middel van uitkeering

vcm een toeslag op den veilingsprijs, voorzoover deze bleel

beneden den productieprijs.

Se.  dat deze toeslag uitsluitend zou worden verleend acm het

goede handelsproduct.  1).

De te verleenen steun moest aan een bepaald maximum worden

gebonden en beperkt tot 20% van den gemiddelden geldelijken
omzet der veilingen in de jaren 1928, 1929 en 1930. In deze 3 jaren
tesamen bedroeg de omzet 300 millioen, de gemiddelde omzet 100

millioen. Het maximum van de te verleenen steun zou dus 20

millioen bedragen, wcmneer alle geveilde producten voor steun

in acmmerking zouden komen.
Dit was echter niet de bedoeling, omdat alleen de voornaamste

uitvoerproducten naar het oordeel van de Commissie voor steun

in acmmerking kwamen, wijl door gebrek aan export de moeilijk-
heden ontstaan waren.

Niet voor steun kwamen in aanmerking : appels, peren, pruimen
en kersen;   sla, peen, tuinboonen, spruiten, asperges en willof.
Deze producten werden uitgezonderd, deels, omdat de binnen-
landsche consumptie grooter was dan hetgeen hier te lande werd

4 Beknopt overzicht van de Landbouw-Crisiswetgeving, pag. 352.
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geproduceerd (fruit), of omdat de productie nagenoeg in het eigen
land werd geconsumeerd (asperges en witlof), deels, omdat  de
opbrengst de productiekosten had kunnen dekken (glassla en glas-
peen), deels, omdat  zij als nevenproduct of nateelt van andere
gewassen (opengrondspeen en tuinboonen), dan wel, omdat het
product eerder als landbouwgewas  was te beschouwen (spruiten).

Bij de wet vcm 24 December 1932 kwam de steunverleening tot
een totaal van 5 millioen gulden tot stand.

Uitgekeerd zou worden het verschil tusschen den berekenden
productieprijs en den werkelijken veilingsprijs. Het bedrag van
5 millioen gulden was echter zoo ontoereikend, dat slechts  40%
kon worden uitgekeerd.

Het Centraal Bureau  van de Veilingen  deed  in  1932  bij  de
Regeering een voorstel om den invoer van fruit te centraliseeren
en om een bijzondere crisisbelasting in te stellen. Dit werd door
den Minister niet aanvaard en wel omdat naar zijn meening het
centraliseeren van den invoer neer zou komen op afsnijding van
een deel van den invoer en Nederland daarmede de intemationale
sfeer zou bederven, van welker herstel Nederland eigenlijk alleen
verbetering kon hopen. 1).

Echter moest de Minister reeds een jaar later op zijn beslissing
terugkomen, op grond van het feit, dat het v-erwachte herstel uit-
bleef en een instorting vcm verreweg het grootste gedeelte van den
export van tuinbouwproducten optrad.

Begin Juli 1933 werd n.1. bij de Tweede Kamer een wetsontwerp
tot wijziging der Lcmdbouw Crisiswet ingediend, waarbij de
Regeering werd gemachtigd, om den invoer vcm buitenlcmdsche
producten slechts toe te staan tegen betaling van een zoogenaam-
de Crisisheffing.

Op  28  Augustus  1933  trad  dan  ook een invoermonopolie  in
werking. In een adres van de Christelijke Boeren- Tuindersbond en
het Centraal Bureau van de veilingen werd voor 1933 opnieuw
tot steunverleening bij de Regeering aangedrongen.

In dit schrijven lieten de genoemde organisaties 2 doeleinden

1)  Iaarboek van het Centraal Bureau van de Veilingen, 1932, pag. 11.
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van steunverleening naar voren komen en wel om de overgang
naar het lagere peil, waarop de tuinbouw zich zou moeten gaan
bewegen te verzachten en meer geleidelijk te doen plaats hebben
en om de aanvoer op de binnenlandsche markten en tevens op de
buitenlandsche markten te beperken door het uit de markt nemen
vcm producten, die een bepaalden, met de Regeering overlegden
minimumprijs niet konden behalen.

Op 5 Mei 1933 werd de steunregeling voor  1933 in het Staatsblad
afgekondigd.

De bedoeling was om de tuinders een waarborg te geven, dat
de teelt van 1933 een niet te groot verlies zou opleveren.

Ook voor  1933  werd het steunbedrag  op 5 millioen gulden  be-
paald, wederom in den vorm van een toeslag op de geveilde
producten. Als nieuwe maatregel werd inkoop tegen minimum-
prijzen voor producten, die geen koopers konden vinden, inge-
voerd.

