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VOORWOORD

Het ontstaan en verdwijnen van een tak van nijverheid is de resultante van de
marktfunktie en derhalve van de maatschappelijke betekenis van het vervaardigde
produkt Deze stelling is in de voorliggende studie geooetst aan de oatwikkeling
van de klompenmakerij na 1800. Eea inleidead hoofdstuk laat zien dat klompen
oude papieren bezitten en sinds eeuwen bekend zijn geweest. Het dragen van
enig schoeisel was vrceger echter niet zo algemeen en bleef bij velen beperkt tot
winterdracht en werkomstandigheden. Tcen in samenhang met de technische en
ekonomische ontwikkelingen van de negentiende eeuw de koopkracht toeaam ea de
volksbehoeften zich verruimden, waren het de klompen, die in de elemeataire be-
hoefte om zich regelmatig te schoeien, konden voorzien. Ze waren dcelmatig en in
verhouding tot het beschikbare gezinsinkomen betaalbear. Vanaf omstreeks 1900
kwamen in tcenemende mate leren schcenen als industrieel massaprodukt tegen
lagere prijzen dan voordien beschikbear. Verhoging van volksinkomen, verfijning
van behoeften, nabootsingsdraag, toenemende mobiliteit, verbetering van leef- en
wcrkomstandigheden werden faktoren, die in tcenemende mate de maatschappelijke
betekenis van klompen als volksschoeisel hebben aangetast.

Aanvankelijk vormde het maken van klompen cen additioaeel middel van be-
staan, dat beoefend kon worden waaneer andere werkzaamheden niet mogelíjk
waren. Nauw verbondea met de landbouw, bleef deze band ia verscheidenheid
van vormen bestaan, hoewel de sterk toegenomen vraag ~ar het pmdukt een op
zichzelf staande bedrijfsuitoefening mogelijk zou hebben gemaakt. Zij, die in het
maken van klompen hun hoofdberoep voadea, behielden een keuterbcerderijtje als
nevenbedrijf, omdat het klompenverbruik en dus ook de afzet van het produkt
ondanks de tcegenomen vraag werd beïnvloed door seizcenfluktuaties. Het land-
bouwwerk verschafte een aanvulling op het sobere en deels ongewisse inkomen van
het hoofdberoep. Deze traditioneel bepaalde bestaanswijze heeft tot gevolg gehad,
dat in de klompenmakerij nauwelijks een door meer rationele overwegingen ge-
kenmerkt ondernemerschap tot ontwikkeling is gekomen. De dynamiek, die de
overgang naar het machinale produktierysteem in andere bedrijfstakken vaak be-
heerste, bleef hier achterwege. Alle veraaderiagen voltrokken zich traag en de
toepassing van rationele produktietechnieken ging zeer geleidelijk ea leidde niet
tot bedrijfskoncentratie. In de voorliggende studie is dit pmces in het bijzonder
geooetst aan de ontwikkeling in het vooraaamste klompengobied van oas land, dat
in de pmvincie Noord-Brabant was gelegen. Deze beperking, die mede werd bepaald
doar het voorhanden zijn van basismateriaal, leek verantwoord, aangezien de gang
van zaken elders in Nederland struktureel gezien niet veel anders kan zijn geweest.
Daar waar een meer algemene behandeling mogelijk en wenselijk was, wenlen de
grenzen verruimd.

Uitgaande van de probleemstelling bepaalde de gevolgde metode van ondetzoek
zich in hoofdzaak tot bmnnen- en literatuurstudie. Daarnaast werd een schriftelijk
onderr.cek ingesteld onder een zeventigtal bedrijven naar gegevens over de klom-
penmakerij van vóór 1940. Verder werden talrijke gespreklten gevoerd met mensen
uit de klompenmakerswereld. Als basis van deze studie diende an prijswianend
manuscript, dat voor de Taekfondsprijsvraag van 1964 werd ingewndea. Dat de
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klompenmakerij het objekt van ondercoek is geworden, is het gevolg geweest van
kontakten, die ik in een vroegere werkkring met deze bedrijfstak heb gehad.

Nu het laatste woord is voltooid en het wat, hce en waarom van deze studie is
verklaard, mag ik uiting geven aan mijn dankbaarheid. De periode van de prcef-
schrijverij vmeg geduld, begrip en begrijpend aanvaarden van hen met wie ik de
vreugde van het leven deel. Onder het veelziende, attente oog van mijn promotor,
professor dr. H. F. J. M. van den Eerenbeemt, groeide visie op het onderwerp en
de techaische uitwerking zodat de eindfase werd bereikt. Zijn belangeloze tce-
ivijding in de begeleiding van promovendus en proefschrift was voar mij een in-
spirerende ervaring, waarvoor ik mijn erkentelijkhéid gaarne tot uitdrukking breng.
Mijn dank gaat voorts uit naar allen, die mij met het beschikbaar stellen van ge-
gevens of anderszins hebben geholpen: mejuffrouw G. Dorenbosch, bibliothecaresse
van het provinciaal genootschap van kunsten en wetenschappen te 's-Hertogen-
bosch; de archivaris drs. H. J. A. M. Schurink en zijn medewerkers van het
gemeentearchief Tilburg; de heren F. H. van Bavel en A. W. van den Hurk
O. Pream. van het archief der abdij Berne te Heeswijk; de heren Lamb. van der
Zanden en Aug. van Breugel te St. Oedenrode; de heer A. Neuteboom te Hattem,
konsulent van de rijksnijverheidsdienst; de heren P. H. van de Wiel en A. M.
van Alphen te Liempde en met hen vele andere klompenmekers; de heren H.
Noorlander en M. A. van der Weijst van het Nederlands Openluchtmuseum te
Arnhem; het bestuur van de brabentse klompenbeun te St. Oedenrode; het bestuur
van de katholieke houtbewerlcersbond van het N.K.V. te Utrecht; dr. J. H. Segers,
lektor aan de Katholieke Hogeschool voor zijn adviezen voar de opzet van het
ondezzoek; mevrouw M. Rijckmans-Muller, die kundige aaawijzingen gaf voar de
opmaak van literatuurlijst en notenapparaat; het personeel van de bibliotheek der
Katholieke Hogeschool en de heer A. van Helfteren, die het kaartwerk verzorgde.
Drs. G. A. M. van den Heuvel, taalkundige hogeschoolkollega bevorderde een gced
taalgebruik, samen met zijn vrouw zorgde hij voor de franse samenvatting, waarvoor
mille fois merci. Gaarne dank ik tot slot de Stichting Zuidelijk Historisch Contact,
die dese studie in haar serie heeft willen opnemen.

F. J. M. van Puijenbrcek
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bod van gcedkope schoenen 179; de afschaffing van klompen 180; binnen-
lands produkt bleef aanvankelijk achter bij de vraag 180; de klompen-
makerij in België 180; het land van Waes van ouds leverancier van het
noorden 181; de voornaamste landelijke nijverheid in deze streek 181; leed
aan overbezetting en gebrek aan samenwerking 181; nederlandse handelaars
profiteren van lage prijzen 181; nederlandse producenten willen handelaars
uitschakelen en eigen winstmarge vergroten 181; handelaars vceren meer
belgische klompen in 181; nederlandse behcefte voor tweevijfde gedekt door
invoer 181; omvang van het binnenlands verbruik en de binnenlandse pm-
duktie 181; tabel XIV, klompeninvcer 1901-1913 182; omrekening in rcele
paren 182; onderscheiden marktposities 183.

Hoofdstuk V:

HET VERDWIJNEN VAN HET HANDWERK

~ 1. Vergulde jaren, 1914-1918 184
a) Marktpositie tijdens de oorlogsjaren 184; schcenen worden schaars 184;
na 1915 stagnatie klompeninvoer 184; groeiende vraag vanuit Duitsland 184;
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uitvcerverbod 184; tabel XV, in- en uitvoer 19141918 185; klompenbons
185; oplopende houtprijzen 186; stijgende lonen, stukloontarieven ia Liemp-
de 186; ontwikkeling der afzetprijzen 186; prijsreduktie met klompenbons
186;
b) ontwikkeling van het verenigingsleven gedurende de oorlogsjaren 187;
klompenmakersverenigingen 187; grossíersvereniging 187; de r.k. nationale
klompenmakerspatroonsbond 188; dcelstelling 188; onderscheiding in leden
188; aantal leden en plaatselijke afdelíngen in 1917 189; bescherming van
marktprijzen 189; klompenmagazijnen 189; financiering der voorraden met
bankkrediet 189; instelling prijzenkommissie en vaststelling uniforme kkmn-
penmaten 189; geen effectieve daadkracht 190; centraal verkoopburo en
klompenmagazijn te Boxtel 190.