De opbrengst van het invoer-monopolie van groenten, fruit en
aardappelen bedroeg gedurende het tijdvak vcm 28 Augustus tot
31   December   1933 f 1.300.000, welk bedrag tevens werd acmge-
wend tot uitbetaling der minimumprijzen in 1933 en een extra-uit-
keering acm Noord-Holland. Dit bedrag was 1cmg niet toereikend,
doch zoodoende bleef het volle bedrag vcm vijf millioen gulden
beschikbaar voor uitkeeringen op producten, die daarvoor in de
termen vielen.

Dit bedrag werd nog met een millioen gulden verhoogd.
Ook dit bedrag was echter nog niet voldoende om het verschil

tusschen een matig berekenden kostprjjs en den werkelijken op-
brengst der producten te dekken, zoodat  nog 11/2 millioen gulden
extra beschikbaar werd gesteld als aanvullende uitkeering op
basis der productie van 1933, echter bij wijze van voorschot op
de uitkeering in 1934. In totaal kon hiermede 50% vcm het ver-
schil worden gedekt.

Met de uitvoering van de getroffen maatregelen en het maken
vcm nieuwe voorzieningen voor de toekomst werd belast de Neder-
landsche Groenten- en Fruitcentrale,  die in Augustus   1933  was
opgericht. De Groenten- en Fruitcentrale kreeg een invoermono-
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polie voor versche groenten en fruit, tevens voor gedroogd fruit,
geconserveerde vruchten en groenten en voor gedroogde groenten,
teneinde dumping door het buitenland te voorkomen. Tevens vorm-
de dit monopolie een bron vcm inkomsten voor het kndbouw
Crisisfonds.

De invoer van de voornaamste fruitsoorten was over de laatste
6 jaren v66r den oorlog als volgt:

appels peren pruimen sinaasappels bananen

x  1.000 K.G.
1934 18.916 4.156 912 52.051 31.225

1935 15.678 2.899 1.192 61.442 40.362

1936 19.115 3.580 930 75.176 31.019

1937 15.213 1.759 730 72.889 27.711

1938 17.818 5.761 1.115 73.430 25.978

1939 18.230 2.723 1.043 93.544 19.327

De steunuitkeering aan den tuinbouw uit de Rijksbegrooting
kwam te vervallen en werd ondergebracht bij de Nederlandsche
Groenten- en Fruitcentrale in de Landbouwcrisisfonds-begrooting.

Er werd een toeslag op de geveilde producten verleend, waarbij
de verhoudingen van het totaal beschikbare steunbedrag tot het
berekende tekort, het verhoudingscijfer aangaf, waarin het totale
steunbedrag verdeeld moest worden voor ieder der producten
a[zonderlijk.

De Nederlcmdsche Groenten- en Fruitcentrale berekende hoeveel
steun op ieder product aan iedere veiling toekwcnn, terwijl de
veilingen onder garantie tegenover de Centrale de berekening
voor de bij hen aangesloten tuinders maakten en voor de uit-
keering zorg droegen.

De bedoeling was, dat de tuinder den kostprijs vergoed zou
krijgen. De werkelijke kostprijs kon echter vanwege 't vastgestelde
totaalbedrag acm steun niet vergoed worden en moest omlaag ge-
drukt worden. De omlaag-gedrukte kostprijs werd nu richtprijs
genoemd. Bij de Tuinbouwsteunwet 1932 was een adviescommissie
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ingesteld, die omtrent deze richtprijzen acm den Minister advies

zou uitbrengen. Bij de berekening van de richtprijzen werden de

producten naar den tijd van productie ingedeeld, terwijl geen
rekening gehouden werd met alle elementen, die bij den kostprijs
een rol spelen, doch uitsluitend met grondrente, loonen en
afschrijvingen.

Voor de pachtprijzen ging de commissie uit vcm het peil van
v66r den oorlog, hetgeen met 1932 een verlaging van 50% be-
teekende. Voor de loonen koos men de in 1932 betaalde loonen,
terwijl cds afschrijving tien percent vcm de stichtingskosten van
een in 1933 te bouwen kas werd genomen. Met aischrijving op
bedrijfsgebouwen en materiaal werd geen rekening gehouden.

Op deze wijze werden niet alleen verschillende andere elemen-
ten van den kostprijs gealimineerd, doch werden ook de factoren,
die w&1 een deel van de berekening uitmaakten, zoo gunstig moge-
lijk genomen. Dat daarbij tevens het tijdselement een belangrijke
rol speelde, behoeft geen betoog, omdat verschillende producten,
naar gelang zij uit den vollen grond of uit de kas kwamen een
anderen kostprijs hadden. Acm de hand vcm deze richtprijzen
werden de ophoudprijzen berekend.

De ophoudprijzen waren de minimumprijzen, beneden welke
de producten door de Groenten- en Fruitcentrale uit de markt
werden genomen. De enorme aanvoer van producten op sommige
dagen, die zich uitte in een groote prijsdruk en ook op volgende
dagen nawerkte, maakte deze maatregel noodzakelijk.

De minimumprijzen waren op een dergelijke basis gesteld, dat
zij de oogstkosten dekten, want de snelle bederfelijkheid van het
product maakte het noodzakelijk, dat bij een grootere acmvoer en

geringe exportmogelijkheid een madmum afzet op de binnen-
1cmdsche markt verkregen werd en dit was slechts bij een stelsel
van lage minimumprijzen mogelijk.

In 1932 waren door het Centraal Bureau reeds minimumprijzen
vastgesteld en de door den Regeeringscommissiaris vastgestelde
prijzen van 1933 weken niet zeer sterk vcm de genoemde prijzen af.

Voor eenige producten waren deze als volgt:
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Regeerings-

Centraal Bureau: commissie:

Sla per 100 krop f 0.40 j 0.50
Spinazie per 100 kg j 1.25 f 2.00
Andijvie per 100 struik f OAO f 0.50
Boerenkool per 100 kg f 1.50 f  1.50
Komkommer per 100 kg f 0.50 f O.50
Asperges per 100 kg f 5.00 f 5.00

De door de Regeering gevolgde methode van vergoeding had
dit nadeel, dat de tuinders een zoo groot mogelijke hoeveelheid
producten op de veiling brachten. Al werden deze producten dan
niet verkocht, dan brachten zij toch den minimumprijs op, terwijl
zij v66r den tijd vcm de steunmaatregelen op de kweekerij ver-
nietigd werden.

Het Centraal Bureau deed daarom aan de Regeering het voor-
stel, om den ophoudprijs, verschillend te bepalen. In het hooger
stellen van den ophoudprijs lag voor den tuinder een prikkel om
te trachten deze tenminste te behalen, m.a.w. te zorgen, dat zijn
producten acm de gestelde eischen vcm kwaliteit voldeden. Ont-
ving hij den ophoudprijs, dan had hij zijn oogstkosten vergoed.

Verkocht hij zijn producten, ter veiling aangevoerd, niet en
voldeden zij acm de gestelde kwaliteit, dan werden zij door de
Groenten- en Fruitcentrale overgenomen en ontving hij den
lageren vergoedingsprijs.

Deze vergoedingsprijs was zoodanig, dat hij de oogstkosten niet
dekte, zoodat deze prijs als rem werkte op den acmvoer. Ook toen
men alleen minimumprijzen kende en geen ophoudprijzen, moesten
de producten aan bepaalde eischen voldoen. Zoo was voorge-
schreven, dat de producten versch geoogst moesten zijn, practisch
niet beschadigd door hagel, vorst of wind, niet acmgetast door
rupsen, insecten of plcmtenziekten en vrij vcm teeltgebreken.
Tevens moest de sorteering der producten gelijkmatig zijn en in
overeenstemming met de daaromtrent bestaande goede handels-
gebruiken, terwijl verpakking en verzorging eveneens hieracm
moesten voldoen. Toch werkte dit niet voldoende remmend, zoodat
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in 1934 naast minimumprijzen, vergoedingsprijzen werden inge-
steld, zoo bijvoorbeeld voor:

ophoudprijs vergoedingspnjs
sla  t.m.   15  Mei  per   100 krop f 0.50 j 0.50
sla na 15 Mei   per  100 krop j 0.50 f 0.25
postelein per 100 kg f 2.00 f   1.00

bloemkool per 100 stuks f 1.50 j 1.00

snijboonen per 100 kg j 3.00 f 2.00

In 1934 werd acmvankelijk een gedeelte der doorgedraaide pro-
ducten aan veehouders verkocht voor veevoeder, het grootste
gedeelte werd echter vernietigd.