~j2. Moeilijkheden na de eerste wereldoorlog 190

a) De klompennijverheid in 1919 190; onderzcek door het centraal bureau
voor de statistiek, enige uitkomsten 190; het produktievermogen der machi-
nale bedrijven in 1912 191; produktie in 1919 191; tabel XVI, bedrijven,
personeelsbezetting en materiaalverbnuk in 1919 192; specifikatie materiaal-
kosten 194;
b) marktindigestie en klompenmisère 194; hervatting van de invoer 194;
aanvcerprijzen buitenlandse klompen lager dan de nederlandse produktie-
kosten 194; pleidooi in de Tweede Kamer 194; de plaats van het klompen-
bedrijf in de plattelandssamenleving 194; tijdelijk invcerverbod gewenst 195;
minister erkent de noodtcestand, maar verwacht geen steun te krijgen voor
een invcerverbod 195; andere maatregelen niet tcereikend 195; r.k. patroons-
vereniging kondigt bedrijfssluiting af 195; eind 1919 algemene werkloos-

heid 196; vermindering van het aantal klompenmakers 196; positie van het
machinale bedrijf 196; loonsverlaging 197; werkloosheidsuitkeringen 197;
gemeentelijke werkverschaffingsobjekten 197; staking in 1921 te Schijndel

en St. Oedenrode om verhoging van stukloontarieven 197; grief tegen lange
werktijden 198; de r.k. bond van houtbewerkers enz. St. Antonius van

Padua 198; streven naar kollektieve arbeidskontrakten 198; door patroons
uit de weg gegaan, ondanks statuten 198; motivering 199; algemeen looa-
advies 199; houtbe~verkersbond krijgt weínig vat op de klompenmakers-
knechts 199; ook patroons slecht georganiseerd 199; beoordeling van de

situatie door het Bondsblad 200; apathie en moedeloosheid 200; desorgani-
satie van het verenigingsleven der patroons 200; algemene oorzaken 200;

nieuwe vragen aan de minister 201; klompenvoorraad tcereikend voor 1 ~s
à 2 jaar 201; belgische klompeninvcer bevorderd door valutáverhoudingen
201; volgens mínister geen invcerverbod mogelijk 201; wil medewerking ver-

lenen aan exportbevordering, geen resultaten 201; oordeel over overbezetting

van de bedrijfstak 201; poging een beschermend recht te verkrijgen bij her-

ziening tariefwet mislukt 201; frustratie van patroons doorbroken door ini-

tiatief van buiten eigen vakkring 202; de eerste klompenbeurs te St. Oeden-

rode 202; vergadering van klompenmakerspatroons 202; mceilijk herstel van

het verenigingsleven 202; in de Tweede Kamer worden de problemen op-

nieuw aan de minister voorgelegd 203; volgens deze zijn de problemen te
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wijten aan onderlinge bedrijfsverhoudiagen 203; invoerrecht vanwege kon-
sumentenbelang niet aanvaardbaaz 203; tabel XVII, klompeninvoer 1920-
1928 en de prijsontwikkeling van nederlandse en buitenlandse klompea 204;
ook nederlandse klompenmakers verkopen buitenlandse produkten 204; bun-
deling van aktie 204; pleidooi in de Tweede Kamer voor centralisatie van
de verkoop 205; het klompenwetje van Fleskens 205; memorie van tcelich-
ting 205; bezwaren van het landbouwkomité 206; van de grossiersbond 206;
van de Kamer van Koophandel te Amsterdam 207; twijfel aan de juistheid
der gegevens 207; mceilijkheden te wijten aan het mechanisatieproces 207;
reakties in de pers 208; gegevens van de rijksnijverheidsdienst 208; regionale
verschillen 208; produktiekosten in 1927 in Gelderland en Overijssel 209;
weinig verschil in produktiekosten van het machinaal- en het handbedrijf
209; produktiekosten in België 209; raming jaarlijks verbruik zeven miljoen
paar 209; initiatiefvoorstel in de Tweede Kamer 209; het wetje gered door
een C.H.U. amendement 209; de behandeling in de Eerste Kamer 210; klom-
pen voor invoerrecht gelijkgesteld met schcenen 210; tabel XVIII, klompen-
invoer 1928-1931 en de prijsontwikkeling van nederlandse en buitenlandse
klompen 211; gurLStig effekt en optimisme 211.

~ 3. Afircemerad klompenverbruik als gevolg van sociaal-kulturele
faktoren 21 I

Invloed van vertikale kultuurovezdracht 212; verbetering in leef- en werk-
milieu 212; in het stedelijk milieu steeds meer leren en rubber schceisel
212; het platteland hield klomp en pet langer in ere 212; senatoriale klom-
pensociologie 213; streven op het platteland klompen uit scholen te weren
214; notabelen in de Meierij binden de school de klompen aan 214; in de
schoolstrijd te Amsterdam 214; opheffing klompenscholen te Utrecht 214;
afnemend klompenverbruik als argument voor invoerbeperking 215; het
bcerenbedrijf kan volgens de minister niet buiten klompen 215; België een
meer bevriende natie dan verre landen met bewoners van een andere kleur
215; invcer wordt met 20~ío beperkt, een troostprijs 215; aandrang invcer
terug te brengen tot veertig procent 215; een nieuwe minister, een nieuw
geluid 216; mceilijkheden niet alleen te wijten aan de invcer, maar ook
en vooral aan het afnemend verbruik 216; verdere kontingentering zal
daarom geen hulp bieden, ovrdeelt de minister 216; felle reaktie van het
vakblad, beschaving door lakschcenen 216; een platvlcerse beschaving 216;
aanval op de minister 216; het vakblad wenst een stcere man aan het zcer
van ekonomische zaken 216; geen goed cijfermateriaal over het afnemende
klompenverbruik 217; slijtageproeven van het rijksnijverheidslaboratorium
217; de ontwikkeling van het schoenenverbruik 217; tabel XIX, ovetzicht
van het schcenenverbruik 1933-1938 218; tabel XX, gemiddeld verbruik van
schcenen, pantoffels en klompen 219; tcelichting op deze tabel 220; een
benadering van het afaemend klompenverbruik 220; tabel XXI, afnemend
klompenverbruik 1912-1968 220; klompen vrijwel uitsluitezd nog werk-
schceisel 220.
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~ 4. Overgang op machinale produktie 221

Mechanisatie in het klompenbedrijf laat op gaag komen 221; eerste machi-

nale bedrijven bleven lange tijd een uitzondering 221; vestigingsplaatsen

van klompenfabrieken met meer dan negen arbeiders 221; doarbraak van

het mechanisatieproces 221; machinale klompenfabrieken ia 1930 221; inter-
pretatieverschillen 222; de mate waarin gemechaniseerd werd 222; de mecha-
nisatie voltrok zich van binneauit 223; geen investeringen van buitenaf 223;

handbedrijven en min of ineer machinaal ingerichte ondernemingen in 1942

223; de uitrusting van een gemechaniseerd kleinbedrijf 223; het motief am

te mechaniseren 223; weinig dcelbewuste expansie 223; overwegend een

trage, primaire aanpassing 223; vermindering klompenmakerspopulatie 224;

vergrijzing 224; tcenemend aanbod van machines voor kleine bedrijven 224;

korte omschrijving hiervan 224; tabel XXII, klompenfabrieken met verzeke-

ringsplichtige arbeiders 1932-1936 225; omstandigheden niet gunstig voor

verdere mechanisatie 225; opheffing van bedrijven 225; volledige mecha-

nisatie eerst na de tweede wereldoorlog 225; tabel XXIII, ontwikkeling ge-

middelde produktiviteit 1945-1964 226.

~ 5. Het handwerk onder de toenemende mededinging van het

machinaal bedrijf ~~

Klompenmakersvisie tot omstreeks 1925; handwerk niet te vervangen 227; ma-

chinale bedrijven leden grote verliezen 227; handbedrijven konden zich

gemakkelijker aanpassen 227; het ontbreken van uniformiteit bij het haad-

produkt 228; hogere eisen 228; een vakschool in Best 228; in 1924 opge-

heven 229; vakvoorlichting van de rijksnijverheidsdienst 229; streven een

vakdiploma in te stellen 229; streven naar een nieuwe vakschool 229; een

opleiding te St. Oedenrode 230; de aanschaf van machines om de moeilijk.

heden te trotseren 230; teleurstellingen 230; besrherming wettelijke arbeids-

tijd, amzoedevergunningen 230; het handbedrijf verliest zijn betekenis voor

de vakbonden 231; kohesie tussen patroon en knechts handhaafde zich 231;

het gebruik van machines nie3 altijd beschouwd als nieuwe werktechniek

231; adviezen van de rijksnijverheidsdienst 232; de gevolgen van de kon-

junkturele depressie 232; daling der klompenprijzen 232; konkunentie van

tweede keus machinaal vervaardigde klompen 232; verlichting van de bin-

nenlandse markt door kontigentering en invoerheffing 233; tussen 1930 en

1941 werd gemiddeld één handbedrijf per week opgeheven 233; in 1941

nog 1231 handbedrijven geteld 233; alternatief tijdens krisisjaren was steun

en werkverschaffing 234; het verdwijnen van het handwerk 234; in 1964

nog drie handwerkers over 234.