Aan het eind van dat jaar werd door de Regeering een proef
genomen met het distribueeren van deze producten onder werk-
loozen en behoeftigen, waarbij de hulp van de gemeentebesturen
werd ingeroepen. In 1935 en volgende jaren vond dit systeem
voortgang  en  zoo  werd  in het eerste kwartaal  van   1935  ruim
400.000 kg groenten in 30 gemeenten afgezet. In het tweede kwar-
taal steeg deze hoeveelheid reeds tot cmderhalf millioen kg, toen
in   meer    dan 100 gemeenten  op deze wijze de grcenten   ge-
distribueerd werden.

Voor 1934 werd 6 millioen gulden als steun uitgetrokken. Van
dit bedrag  was  over 1933 reeds anderhalf millioen gulden uitge-
keerd, zoodat 41/2 millioen gulden resteerde.

Tengevolge van de zeer slechte toestand in de bedrijven werd
dit bedrag in November verhoogd met 3 millioen gulden, zoodat
over 1934 in totaal 9 millioen gulden werd uitgekeerd.

Voor 1935 werd het bedrag aan steun op 7.5 millioen gulden
bepaald, waarvan 1.5 millioen gulden in  1934 was verbruikt.  Eind
September werd dit bedrag verhoogd tot 12 millioen gulden.

Ook voor 1936, 1937 en 1938 werd het bedrag van 12 millioen
gulden gehcmdhaafd, evenals in de voorafgaande jaren, uitge-
keerd in den vorm van een toeslag op de verplicht te veilen pro-
ducten, terwijl in  1939 in totaal 15 millioen gulden aan steun uitge-
keerd werd.
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Het volgende staatje geeft een overzicht van de hoeveelheden
der belcmgrijkste producten, welke onverkocht bleven in de drie
jaren voorafgacmde  aan den oorlog:  (x  1.000)

1937 1938 1939

Andijvie 18.222 2.795 5.943 stuks
Sla 14.809 27.770 39.816 stuks

Sluitkool 28.128 23.398 15.245 kg
Tomaten 11.296 13.545 26.089 kg

Voor een doeltreffende organisatie van de steunverleening was
het inschakelen van de veilingen noodzakelijk.

In de Memorie van Antwoord van 14 November 1932, werd t.a.v.
dit punt reeds het volgende medegedeeld:

„Dat de geheele steunregeling over de veilingen zou loopen
was een onontbeerlijke eisch voor de juiste toepassing der
steunregeling. Immers alleen de veilingen konden de ver-
eischte gegevens verschaffen en dit was te klemmender,
daar het hier gaat over den omzet van reeds vervlogen
macmden." 1).

De veilingen verzorgden de administratieve werkzac[mheden acm
het stelsel van steunverleening verbonden en waI'en daartoe het
beste ingericht. De invoering van het verplicht veilen bracht alle
aanvoer aan de veiling, zoodat men daar een totaal overzicht vcm
de gekweekte producten verkreeg.

De uitkeeringen van de steunbedragen geschiedden via de
veiling. Daartoe werd op iederen veilingdag een lijst opgemaakt
van de geveilde producten, acmgevend de prijs waartegen de ver-
schillende producten verkocht, eventueel doorgedraaid waren.
Deze lijst werd acm de Groenten- en Fruitcentrale doorgestuurd.

Eenige malen per jaar werd aan de kweekers een voorloopige
uitkeering, een zoogenaamd steunvoorschot verleend, terwijl aan
het eind vcm het jaar een definitieve afrekening volgde.

1). Beknopt overzicht van de Lcmdbouw Crisiswetgeving, pag. 367.
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04

TEELTREGELING.

De zeer groote achteruitgang vcm den export maakte het nood-
zakelijk, terwille van de doeltreffendheid vcm de steunregeling, om
de productie zooveel mogelijk acm te passen aan de vraag. Immers
eerst op deze wijze zou de aanvoer op de veilingen beperkt worden.

Daartoe werd allereerst een registratie vcm tuinbouwbedrijven
door de Groenten- en Fruitcentrale georgcmiseerd, teneinde ge-
gevens te verkrijgen omtrent den aard der bedrijven.

Onder deze registratie vielen alle personen, zoowel natuurlijke
als rechtspersonen, die in 1933 voor eigen rekening groenten, fruit
of vroege aardappelen geteeld hadden, met het doel om deze te
verkoopen. De registratie liep over de veilingen, die elk een be-
paald rayon moesten registreeren. Hierdoor werd de totale in cul-
tuur zijnde oppervlakte nauwkeurig bekend. Via de veilingen was
na te gaan, hoeveel groenten en aardappelen in 1933 tegen den
minimumprijs onverkocht gebleven waren en welke producten
onder kostprijs waren verkocht. Op deze wijze werd het teveel in
den aanvoer berekend en de voor de toekomst benoodigde cultuur-
grond vastgesteld.