~C 6. Het verloop van de klompenindustrie en de omvang

der bedrijven 235

Tabel XXIV, Verloop van de klompenbedrijven tussen 1919 en 1968 235;

klompenmakerij bleef kleinbedrijf 235; tabel XXV, de bedrijfsgrootte ía de

klompenindustrie sinds 1919 235; tabel XXVI, de omvang der bedrijven
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in 1941~42 236; produktieaandeel der handbedrijven liep sterk oerug 237;
driekwart der bedrijven sub-marRinaal 237; het houtvtrbruik der haadbe-
drijven wijst op overwegend additioneel karakter 237; tabel XXVII, jaar-
produktie en houttoewijzing in 1941~42 237; gunstige markt tijdens de
bezettingsjaren 238; aftakelingsproces, bercepstelling 1950 238; produktie- en
houtverbruik in 1950 238; tabel XXVIII, bedrijven, personeelsbezetting en
totaalproduktie 1950-1968 239; het maken van klompen levert veel hout-
afval op 239; de samenstelling van de klompenmarkt 240; tabel XXIX,
verschuiving in de produktie tussen 1956 en 1958 240; in hoofdzaak nog
grote maten 240; verdwijnen nevenbedrijf na 1945 als natuurlijk verloop
241; na 1930 ontsraan belangentegenstellingen tussen klompenfabrikanten
en klompenmakers 241; het regelloos aanschaffen van machines 241; streven
naar binnenlandse kontigentering 242; buro tot behartiging van de nationale
belangen van de klompenbranche 242; ondersteuningsfonds 242; venet van
de grote bedrijven 242; het organisatieleven 243; klompenmakerspatroons-
bonden en vereniging van exploitanten van machinale bedrijven 243; verzet
van de grote ondernemers tegen de instelling van een bedrijfsraad, die er
toch komt 243; vrije organisatie-aktiviteiten door de bezetting onderbroken
244; de vakgrcep klompenindustrie 244; vakgrcep in 1952 opgeheven 244;
in 1942 bindende loonregeling opgelegd 244; na de bevrijding vervaagen
door kollektieve arbeidsovereenkomst 244; bedrijfsraad in 1959 opgeheven
245; overleg voortgezet in de vakraad 245; in de klompenindustrie kwam
geen p.b.o. orgaan tot stand 245; federatie van werkgeversorganisaties in
de klompenindustrie 245; stichting ter behartiging van de ekonomische be-
langen 245; stichting klompenkeur 245; jaarlijks klompenbeurzen 246; leden-
verloop der patroonsbonden 246; vakblad De Klompenmaker opgeheven 246;
likwidatie van de bestaande bonden, oprichting van de nederlandse vereni-
ging van klompenfabrikanten 246.
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HOOFDSTUK I

HOUTEN SGH~OEISEL IN VROEGER TIJD

~ 1. Van houten zool tot holleklomp

Alvarens het bestaan van de klompenmakerij ín Nederland aan
een beschouwing te ondezwerpen, lijkt het gewenst eerst na te
gaan hce en wanneer het dragen van de klomp en daarmee het
vervaaRdigen ervan in zwang zijn gekomen. De bron.nen zijn echxer
schaars en over de antwikkeling, die de klomp in de loop der eeu-
wen heeft gekend, ~bestaan weinig zekere gegevens. Men zou dan
ook kunnen veronderstellen, dat de klomp een geschiedenis heeft,
die teruggaat ~tot de eerste tijden van onze jaartelling of zelfs daar-
voar. Toch is het waarschijnlijk juister te aanvaarrden, de.t anze
primítieve voorouders zich hebben voartbewogen ap de meest na-
tuurlijke uitrusting, n.l. hun eigen vaetzool. ~ Daar zij leefden van
de jach:t en veeteelt mag worden aang~enomen, dat de eerste aa.n-
vullende garderabe heeft ~bestaan uit dierenhuiden die, afhankelijk
van de klima.tologische omstandigheden, al dan níet werden ge-
dragen. Maakten die omstandigheden he~t wenselijk of noadzakelijk
ook de voeten te beschermen, dan mogen we aannem~en, dat hier-
voar aanvankelijk de dierenhuid werd gebruikt. In het Provinciaal
Museum van Drenthe te Assen worden nog enkele exemplaren be-
waard van voor- en vraeghistorisch lere.n schceisel, opgegraven uit
het veen, waarrvan de ouderdom wardt geschat op 'n -tweeduizend
jaar. 2

Het behceft geen ~opzien te baTen da~t de mens, zodra zijn tech-
nisch vernuft het hem toestaat h~out in handzaam formaat te brengen,
dit gaat gebruiken om zijn comfort te vergroten en zich gaat voor-

1) J. Le Francq van Berkhey, Natuurlijke Historie van Holland, dl. III, eerste stuk
(Amsterdam 1769) blz. 461.
z) Medegedeeld door de heer J. D. van der WaaLs, conservator van de afdeling
prae- en protohistorie van het Pmvinciaal Museum van Drenthe ( 1962).
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zi~en van houten zolen, zowel als bescherming tegen opcnekkend
vocht en koude, als regen scherpe stenen en andeae bod~emange-
makken.

Bij de Gellië.rs, een keltisch volk waaavan de oorsprang verwant
schijnt aa:n de Galaten van Klein-Azië, moe~t het gebniik va,n de
houten zool beken~l zijn geweest s en he~t is niet uingesloten, dat bij
hun verspreiding over Europa deze eenvoudige voetbescherming
door andere volkesen is overgenomen.

Op gezag van L,amousse moeten wij aaauiemen, da~t het franse
woand galoche in de betekenis van k],ompsch~oen, een houoen zool
met een bovenstuk van ledeT, in het gr,iekse kalopous zijn stam-
woord heeft.' He~t is waarschijnlijk niet meer dan een mea~kwaar-
dige coïncidentie, dat op 1~et oog en in het oor de naam Galliër
en het wooa~d galoche en,ige ovemeenkomst vestanen, temeer daar,
zoals ~bekend, ook het fra~nse vo1.k zich met de naam Galliërs -
Gaulois - siert. Het griekse kalopous, dat een samentrekking kan
zijrn va.n ka~l~on-pous, in de bebeken,is van schone vo~et, zou enige
aanleiding ,tot een spekulatief seman~tische bespiegeling omtre.rvt de
morfalogische identiteit van d,e ~benamingen ca.lopodium, galothe,
c1og, klomp ku,nnen geven, ware het ~nie~t dat het buiten het bestek
van dit boek en des schrijvers oordeel va~t.

Omdat omstr,eeks het jaa~ 700 hozen in g,ebRUik kwamen, wardt
aange~nom~en dat het gebruik van houtien zolen Teeds earder bekend
was. Hozen waQen lange, tot de liezen reikemde linnen kousen,
waaraa.n bespijkerde houten zolen waren vas~tg~emaakn. s Na 1100
wemd id~e zool los gedragen en ontwikkelde~n zich .hieru'vt de txippen
en patij.nen. Dit houten schae.isel, dat m~et een riempje over de
voarvcet wea~d vas~tgebanden, onderscheidde zich voo~s door houten
vendikkingen ander hiel en voorvoe~t. Het drágen van patijnen is
va~naf de twaalfde tat in de zestiende eeuw bekend bij adel en bur-
g~e~rij. Ruppert verme]dt, dat naast een veelheid wan schceisel de
patijnen in de zestiende eeuw a1s het gewone schceisel in geba~uik

s) Medegedeeld door de heer A. Hendriks, adj. conservator van het Oudheidkundig
museum voor de schoen- en lederindustrie te Waalwijk (1962).
') Larousse du XXe Siècle, dl. III (Parijs 1930), blz. 696.
') E. Canter Cremers v. d. Does, Van schoenen en schcenmaJcers (Amsterdam~
Antwerpen 1940), bk. 43 en 45.
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waren om de voch~tigheid te vermijden. e Het wandit waarschijnlijk
geacht, dat d~e patijn, tivaaavoar Lazousse patin g~eefx, afgeleid va.n
pamte, „une chaussure cantre la boue"', zijn oor~prcmg vond in
Frankrijk, vanwaar hij zich over de omringende landen heeft ver-
spreid.e

Het ~blijkt niet eenvoudig d,e vraag te ~beanttivoarden, waai,neer
de klomp als uitholling va~n een blok hou;t is antstaan. Va~n Bake1
heeft gecracht een da~teai,ng te vinden en hij komt dan tort de ge-
volgtrekking, dat de klomp zich rand 1400, mogelijk iets vroege~,
in Hollamd heeft on~twikkeld uit de platre patijn. s Daamentegen
is B. Buld, ~een duLts auteur, van mening dat de klompen reeds
vanaf de nege,nde eeuw beke,nd zijn, maar daarna uit het oog ver-
dwij~nen ,;wie ein S~trom der zuweilen unterird,isch weiterfliesst"
en in de veertiende eeuw opnieuw woa~den vermeld. lo Het bezwaas,
dat Van Bake1 hiernegen aanvc~rt op gTOmd va~n h,et feLt, da~t de
door h~em geraadpleegde schilderstukken uit die tijd a1le~ninst de
opvatting van Buld bevestig~esi, achben we weinig stsekhoudend.
Van Bakel g~eeft overigens ~toe, dat de ideelistisehe romaanse minia-
turen ~n.iet de realistische 'belangstelling vertanen, die voos het af-
beelden van klompen nodig is. Maa,r met een verwijzing naa~r de
vlaamse primitieven, die i,n hu.n bij:b~eLse tafeQelen volkse motieve~n
verwerktien en evenmin klompen hebben afgebeeld, komt hij hierop
terug. ll Zijn opvabting bean~twooQdt overígens precies aan die van
Buld, voor zover het de aa~ndacht hetref~t die klompen ~teen deel valt,
maar daarm~ee is n~og ni,et aangetoond, dat de klompen niet eerder
bskend wa~rem.