Op grond van deze gegevens werd een beperkingsschema op-
gesteld met als basis de grootte van ieder bedrijf en werd een
progressieve beperking naar de totale grootte gevolgd. Gebrek
aan substitutie-mogelijkheid voor de kleine bedrijven deed deze
progressie rechtvaardigen, immers de grootere bedrijven konden
zich op de teelt vcm andere dan tuinbouwgewassen toeleggen. De
beperking varieerde van 5 tot 60%, cd naar gelang de grootte van
het totcde bedrijf van 2 ha tot 25 ha of daarboven steeg. In 1935
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werd een nog sterkere beperking toegepast, neergelegd in het
Crisis-Tuinbouwbesluit 1935 I en de Crisis-Tuinbouwbeschikking
1935 L

Acm de betrokken kweekers werden hierop nieuwe teeltvergun-
ningen uitgereikt. De teeltvergunningen werden verleend acm hen,
die in vorige jaren hun teeltrecht hadden uitgeoefend. Op deze
wijze hield men teeltvergunningen over, die als een reserve voor
personen, die in den tuinbouw wilden beginnen, bewaard werden.
Ofschoon ook deze beperking niet de gewenschte resultaten af-
wierp, mede vanwege een groote elasticiteit in de teeltcapaciteit
der bedrijven, werd toch niet tot nog verdere beperking overge-
gaan, omdat vele bedrijven op de grens vcm een rendabele exploi-
tatie waren gekomen.

Het teeltrecht werd persoonlijk aan den tuinder toegewezen. Nu
waren er sommige telers, die hun bedrijf of een deel ervan ver-
latend, geen afstcmd deden van de teeltvergunning, waartoe werd
bepaald, dat belanghebbenden bij de teelt op een perceel bij de
Nederlandsche Groenten- en Fruitcentrale bezwaar konden maken
tegen uitoefening van het teeltrecht op een ander perceel, dan dat
waarop de teelt in 1935 werd uitgeoefend, teneinde onbillijkheden
te voorkomen.
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05

EXPOR™ONOPOLIE.

Contingenteering van verschillende producten in het buitenlcmd
maakte een regeling voor den export noodzakelijk. Aanvankelijk
konden de exporteurs een contingenteeringscertificaat verkrijgen
op grond van hun export in vorige door den Minister vcm Econo-
mische Zaken voor elk der producten vastgestelde basisjaren. Deze
certificaten werden door de Commissie vcm Uitvoer vcm Groenten
en fruit verstrekt

Bij Koninklijk Besluit werd bepaald, dat bij acmmerkelijk verschil
in prijs tusschen ons 1cmd en het afzetgebied acm de exporteurs
bij de afgifte vcm contingenteeringscertificaten een bedrag in
rekening zou worden gebracht tot het doen van uitkeeringen aan
de kweekers, indien in het contingenteerende land een prijs werd
gemaakt, belangrijk hooger dan den veilingsprijs, vermeerderd
met de normale kosten en een redelijke winst vcm den exporteur.
Verschil in kwaliteit en sorteering verhinderde echter een uniform
bedrag voor de af te geven certificaten te bepalen.

Op 15 December 1933 ging de Regeering ertoe over, het product
sla te laten veilen met consent. Voor het uitvoercertificaat moest
een bepaald bedrag betaald worden.

In  Maart  1934  werd het expoi tmonopolie uitgebreid met tomaten,
komkommers, augurken en peen naar Belgi6 en in April met sla
en aardbeien.

Bij Koninklijk Besluit van 11 Januari 1935 werd een monopolie
voor den uitvoer van groenten en fruit naar Duitschland ingesteld.

Vanaf dien datum mochten slechts die producten worden uit-
gevoerd, waarvoor door de Nederlandsche Groenten- en Fruit-
centrale een machtiging was afgegeven.
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Met ingang van 1 April werd de Nederlandsche Groenten- en
Fruitcentrale door het Crisis Uitvoer Bureau belast met de hand-
having van de beschikbaar gestelde betalingscontingenten en met
de afgifte der certificaten.

Zij stelde maximum prijzen vast, welke door de exporteurs moch-
ten worden berekend om hun betaling via de clearing te mogen
doen verloopen.

Wcmneer de exporteurs tegen abnormacd hooge prijzen zouden
verkoopen, zou het betalingscontingent te snel en ondoelmatig
worden benut.

Van den cmderen kcmt moest de prijs zoodanig worden vastge-
steld, dat producten vcm beste kwaliteit tegen redelijke prijzen
zouden worden afgezet, vandaar dat de maximumprijs slechts een
begrenzing naar boven inhield en vrij ruim genomen werd.

Een afstemmen op de steeds wisselende prijs aan de veiling
bracht vele moeilijkheden, zoodat vercmderingen te dien opzichte
in het cdgemeen te laat haar uitclrukking vonden in een nieuw
vastgestelden prijs.

In 1938 kwam daartoe een nieuwe regeling tot stand, waarbij
acm de exporteurs de verplichting opgelegd werd om de betaalde
koopprijs, de verpakkingskosten, de algemeene kosten en de bruto-
winst acm de Groenten- en Fruitcentrale volgens een bepaald
schema op te geven.

Ook in 1939 werd deze regeling, die zeer in het belang van den
Nederlandschen tuinbouw was, gevolgd.
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SLOTWOORD.

In de voorafgacmde hoofdstukken is een overzicht gegeven van
de ontwikkeling van den tuinbouw in Nederlcmd.

In het bijzonder is daarbij behcmdeld de plaats, welke de veiling
in deze ontwikkeling heeft gehad. Zij werd opgericht in een periode
van belangrijke structureele wijzigingen in den Nederlandschen
Tuinbouw, heeft een belangrijke economische functie hierbij
vervuld en ook ongetwijfeld tot den bloei vcm den tuinbouw in
hooge mate bijgedragen.

De crisis in onzen landbouw, die omstreeks  1880 een dieptepunt
bereikte, leidde ertoe, dat men zich in het bijzonder ging toeleggen
op het kweeken van tuinbouw-kwaliteitsproducten. Deze hebben
in de omringende landen geleidelijk acm een ruime afzet gevonden.

Deze ontwikkeling werd gesteund door goed vakonderwijs en
een algemeene voorlichting, zoodat de Nederlandsche tuinbouw-
producten om hun kwalitatieve waarde in het buitenland zeer ge-
vraagd werden en er derhalve een ruim afzetgebied vonden.

Het werd een belangrijke bron vcm Nationaal inkomen en het
gaf een bestaansmogelijkheid aan veel personen, afkomstig uit
den landbouw.

Deze omzetting was des te belcmgrijker, omdat de sterke be-
volkingsuitbreiding het noodzakelijk maakte de oppervlakten der
afzonderlijke bedrijven te verkleinen, hetgeen bij het bereiken van
een minimumgrens slechts mogelijk was door het intensiveeren
van de teelten.
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Uiteraard geeft de tuinbouw per h.a. oppervlakte de grootste
oogstwaarde.

Zoo bedroeg de gemiddelde bruto-opbrengst, d.w.z. het geldelijk
bedrag, dat gemiddeld per h.a. uit den oogst werd verkregen,
berekend tegen den gemiddelden op de veilingen geldenden prijs
in 1944, voor akkerbouwbedrijven op zandgrond f 500.- op klei-grond f 800.-. Voor intensieve groententeeltbedrijven f 3600.-,
voor groententeeltbedrijven in verwarmde warenhuizen f 28.000.-
en voor fruitteeltbedrijven onder verwarmd glas j 19.000-.

De wijze van afzet v66r de oprichting van de veilingen werkte
de ontwikkeling vcm den tuinbouw zeker niet in de hcmd, daar het
gevolgde systeem den tuinders te weinig rechtstreeksche invloed
bood bij den verkoop, met het gevolg, dat de prijzen in veel ge-
vallen ontoereikend waren, onafhankelijk vcm den hoogen prijs,
die de consument veelal moest betalen.

Zooals vermeld vertrouwden de kweekers hun producten in het
begin toe acm de schippers, die op groote markten voeren en clie
na aftrek vcm kosten en provisie de opbrengst verrekenden.

Daarbij was men derhalve van deze vervoerders afhankelijk en
ontbrak elke redelijke contr6le op den door hen gemaakten prijs.
Het was niet mogelijk rechtstreeks invloed uit te oefenen op den
prijs bij het verzenden van de producten aan in de marktplaats
gevestigde commissionairs, evenmin bij verkoop acm handelaren
ter plaatse waar de kweekerij gelegen was. Door het ontbreken
der open marktverhoudingen en door de omstandigheid, dat de
tuinders meer op de productie dcm op den verkoop waren gericht,
bleven de prijzen laag en ontbrak controle op de afrekening. Het
was daarom, dat de tuinders naar een cmderen vorm van afzet
zochten, waarbij zij een meer directen invloed op den verkoop
hunner producten konden uitoefenen.