We moeten erva~n uitgaan, d~t het „onb~eschreven" landvolk zelf
zijn schoeisel heeft vervaardigd en da~t hienbij mind~er eisen wea~den
gesteld aan d,e vormgeving en m~r werd g~elet op de beschea.mend~e
funkti~e. ~Die kan gemakkelijk woaxien g~evonden in een stuk l,eer,

8) J. Ruppert, Le Costume, Ies arts décoratifs, dl. II (Parijs 1949), blz. 30.
7) Larousse, Nouveau Petit Dictionnaire illustré, 340e dr. (Parijs 1940), blz. 755.
8) J. J. A. van Bakel, De Vaktaal van de Nederlandse Klompenmakers (Nijmegen
1958), blz. 10.
o) Van Bakel, a.w., blz. 15.
io) B. Buld, Holuchuhe und Holuchuhmacherhandwerk im wenlichen Munster-
land (Miinster 1952), blz. 6.
11) Van Bakel, a.w., blz. 12.
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dat om de voe~t werd gevouwen en met een ~em door gaten langs
de ra.nd bijeengehouden aan de enkel en hen ande~been werd va5t-
gehouden. De vorm d~oet denken aam cie opank - een schoeisel
waazbij zool en bovenstuk met een leren kooa.d aan elkaar zijn ge-
vlochten - zAa.ls die in la,tere volksdrachten nog we1 wozdt tesug-
gevonden. Als bescherming ~tegen de kou kon m~et stTO, bee9ten-
vellen of wol, de ntimte tussen leer en voet worden opgevuld. iz
De omhullende vorm va~n opa;nk kon ook worden verk,regen door
een blok haut zo uirt roe hallen, dat de vo~et eri~n paste en e~nee kon
warden gelopen. De houtbeweTking was needs bekend en he~t dragen
va,n houten zalen en daa~rna va~n patijnen wijst emop, dat men ver-
trouwd was met dit me,te.riaal. De aauid vaai d~e bezigheden, de ge-
ringe behceftien en de lage trap van ~b~eschaving der lijfe.ig~enen en
harigen, die in de vroege middeleeuwen in volstrekte afhankelijk-
heid op de domeinen van adel en kerk leefden, lieten slechts de
beschikking over het hoogst noodzakelijke in kleding en in huis-
vesting. ls In h~et ontij va.n het klimaat in de deltra van hex avand-
la~nd bood een uitgehold stuk hou2, de hoosblok, rudimentair een-
zelfde bescherming a1s de kombinatie van hoos en patijn. Volgens
een uit 1810 da~terende beschrijving van de levenswijze hier te
lande in vroeger tijden, die zich overigens nauwelijks op betrouw-
baa~rheid laa~t kontroleTen, droegen de Ia,ndlieden in de negende
eeuw een soart van houten klompen, hoosblokken en soms een
soort van leren halve laerzen van voren bijee~geregen. Ook voor de
elfde eeuw werden bij de dracht van het gewone volk hoosblokken
naast schoeisel va~n leer gencemd. i4

In tegenstelling tot Van Bakel zijn we met Buld geneig~d de holle
klomp vroeger te dateren da.n de veertiende eeuw en aan te neme.n,
dat hij náást en niet uít de patijn is ontwikkeld uit de platte houten
zool. De patijn, die met zijn stel~chtige veThogingen onder de voet-
zool en de hiel een ventikale werking had, paste minder bij het

1z) Canter Cremers v. d. Does, a.w., blz. 41 en 42.
'a) H. Pirenne, De Middeleeuwen, economische en soclale geschiedenis (Antwer-
pen~Amsterdam 1948), blz. 299.
") C. de Koning LDZ., De rooorvaderlijke levenswijze en gewoonten hier te lande,
van de vroegste tijden af tot aan het einde der zestiende eeuw, beknoptelijk rooor-
gesteld (Haarlem 1810), blz. 54 en 58.
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tellurisch k,amakter van he~ volksbestaan daa~ de nae~r binnen ge-
richte, beschutting g~evende klomp.

~ 2. Het klompenmaken als stedelijk ambacht

De antwikkeli,n.g der steden in de periode van de elfde tat de
veerniende eeuw werd vooz een d,eel bepaald doar de ma~rktfunkde,
waaraan zij hun ekonomische betekenis ontleenden. Markten brach-
ten immers vertier en daarom waren de sted~en erop ui~t het markt-
recht van de landsheer ~te verkrijgen en dit secht ~te ~beschermen met
additionele privileges, die de aanvcer va,n elders vervaardigde goe-
dere~n verboden of reglementeerden.'S Di,t pTatektianisme weud nog
uitgebreid door de pogi~ngen om he~t antstaa~n vam ambachts,nijver-
heid op he~t platteland ~te verbieden, zoda~t d~eze a~llsen in de steden
tat orvtwikkeling kon worden g~ebracht.1ó De bescherming van de
stedelijke nijverheid was een deff oogmerken van de ambach~tsgilden,
die Pirenne ekonomisch gezien industriële bedzijfsgnoepem noemt.
In taenememde mate rovisten zij exclusieve 7echten ~te verkrij:gen, die
de voorwaarden van het produceren en ~het produktie.p7oces segel-
den. C~steund door der~gelijkc restriktieve bepalingen gingen de
stedelijke nering en ambachten meer en meer vornzien in de be-
hceften van stedeling en plattelander.l' Aan het platteland was
hiembij de rol tcebedacht leverancier t,e zijn van de voedingsmidde-
len voar de stad en van gzomdstoffen voar het sted~elijk ha.ndwerk.
De stsdelijke mrarkten brachten producenaen en kansumenten bij-
een; vanuit de wijde om~trek kwamen d;e boeren met hun landbo~uw-
en zuivelprodukten, de stedelijke nijvesaars ware,n hun afnemers en
sleten op hun beurn een d~eel van hun aa~tikelen aan de plattelands-
bevolking.1e Ook als we erva.n uitgaan, dan de boeren goeddeels
zelf in hun weinig on~twikkelde behAeften hebben vooizien, dan
nog blijft het monopolistische streven va~n het stedelijk ambacht van
belang. De ontwikkeling lijkt immers zo .te zijn gewees~t, dat zodra

16) Pirenne, a.w., blz. 214.
16) H. van Werveke, De Steden, ontstaan en eerste groei in Algemene Geschiede-
nis der Nederlanden, dl. II (Utrecht 1950), blz. 180 e.v.
17) Pirenne, a.w., blz. 201.
le) Pirenne, a.w., blz. 201.
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een gebruiksvoorwerp op algemene of ap grote schaal werd toege-
pa~t, zand,er da~t hex doar de gebruikerc zelf werd v~ervaa5digd, er
een ekonomische funktie van vraag en aan~bod ontstond, waarop de
stedelijke nijverheid direkt reageerde. Hierbij dcet zich voor ons de
moeilijkheid voar, dart een dergelijke overgang niet nauwkeurig is
te datezen, temeer daaa. zij van landstreek tat lands~tneek geheel ver-
schillend kan zijn ge~weest. 7o is niex me~t zekerh,eid vast ,te stellen
vanaf wan~neer de klompen, díe onmiskenbaar vanuit d,e pla~ttelands-
behcefte aa,n elem~entaire bescherming van d~e voeten zij.n anitstaan,
in de sted~elijk ;becefende nijverhesd ,terech~t zij~n gekomen. Aanvan-
kelijk is er slechts sprake gewaest vau~ „platijnmekeren", zoals ui~t
de ~oudste aanwezige, uiz 1399 sbammende stadsreke,nin.g van 's-Her-
togenbosch blijk~t. 19 Eeas,t in 1429 maakte een Leids keur ondez-
scheid tussen „pla~tijnmakers ende hoelbloecmakers". Naar aanlei-
ding hiervan merk~t Van Bakel in zij~n studie over de vak~taal van
d~e nedenlandse klompenmakers op, dat in die tijd ampeT sprake is
geweest varn een scherp onderscheid in d,e beroepsaanduiding.40
Zo laat ook een Amst~erdams keur va,n 1497, dat Noorlandea in zijn
manografie over klompen vermeldt en waarin Trip- of Holsblokken-
makers synoniem womd,en gebzuikt naas~t de Stillegangmakers, ons
in het duisteT over de soont van het schceisel, d:a,t doar genoemde
ha~dwea~klieden werd vervaardigd.21 Het is waa~rschijnlijk dat de
bercepsnaaQn werd bepaa.ld door dat omderdeel van het pzodukt, dat
het ~eerst i,n de st~edelijke wezkplaa~ts werd vervaaTdigd. Deze naam
zal aanvankelijk zijn gehandhaa~fd, ook in geval d,e klompenproduk-
tie due van de patijnen in omva.ng ging overtreffen. Dat dae~bij de
panijn of trrip uiz de aamd van zijn gebruik hager in aanzien stond
dan de ,klomp, za1 ongettivijfeld hiertoe hebben ~bijgedragen. De pa-
tij~n deed díenst als onderschcen en extra zool en gaf daarmee be-
scherming aan he~t dun ledezen schoe,isel, waarbij de vo~rm werd

") N. H. L. van den Heuvel, De Ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vóór 1629
(Utrecht 1946), blz. 49.
~) Van Bakel, a.w., blz. 10 en 15.
sl) H. Noorlander, Klompen, hun makers en hun dragers in Monografieën van het
Rijksmuseum voor Volkskunde „Het Nederiands Openluchtmuseum", dl. II (Arn-
hem 1962), blz. 26.
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aangepast aan di,e van de schcenen. E2 Bij dyt soort schoe.isel ging
het niet ~alleen om de primaia~ beschea~mende funktie, maaQ speelde
ook het verfraaien een bela~ngrijke ro1. Met and~e~re delen van de
kleding werd er een sociaal-distinktieve betekenis aan tcegekend,
zoals ~blijk~t ui2 de b~eschrijvingen van kledesdra~ch~ten en mode. Y'
De klomp, die de g,ehele voet omsloot, bleef daaren~tegen beperkt
to~t zij~n primaire funktie en vonnde derhalve geen alternatief voar
het leren schoessel en de patijn, die tot de drach~t va,n adel en bur-
geriJ behoorden. Hij was afgestemd op een g~ebzuik ~bij de ondesste
laag van d~e bevolking, waaa~tce naast de plamtelandsbevolking sedert
de late middeleeuwen in ~toem,emende ~ma~te de arbeiders der stede-
líjke industrieën en ~trafieken gerekend kunnen worden. E4

Vanaf de zestiende ceuw kwam a:ls b~ercepsaanduiding het woord
klompenmaker steeds meer in geb~ruik. Waarschijnlijk zijn hierop
van invloed geweest de vea~gsoting in de afzet van klompen doos de
g,roei vam het st,ed,elijk pmoletaasaaa en zekea~ het sede~rt 1600 g~ele.ide-
lijk verdwijnen van de pa~tijn als gevolg va~n een ontwikkeling in
het leren schoeisel, waarbij de hak en het gebruík van aparte over-
muilen de 2,aak van de pa~tijn gingen ove~rnemen. Y5

Voor het waarderen van de sociaal-ekonomische b~etekem.is en po-
sitie der klompenmakeas in de steden zi}n ds beschikbaQe gegevens
te summier om algemene gevolgtrekkingen te maken. Gaat men af
op de wijze, waarop zij in so~mmige plaatsen in de gildekarpoxaties
waren verenigd, da;n krijgt men de i,n~da~uk dat zij noch nume~iek
noch qua aa.nzien d~e toon hebben aa,ngegeven. Bij een neorgan.isatie
in 1551 van het chia~ur,gij.nsgilde ~te Am~te~rdam, waartce zij ~tat dan
had~d~en behoo~nd, werden de klompenma.kers hiervan gescheid~en en
vormden zij een nieuw gilde met de schaatsen- en leestenmake,rs.
Valgens Noorlander ~,ngen ze in dezelfde stad ook sa,men met k~
mers en met oud-schcenmake~rs {schcenlappers) tiva~t eveneens herc

n) Noorlander, a.w., blz. 3.
!9) Zie Canter Cremers v. d. Does, a.w.; Ruppert, a.w.; J. B. Yemaux, La chaus-
sure d travers les dges (Brussel z.j.), passim.
t4) J. A. van Houtte, Maatschappelijke toestanden in Algemene Geschiedenis der
Nederlanden, dl. IV (Utrecht 1952), blz. 239.
za) ~nters Cremers v. d. Dces, a.w., blz. 45.
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geval was in Alkmaar. Elders, zoals i~n Helmand, me7 wiel- en stoel-
draaiers, met spilledraaiers in Groenlo, 2erwijl ze in 1682 te L,eiden
éé~n gilde vormden met de schoenmakers, huidenvetters, schcenlap-
pers, looiers, tobbeerders en huidenkopeas.28

Elke kombinatie wijst op het streven samen te gaan me~t een of
enkele bezcepen, waarrmee enige ve~rwantschap bestand. Zo was dit
bij d,e chirurgijns de vaardigheid in he7 hanteren van hex snijgereed-
schap, bij de schcenmakers, schoenlappers enz., was het de bestem-
ming en de aard van het produkt. Voor de associa~tie met de schaat-
sen- en leestenmakers, de wiel- en stceldraaiers en de spilled.raasers
gold het te verwerke.n materiaal a.ls ui~tgangspunt, terwijl t~slatte
de kombinatie met de krame~s de verwantschap aangeeft van de
wijze, waa5ip het produkt werd afgezet. Zeer waa~rschijnlijk heeft
hierbij naast de aanwezige keuzemogelijkheid ook he~t maa,tschappe-
líjk aanzien van elk deT samengaa.nde ambachten een rol gespeeld,
evenals het beperkte aanaal zelfstamdige ande~rnemers in elk der
handwesken.

In het naar aanleiding van de ardonnantie van Alva op de heffing
va;n d,e handerdsre penn.ing in 1570 ~te Amstendam opgemaalcte
Register van de inkomsten en uitgaven van alle godshuiaen en
gilden werd vermeld, dan het clompmak.ezsgílde aldaar vijfendeztig
leden telde, die jaarlijks gemiddeld vijf stuivers inzamelden. Het
beza~t geen i~rntemestgevende fondsen en alle bezittingen waren „staen-
de in die Nuwe Ke~rck bij dat barbiersoutaer".27

Even tekenend voar de „smalle" positie va~n het klompenmakers-
ambacht in Amsterdam was een rekes~t van d,e averlieden van he~t
gilde, waamtce zij in 1b10 behoorde.n. Hierin we~d opgemerkt dat
het gilde „a~m ende vaai cleyne máddelen was" en „de lasten te
swaer sijn van een knecht ~te dragen".28 Om de toch a1 ni~et grote
inkomsten van de klompenmaksr ~te besche,rmen, werd e~nige jaren
daarna, in 1618, de bepaling uitgevaaTdigd, dat de verkoop van
„klomphouten ofite klompen" in Amstemdam bij uitsluiting van an-

~) Noorlander, a.w., blz. 5.
t') J. G. van Dillen, Brannen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het
gildewezen van Amsterdam, dl. I('s-Gravenhage 1929), blz. 350, nr. 578.
te) Van Dillen, a.w., blz. 695, nr. 1182.
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d,emen weu~d voorbehouden aan de klompenmakers. Ye Het lijkt níet
u'vtgesloten, dat deze maatregel voaral gericht geweesk is tegen de
aanvoer van klompen, dse buiten de stad en dus buiten het bereik
van de gildevoorschriften waren vervaardigd.

Hoewel het maken van klompen niet zo'n aanzie,nlijk .handwerk
is ~geweest, nam de ekanomische bert~ekeanis van het produkt in de
loop van de zeventiende eeuw verder tce, zoals blijk2 uit een plak-
kaat van 1693, dat in Haazlem werd uitgevaazdigd over de „Platijn
ende Klompmal:ers Gilden". Hierbij werd de bektivaam.he.idsprcef
„Meester Klompmaecker" ingesteld so hetgeen een aanwijzing in-
houdt, dat in d~eze stad met haar ~tal~rijke aTbeiders een redelijk afzet-
gebied voar het pmodukt te vinden was.

Bronnenstudie zou wellicht de veronderstelling kunnen bevesti-
gen, dat aan de meestergroef een formele grond werd ontlee.nd om
de aanvoer van klompen, die elders wa~en vervaardigd en niet voor-
zien waren van een meesteTteken, uvt d~e stad te weren. Reeds lang
hadden de nederlandse steden pogingen in het werk gesteld de op-
komst vam pla~ttelandsnijverheid te belemmeren, met name als deze
met de stedelijke nijverheid wedijverde. si Na de uitvaa~rdi.ging va.~n
de order op de Buitenne~rimg doar de Staten van Hdland op 11 ok-
tober 1531, was de strijd zich meer gaan richten op de b~elangrijkste
neringen zoals textielindustrie. Om en.igszins tegemoet te komen aan
de beztivanen van het pla,tteland wezden de kle.i,ne neringen, waantce
naast d~e schcenmakerij toch zeker de klompenmakezij gerekend moet
worden, ongemoeid gelaten. s- Wilde de kle.ine stedelijke nijverheid
zich wapene.n ,tegen de konku~en~tie van bui~ten, dan moest het am-
bachtsgilde zelf middelen scheppen, dse met een stedelijke keur kon-
den worden gesanktioneerd. Met een bercep op het publiekrechtar-
lijke karakter vam de mees~terprcef konden de klompenmakers van
Haarlem een 1ega~le strijd aanbinden niet alleen tege,n de aanvcer
van uitheemse klompen, maaT ook tegen de vakgenaten, die zich

~) Woordenboek der Nederlandsche Taal, dl. VII, 2e stuk ('s-Gravenhage~Leiden
1941), zie klomp, kolom 4264.
ao) ~Ioordenboek Ned. Taal, zie klomp, kolom 4259.
a') Van Houtte, a.w., blz. 233 e.v.
M) Van Houtte, a.w., blz. 235.