Zoo ontstond de veiling. De eerste werd gehouden te Broek op
Langendijk in 1887, gacmdeweg gevolgd door oprichting van
meerdere veilingen.

Een belangrijke verbetering deed zich op de veilingen voor,
toen inplaats van het met de mond afslaan een electrisch afmijn-
toestel werd ingevoerd, waarmede verschillende onregelmatig-
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heden, met name een protectie van de zijde van den afslager ten
acmzien van bepaalde personen werd afgesneden. Zoo verving
dus de veilingsvereeniging het groote aantal verkoopers, dat v66r
de oprichting afzonderlijk de producten moest afzetten. In een be-
paald productiegebied concentreerde zij het geheele aanbod.
Zij droeg zorg voor een doelmatig transportsysteem, zoodat de
aan bederf onderhevige producten in korten tijd in groote hoeveel-
heden over 1cmge aistanden konden worden vervoerd. Zij ver-
zekerden tenslotte de kweekers de best mogelijke prijzen tegen
contante betaling. Daarmede is de conclusie gerechtvaardigd, dat
de veilingen, zij het ook naast cmdere factoren, in belangrijke mate
hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van den Nederlandschen
tuinbouw.

Dat dit ook van overheidswege werd erkend, blijkt uit het feit,
dat de regeering  in  1915 het veilen verplichtend stelde.  Alle pro-
ducten, die voor export bestemd waren, moesten namelijk over de
veiling worden verkocht, hetgeen vcmzelfsprekend een belangrijke
uitbreiding van het aantal veilingen tengevolge had.

Werd in 1914 voor 20 millioen gulden op de gezamenlijke vei-
lingen omgezet, in 1918 was dit cijfer reeds gestegen tot 118
millioen gulden.

Toen in de laatste jaren, gezien de zeer ongunstige ontwikkeling
op het gebied van den 1cmd- en tuinbouw, veroorzaakt door buiten-
landsche hcmdelspolitieke maatregelen, de regeering verplicht was
in te grijpen, heeft zij hierbij voor een belangrijk gedeelte gebruik
gemaakt  van de veilingen. Zoodoende  werd  in  1934 het veilen
wederom verplichtend gesteld ten einde de steunmaatregelen ef-
ficient te doen verloopen. Het ingrijpen vcm de regeering op het
gebied van de prijsvorming, door het vaststellen vcm minimum-
prijzen, maakte de veilingen niet overbodig, integendeel, het ge-
heele crisis-apparaat steunde op de handhaving vcm het veiling-
wezen en zonder deze wijze van verkoop zou een contr6le op de
getroffen maatregelen practisch onmogelijk zijn geweest. Boven-
dien vormde het statistisch materiaal door de veilingen verstrekt,
een uitstekende barometer voor de tuinbouwkundige constellatie.

In land- en tuinbouwkringen stelt men zich thans veelal de vraag
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wat de toekomst van de veilingen zal zijn. Waar men in het alge-
meen de economische ontwikkeling van ons land moeilijk kan
voorzien en zoodoende huiverig is om prognosen te stellen, zoo
blijkt ook in tuinbouwkringen groote onzekerheid te bestaan. Zon-
der twijfel houdt dit ook verband met de ongunstige ervaringen van
de laatste jcren v66r den oorlog, alsmede met de maatregelen,
door de omringende landen genomen om hun import tot een
minimum terug te brengen. Voegt men hierbij de 1cmd- en tuin-
bouwkundige ontwikkeling van deze vroegere afnemers, dan
schijnt deze ongerustheid gemotiveerd. Anderzijds bestaat er thans
een groot tekort acm deze soort producten en het is niet onmoge-
lijk, dat binnen de ring vcm de ons omringende landen de Neder-
landsche tuinbouwproducten, dank zij hun bijzondere kwaliteit,
hun vroegere afzetgebieden zullen herkrijgen.