9



van het pla~ttela.nd in de stad kwamen vestigen. Een dergelijk op-
treden paste in het defensieve raasn van de gildedwang, die in alle
nederlandse steden de groeá van de plaatselijke nijverheid belem-
merde, omda.t zij uitsluite~nd was geaicht op het in sta.nd houden
van bestaande situaties.'s

Ondanks .alle beschermende maatregelen ~hebben d~e stedelijke
neringen en ambachten gedurende de achbtiende eeuw steeds meer
terrein moeten prijsgeven aan de plattelandsnijverheid. Gestimu-
leerd doar het aptreden va~n koopkrachtige handelaaas - en,trepre-
neurs genaamd -, di~e de produkten opkochten en verhandelden,
ontwikkelde zich -ten plattelande, als nevenberoep van de landbouw
uitgecefend, een uitgebreide huisindustrie.3~

~ 3. Het vervaardigen van klompen op het platteland

Van oudsher zijn de bewaners va~n het p]at,tel:and gewend gewees~t
zich in hun primaáre behoeften aa.n voedsel, kleding en anderdak
zelf te voozzien, zandeT dat deze bezigheden a1s a~fzanderlijke takken
van bedrijF werden onderkend. s5 Er is slechts sprake geweest van
enige gespecialis~eerde nijveTheid ten dienste van de domein- en
hoforganisanie, zoals ~bijvoorbe~eld de smid en de wagenmaker 3e,
maar het gewone landvolk kende di,t onderscheád niet. Voar hen
varmde de voorziening in de behceften een geïn.tegreerd systeem
va~n agra,rische ekonomie, autark,isch en ge~cht op het eigen familie-
verband. De werkzaamheden voltrakken zich op het ritme der sei-
zcenen en h.ielden alle beschikbare handen bezig. Het zau echter
te ver gaan te ~betivenen, dat geen aTbeidsverdelin,g we~nd toegepast,
g~ebaseerd op bekwaamheden om met ma,te~ria,l~en om te gaa~n of om
redenen va.n leeftijd, lichaamskracht e.d. Wel bleef dit a11es onder-
geschikt aan en kwam het voant uit de oerproduktie van het ag~-

~) Joh. de Vries, De economische achteruitgang der Republiek in Algemene Ge-
schiedenis der Nederlanden, dl. VIII (Utrecht 1955), blz. 248.
u) H. F. J. M. van den Eerenbeemt, Van Lanschot en het Tilburgse bedrijfslevex
1 SO jaar geleden ('s-Hertogenbosch 1959), blz. 8 e.v.
~) F. J. H. M. van der Ven, Geschiedenis van de Arbeid, dl. I(UOrecht~Antwer-
pen 1965), blz. 171.
M) Pirenne, a.w., blz. 72; Van der Ven, a.w. I, blz. 172~ 175.
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r.ische bestaan, dat bij red~elijk gewi~n d~e grondstoffen ~bood, die een
verdere bewerking noaclzak~elijk en mogelijk maakten."

De opkomst va:n urbane nederzettinge~n va:naf de elfde eeuw,
waa~r nijverheid en handel zich koncervtreerden, ~bracht in wverre
veTa~ndering, dat d~e boeren in de stad een markt ontmoetten voor
hun agrarische produkten, in nul waarvoor zij pradukten van de
stedelijke ~nijverhe.id konden kope~n. S8 Van der Ven signaleert hierbij
dat bepaalde takken van bedrijvighesd tot diep in d~e middeleeuwen
bleven ~behoren tot de huisnijverheid van de agra~ische bevolking. S9
Ofschoon hij in het midden laat, welke becl~rijvighe.id hij bedoelt,
ligt het voo~r de hand, da~t het die ~bezighede~n waren, waa~rvoor het
m,ateriaal uvt eigen tivinn.ing kon w~orden verkregen, waa~rvan de
bewerking geen gespecialiseezde gereedschappen noch specifieke vak-
kennis vereiate en die verrich~t konden warden wannee~r het land-
werk onmogelijk was. Hiertoe behoorde zeker ook het vervaardiget3
van enig gersef om de voeten tegen koude en voch~t te beschermen
en met name het uitholle~n van een blok hout. Di~t soomt van bezig-
heden maakte deel uit van de narmale voarzieningen in de primaire
behceften van de meest eenvoudige en minst opvalle~nde b~evolkings-
gnoep, hetgeen het fezt kan verkl,aaen, dat zar de veertiende eeuw
alle ge,g~evens over het vervaa~rdigen van klompen schijnen te ont-
bre'ken. Zodra edhter in het stedelijk ambacht de overgang of al-
thans de uitbreiding van het patijnmaken naa~r het klompenmaken
zich vol.brok, viel ook de aandach~t op het plart.telandsprodukt. Zo be-
richt Le F~ra~ncq van Berldiey in zijn Natuurlijke Historie van Hol-
land, dat de boeren in de ve~ertiende en vijftiende eeuw bedreven
waren „in 't maaken van zekere houten Klompen, die men Hoos-
blokken noemde; om da~t 'er de Voeten met de Hoozen of Koussen
inslooten". De auteur merlUt in hetzelfde ~werk, da~t anna 1776 werd
ui,tgegeven, vezder op: „Het draagen deezeT Hoosblokke.n houd ~nog
heden veeler handen aan den arbeid, nadien het zelfs een byzonder
Ha~ndwesk ui~tlevert".'o Is er in he~t eers~te citaa~t sprake v~n, dat de
boeren beclreven waren in het maken van klompen, het tweede

a7) Van der Ven, a.w. I, blz. 171.
~e) Pirenne, a.w., blz. 207.
79) vgl. noot 37.
~o) Le Francq van Berkhey, a.w., blz. 527.
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konstateert, dat het een bijzonder handwerk is geworden. Hieruit
valt af te leiden, dat de klompenmakerij op het platteland ~tussen de
vijftiende en de achttiende eeuw zich uit de weinig gedifferentieer-
de, vrijwel alle behceften omvattende, agra~rische zelfvooaziening
heeft losg~emaakt en ~tat een meer geregelde tak van nijverheid is
uitgegroeíd. Dít is te meer aannemelijk, omdat in dezelfde persode
voor andere werkzaamheden een gelijksoartige strukturele ontwik-
keling zich heeft voltrokken, met name in de dichtbevolkte streken
van het pla,tteland, waar de landbouw doorgaans niet gemceg op-
bracht om in het levensonderhoud te voorzie.n en de bevolking ertoe
dwong om te zien naar allerlei voTmen va~n bijverdienste.41 Bijver-
dienste kon slechts worden gevonden in het vervaardágen van een
produkt, dat ekanomisch waardeerbaaR en dus verkoopbaaz was.
Voor de klompen is de ontwikkeling zo geweest da~t, tcen eenmaal
het maken e~rvan in het stedelijk ambachtspatroon w~as opg~enomen,
het pTOdukt een ma~ktfunk~tie ;creeg en een .tegen geld verhandel-
baar objekt was geworden. In de vo~rige paragraaf wezen we erop,
da~t in de steden pogingen werden ondernomen de kankurrentie van
het plattelandsprodukt roegen :te gaan. Zoiets heeft all~een zin, wan-
neer een aztikel kwantitatief wan beteke.nis is en in prijs en kwaliteít
ka.n wedijveren met het stedelijk produkt. Typerend is een Haarlems
keur ui~t 1750 waa~rin bepaald werd, dat buiten de stad ve~rvaardigde
klompen uitsluitend gedurende de kermisdagen ter plaatse mochten
worden verkocht.42 Nadat reeds eerdeT de patijn ten gevolg~e van
een ontwikkeling in de schcenenmode was verdwenen, lijkt het
erop, dat in de loop va.n de achbtiende eeuw de s2ede~n het malcen
van klompen steeds meer aan het platteland hebben prijsgegeven.
Niet alleen vanwege de konkurrentie van het plattelandsprodukt
maaR ook als gevalg van de prangende gildebepalingen, die een ex-
pansie van het stedelijke ambacht verhinderden.43

Door het ontbreken van kwantificeerbare gegevens is het onmogelijk
de omvang en de juiste betekenis van de plattelandsklompenmakerij
met enige mate van nauwkeurigheid aan te geven. Wel kan als vast-

") Van Houtte, a.w., blz. 233 e.v.
1z) Woordenboek Ned. Taal, zie klomp, kolom 4260.
~a) vgl. noot 33.
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staand warden aangenomen, da2 bij de meeste klompenmakers de
relatie met de landbouw bleef bestaan of dat een kombinatie met
andere werkzaamheden werd gevanden, zoals dat ook in de negen-
riende eeuw nog het geval is .geweest. Het Woardenbcek de~r Neder-
landsche Taal vermeldt een citaat uit het journaal van Constantijn
Huygens jr. (1628 -1697), dat hij eens logeerde bij een man, die
houten klompen maak7;e.44

Dat het gezamenlijk produk,t van de pla~ttelandsnijverheid van
betekenis is geweest, kan warden afgeleid uit een vermeldáng a,nno
1751, dat te Best ín Noord-Braba~n;t wilgen- en populierenhout werd
geteeld, waarvan klompen werdem gemaakt 45 Hetzelfde gald vooa~
Overijssel, ~vaar op h~et eínd van de ach~tiende eeuw de populies
meer dan xevo~ren werd aangekweekt ,ten behoeve van het klompe.n-
maken.4ó Beide berichten wijzen erop, dat in houtrijke streken,
waar de grandstof gemakkelijk voorhanden was en het boerenbedrijf
doargaans kleín van omvang, steeds meer lieden zich op het maken
van klompen zijn gaan tceleggen. Zoals we verder nog zullen zien,
behoar~clen klompen reeds in de ach~ttiende eeutiv ~tot de handels-
produk~ten, die vanuix de Meierij vsa 's-Hex~togenbasch naaz Holland
werden verzanden. Servaas van de Graaff rangschik~te ze in 18Q6
naast de lamdbouwprodukten tot de voarnaamste handelswaar uit de
Meierij.47 Bij dLt alles is het niet dui~delijk, of hat optreden van

entrepreneurs, die plattelandsprodukten opkochten om ze elders te
v~erha~ndelen, zich ook bij de haa~del van klompen heeft voorgedaan.
We1 lijkt het waanschijnlijk, omdat men zich mceilijk kan voorstel-

len, dat de klei~ne nijveraars zelf over vaste relaties beschikten. Maar
waarr ~bij vele andere nijverheid een uitgebreide huisindustrie en
manufaktuur kon antstaan en de handelaar ondernemez werd48, is
deze ontwikkeling bij de klompenmakerij ach~terwege g~ebleven en
behield zij haar relatieve zelfstandigheid.

aa) Woordenboek Ned. Taal, zie klomp, kolom 4260.
as) Hedendaagse Historie of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren, dl. XII (Am-
sterdam 1751), blz. 112.
ae) Hedendaagse Historie of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren, (Overijssel),
dl. I, le stuk (Amsterdam 1781), blz. 44.
a7) Servaas van de Graaff, Historisch-Statistische Beschrijving van het Departement

Braband, dl. I(Amsterdam 1807), blz. 271 en 317.
ae) Van den Eerenbeemt, a.w., blz. 8 e.v.
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~ 4. Het dragen van klompen

Het lijkt ~auwelijks voar twijfel vatbaa~r dat klompen gedragen
werden sedert de tijd dat ze werden gemaakt. Zoals reeds uiteen-
gezet, achten we het zeer waarschijnlijk, dat het uitgeholde blok dat
ruwweg .ruimte gaf aan de vcet en daaraan beschernung bood, in
de loop va~n de negende eeuw is ontstaan. Als het h.ies niet zo'n een-
vaudig tellurisch produkt betrof, dat in onze tijd velen nog alleen
maar kennen van curieuse ~Holland promotion posters, zou er zo-
waar een ~tiende eeuwfeestviering in ziroten. Maar laten we de be-
scheidenheid van ons onderwerp geen getiveld aandcen. De skep-
ticus zou met zij~n klompen in het gelag kunnen komen en het
sluvtende bewijs veTlangen, het;geen níet geleverd kan worden aan-
gezien authe.n~eke, uit het tijdperk zelf stamme.nde brannen on,t-
breken.49 Sedert een reeks van ja~ren hebben we met ~bijzondere
belartgstelling allerlei visueel-expressieve xijdsbeelden erop aange-
keken am ans -te veTZ,ekeren van ons grootste gelijk. Het was wel
een boeiende, maar nochtans een vergeefse speurtocht. Te verwon-
de~ren is dit niet, vermits de realistiek in de expressiemiddelen eerst
na de veertiende eeuw een schijn van kans gaat maken. Op prenten
en andere afbeeldingen uít de veertie~nde, vijftiende eeuw en later,
waarop de ~landma.n en de heffe des volks figureren, on~tbreken de
klompen. Men gaat barrevoets, met lappen om de voe~ten of in vet-
leren laarzen. Vooz de periode ,tot aan de zestiende eeuw zijn we
aangewezen op nadien geschreven brannen. Hiervoar komen in aa.n-
merking ~beschrijvingen va~n la~nd en volk, van klederdrachzen, i.c.
schcenenmode. Aa~n de kledin,g der eenvoudigen werd in de mee5te
g~evallen voarbíj gegaan „omdat zij zoo wein~g opmerking verdiende",
zoals Carnelis de Koning LDZ in 1810 opmerkte.50 Valgens deze
auteur drceg het landvolk in de neg~de en de volgende eeuwen
naast leren schoeisel hou~ten klompen, die hoosblokken werde~n ge-
ncemd, omdat de voeten met hozen, een soort va~n linnen kousen,
bedek~t, erin werde~n gestoken.51 Ook in de veertiende en vijftiende

~') Van Bakel, a.w., blz. 8.
aa) De Koníng LDZ., a.w., blz. 178.
al) De Koning LDZ., a.w., blz. 54 en 98, 99; Canter Cremers v. d. Dces, a.w.,
blz. 42.
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eeuw behoorden beide vormen van schoeisel tot de boe~re.nd.racht.SY
Broeken met daaraan bevestigde kousen werden met halve laarLen
gedragen, bij korte, boven de knie sluitende brceken drceg men
hozen en klompen. De burgerman drceg schoe~nen, evenals zijn
vrouw, ma~a~r het merendeel der boerinnen stelde zich met klompen
tev~reden. Als De Koning voor de zestiende eeuw vermeldt, dat de
boerinnen zich tooide.n met gekleurde kousen in me~t strikken vast-
gemaakte schcenen en de boeren zich schaenen met li,nten veroor-
loofden, dan mcet de focus van zijn waarneming verengd zijn tot
het meer welvarende deel van de agzaRische bevolking i~n een be-
paalde landstreek.53 I.n een ui~tvoerige schildezing vam de kleder-
dracht der zeventiende eeuw m~erkt Le Francq van Berkhey op, dat
de boerendracht van de dez,tiende en veertiende eeuw in Noord-
Hollan,d nog ~tot het einde van de zestiende eeuw zich had gehand-
haafd. Dit i~n tegenstelling tot Zuid-Holland, waar de bewoners „ton
de vera~ndering van de onbestendige Moden, Dragten, en daa.r mede
verkno,gte uitwendige ge5talten, overylden". Wat in Zuid-Holland
ouderwets heette, drceg in he.t noorden van dat gewest en in West-
Friesland de naam van „nieuwerwetsch" te zijn, niet uit armcede,
maar vanweg~e de oude deugd va,n nederighesd en spaarzaamheid
der Noord-Hollanders. Deze zuinigheid illustreera de auteur nag
met een verhaal, dat de la~nddrooglegger Jan Adriaansz. Leeghwater
ín zijn Klyne Chronyckje optekenáe over de eenvoudigheid van de
mensen in NoordyHoUand. Van oude tijden waren i.n het gehele
dorp Langedijk :niet meer dan ~twee of drie paa7 schoenen beschik-
baar, die :bestemd waren voor de schepenen en regenten „wanneer
dat sy na den Hage souden trecken, soo trocken sy die schoe.nen
aen, ende doorgaens ginck het Volck met klompen ende hoolblocken,
ende het Vrouwvolck ghemeenlijck met strompelingen om de kuyten
van de beenen, ende met besuynen aen haer vceten, gelyck ik in myn
Janckheyt oock veel gesien heb".64

6Y) Le Francq van Bezkhey, a.w., blz. 527 en 615.
ss) De Koning LDZ., a.w., blz. 168, 169 en 178.
64) Le Francq van Berkhey, a.w., blz. 615 en 62A; Strompelingen zijn volgens Le
Francq van Berkhey een soort van opgebonden slobkousen, besuynen vennoedelijk
een soort van zelfgemaakte muilen van leer of stof, die van voor in een punt of
spits eindigen.
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Op een enkele uitzondering na zijn ons geen gegevens bekend
over het dragen van klompen in de overige landsge~westen van die
tijd, maar wij kunnen stellig aan~nemen, dat met een soortgelijk fase-
verschi:l als zich in de beíde hollandse provincíes voordeed, de ont-
wikkeling elders nie~t veel amders is geweest. De klompenkonsumen-
ten wa:ren overwegend het boerenvolk en de eenvoudigen der aarde.
De heersende stand ging doargaa.ns getooid met zich naar de mode
wijzigend leren schoeisel. sz