In elk geval achten wij de veiling onmisbaar. Zij is ook thans
nog gehcmdhaafd en in het verplicht veilen zal in de naaste toe-
komst wel geen verandering worden gebracht. De veiling blijft
noodzakelijk voor den tuinder en evenzoo voor den handelaar.
Wcmt indien de tuinder buiten de veiling om gaat verkoopen, aldus
de onderlinge vrije concurrentie van de handelaars op de veiling
uitschakelend, zal hij veelal een lageren prijs ontvangen, dan dien
welke hij op de veiling zou kunnen behalen. Zelfs indien de tuinder
in deze afzonderlijke verkoop tijdelijk een hoageren prijs zou ver-
krijgen, zou het blijken, dat dit een schijnwinst is. De tuinder zal dan
op den duur zelf de nadeelige gevolgen van deze handelwijze
ondervinden. Daar komt bij, dat door de structuur van den handel
in het bijzonder in Nederland, waar de consument deze producten
in de winkel in plaats van op de markt koopt, de consumentenprijs
niet of nauwelijks zou dalen.

Toch is, indien men om redenen van prijsvorming de veiling
zou kunnen missen, het onmogelijk dat zij in de naaste toekomst
zal verdwijnen. Immers, haar nevenfuncties zijn in den loop der
jaren uiterst belangrijk geworden. Zoo heeft het de mogelijkheid
geschapen om de kwaliteit der producten op te voeren, terwijl
door deskundige contr6le een selectie wordt toegepast en door een
uniforme verpakking een garantie wordt verkregen, die acm deze
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producten het karakter geeft van een merkartikel.
Gezien de algemeene economische politiek welke v66r den oor-

log door de ons omringende landen werd gevoerd en de maat-
regelen, welke wij ten acmzien van de tuinbouwproductie ook in de
toekomst moeten verwachten, is het duidelijk dat onze tuinbouw
zich in het bijzonder op een kwaliteitsproductie zal moeten toe-
leggen.

De veiling is bij de huidige structuur daarvoor onmisbaar. Het-
zelfde blijft gelden voor de snellere transportmogelijkheden, welke
door de veiling worden geboden. Tenslotte zij nog eens herhaald.
dat voor de uitvoering vcm overheidsmaatregelen in het eigen
land, de veiling op dit gebied een onmisbaar instrument is ge-
bleken.

Het is bewezen, dat deze functies, die aanvankelijk vcm onder-
geschikt belcmg waren in den loop der ontwikkeling z66 gewichtig
zijn geworden, dat ook daarom de veiling voor den tuinbouw
practisch noodzakelijk is. De uitschakeling van de veilingen zou
ten aanzien van den handel in groenten en fruit leiden tot een
versnippering. De dcm ontstane d6sorganisatie zou opoffering be-
teekenen van een appciraat, dat gedurende meer dan 50 jaren
voor den Nederlcmdschen tuinbouw van essentieel belang is ge-
weest en die waarden in zich draagt, die ook voor de toekomst
een belcmgrijke steun zullen blijven vormen.
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STELLINGEN
I.

Het algemeen gebruiksrecht, dat de menschheid krachtens het
natuurrecht over de stoffelijke goederen toekomt, kcm een grond
zijn, waarom een volk, dat niet tot de gemeenschap der be-
schaafde naties kan gerekend worden, een maatschappelijke en
politieke voogdijschap dient te aanvaarden.

II.

Het is een gebiedende en primaire eisch voor den Staat, de
noodzakelijke taak van het gezin te erkennen en te waarborgen.

m.

De strooming naar meer realisme in de feitelijke en wijsgeerige
grondslagen der theoretisch-economische beschouwingen be-
teekent een verrijking der economische wetenschap.

W.

Economische wettelijkheid in den eigenlijken zin komt slechts
naar voren bij een beschouwing van de geordendheid van
menschen en dingen op het welvaartsdoel.

V.

In de huidige geleide economie behoort het mede tot de taak
vcm het Planbureau om, in samenwerking met de Herstelbank tot
het opstellen van een kaderprogram inzake kapitaalsinvesteering
te geraken.



VI.

Adoptie wordt terecht in het ontwerp tot wijziging van de be-
palingen betreffende het kinderrecht, voorkomende in het eerste
boek van het Burgerlijk Wetboek, niet opgenomen.

VII.

Financiering door den producent van goederen welke op afbe-
taling worden verstrekt, tast in ernstige mate de zelfstandigheid
van den winkelier aan.

VIII.

Voor de objectiviteit vcm het psycho-technisch onderzoek kan het
in bepaalde gevallen wenschelijk zijn, de psycho-technische dienst
buiten het bedrijf in een top-orgaan onder te brengen.

DC.

Zoowel voor zuiver industrieele producten als voor bewerkte of
verwerkte 1cmdbouwproducten moet gestreefd worden naar kwali-
tatief hoogere en veredelde producten, met name ter bevordering
van den export.
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