7au men nu het dragen van klompen alleen maar willen ver-
klaren vanui~t de lage .trap va.n volksbeschaving un samenhang met
de vollcsarmoede, da~n ontneemt men dit houten schceisel de be-
scheid.en eer, die he~t angetwijfeld mag worden vezgund. Het is
veelal de nuttigheid, die aan de klompen hun betiekenis heeft ge-
geven bij het oaitbreken van een alternatief van gelijke beschermen-
de kwalitei~t. Aanvankelijk vervulden zij niet m~eer dan een additío-
nele funktie, omdat het gew~ome valk veelal ba,rrevoets doar het leven
ging. Men schceide zich slechts, wa~nsieer de oms~tandigheden dit
vereisten. De noodzaak om zich door middel van schceisel te be-
schermen tegen vocht, koude en amdere ongemakken was een ai-
hankelijke variabele, niet alleen van d,e welstand en de aard van de
behceften, maar vooral van fysieke milieufaktoren, zoals weersge-
steldheid, bodems2tuatie, lokatie en werkzaamheden. Zo vermeldde
J. van Oudenhoven in zijn uit 1649 daterende beschrijving van de
Meierij van 's-Hertogenb~osch over de sabere levenswijs der bewoners
van deze la~ndstreek: „Des Somers gaen Sy veel bloots voets ~ ende
hebben dat met de Luyden vande warme Landen ghemeyn ~ ende
des Winters ~ gaen sy op syn Baheems gheschceyt met holle- ofte houte
Blocken ~ ghelijck Primislaus gheschcey~ was ~ a1s hy vande Plcegh
tat eenen Prins des Landts ghenomen wierde ~ ghelijck Aeneas Sil-
vius, daer na,e Paus ander den naem van Páus II in sijn Histo~ria
Bahemica cap: VI ghetuyght".5B Met de be~namán.g Boheems sugge-
reert Van Oud,enhoven, da~t hij het gebruik van klompen nog niex
uit ande~re aanschouwing kende. Overigens is d~e verwijzing interes-

66) vgl. noot 23.
~) J. van Oudenhoven, Beschryvinge van de Meyerye van 's-Hertogen-Bossche
(Amsterdam 1649), blz. 29.
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sa~nt, daar hieruit blijkt dat buiten onze lage landen eveneens al
heel vrceg een vorm va~n klompen in gebnuk was. Ook ín F~rankrijk
hadden de klompen een funk~tie, welke met die van onze s-treken
overeenkwam, zoals Voltanre wat ironisch met de volgende woorden
anthulde: „Premíer peuple de 1'univers, songez que vous avez dans
votre royaume de Frankreich environ deux millions de personnes
qus marchen~t en sabots six mois de 1'année, et qui sont nu-pieds les
awtres six mois".57 Behalve als besehutting ~tegen de koude en het
vocht va~ het winterse.izcen ware,n klompen „in deeze Gewesten
van een onbetaalbaar nut voor de Landlieden, en amdere arbeiders;
die dezelven in vogtige laage Landen, in de Veenen, en op de Vee-
stallen merugvuldig gebntiken".58 Op het praktisch gebzuik wees
ook Gra.bner, een saksisch officier, die aan het einde van de acht-
tiende eeuw in dienst van de Republiek i~n ons land verbleef en zijn
bevindingen neerschreef in Br'teven over de Vereenigde Nederlanden.
Het was hem opgevallen, da~t het sold.atenvolk hier zich graag in
de klompen etak, tiva~nneer het in m~oeras~ge s~treken was gelege~rd,
evenals de rui.terij i~n de stallen bij het verzorge~ van de paardsn.
Omdat hij had kunnen waaTnemen, dat he~t houten schceisel een
betere bescherming tegen vochtigheid boocl en het zelfs in de ergste
koude de voeten tivarm hield, vond hij het de moeite waard erover
naar huis te schrijven. Weliswaar wilde hij zich vemntschuldigen
dat het over klein7gheden gáng, maa,r dan waarvan „veeler du,izen-
den ge.zondheid afhang~t" en daarom zou het goed zi}n als ook in
zijn vadesla~nd de klompen bekend werde~n, voaral vooz degenen die
veel „in koude en nattigheid m~oesten arbeiden".59

Vijftig jaar later, in de negentiende eeuw, werden in een aJrtikel
over de klompenmakerijen in het Tijdschri f t voor Staathuishoud-
kunde en Statistiek de voordelen van de klompen breed uitgemeten,
omdat zij beter tegen de vochtigheid van de bodem bestand waren
dan schoenen. Als een bijkomealde faktor werd opgemerkt, dat zij
in het algemeen gebnuk van de lagere standen minder kostbaa~r

67) E. Líttré, Bictionnaire de la Langue Franqaise (ParijslLonden 1873), blz. 1789
onder sabot.
6e) Le Francq van Berkhey, a.w., blz. 528.
69) J, Grabner, Brieven over de Vereenigde NederIanden (Haarlem 1792), blz. 282
en 283.
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ware~n. 80 Dit aspekt was ook door Le Francq van Berkhey aan het
„onbetaalbaar nut" van de klompen tcegevcegd: „Daarenboven ver-
strekken ze, ter oorzaake van den goedkoopen prijs, tot eene nuztige
dragt voor de schamele Armoede, die 'er tegen opziet om lederen
schcenen te koopen". e~ Het samengaa~n van doelmatigheid en vau~
la~ge kostprijs zonder de beschikbaarheid van een alternatief equi-
valent, verklaarn wel waarom de klomp zich als werkschoezsel kon
verbreiden. Maar vanaf de zestiende eeuw valt streeksgewijs een
ontwikkeling zo~t hab,ituele volksdracht waaR ~te nemen, waazaan ook
andere faktoren .te,n grondslag mceten liggen. Enige limburgse bron-
nen, door Noorlander geciteerd, tonen aan dat in de zestiende en
zeventiende eeuw de bewoners van Nederweert en Beek op hun
klompen tex kerke tog~en. 82 Anne H. Mulder noemt de klompen
als boerendracht in de zeventiende eeuw, ook voor zon- en feest-
dagen.ó3 Het Woordenboelc der Nederlandsche Taa1 verduidelijkt
de betekenis van het woord klomp met een strofe uit een der werken
van de poëet Bredero, die klompen aan de vceten van een bruidegam
schuift: „Soo trock ick ooClc aan mijn verweende Bruylofts kleeren ...
Ick bin gien Joncker al heb ick een weyts pack an ... Kyckt hoe
past mijn dit lijf, hce staen mijn deuse klompen". 84 Minder feestelijk,
maar wel doelmatig waren klompen binnen de kille ruimten van
een negentiende eeuwse gevangenis. Volgens het huishoudelijk re-
glement voor het tucht- en gevangenhuis te Breda, dat in 1815 werd
ingevoerd, kreeg een gevangene om het half jaar een paar klompen,
die hij met zuinigheid moest dragen. Over schcenen werd niet
gerept. eS

Het ,is waarschijnlijk al te simpel de ontwikkeling van werkschoeá-
sel tot landelijke volksd~rach~t uitsluítend toe ~te schrijven aan de ar-

eo) Onze Klompenmakerijen ia Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek,
dl. XII (Zwolle 1855), blz. 42.
e1) I.e Francq van Berkhey, a.w., blz. 528.
"t) Noorlander, a.w., blz. 18 en 19.
N) Anne H. Mulder, Zeven eeuwen Nederlandsche I,evenskunst, dl. III (Amster
dam 1947), blz. 92.
e~) Woordenboek Ned. Taal, zie klomp, kolom 4260.
86) A. Hallema, Bredase gevangenissen in de 19e eeuw in JaazbDek De Oranje-
boom, dl. V(1952), blz. 27.
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moede van de dragers. Naar onze mening was het niet in de eerste
plaats het in vergelijking met hat stedelijk leven andese welstands-
nivo, maar meer nog het fysieke milieu waarin het kultuurpatroon
van een rurale samenleving wortelde, waardoor dit proces is bevor-
derd. Toch valt het niet te loochenen, dat het dragen van klompen
gemakkelijk vereenzelvigd werd met armoede en achterlijkheid. Hat
Woordenboek der Nederlandsche Taal vermeldt van klompen, dat
ze het schceisel wazen van de boeze,n maar ook van de a.rmsten onder
de bevolking dar steden. 88 Door de wijzigingen in de ekonomische
veThoudingen van de zeventiende en de achttiende eeuw ontstond
in de steden een steeds breder wordende kloof tussen de burgers en
de arbeidende klasse. Van der Ven wijst op het uiteengroeien der
stedelijke grcepen als gevolg van d~e tcenemande armoede dergenen,
die van de schaars ~beschikbare werkgelegenheid mcesten leven. B7

De welge5telde burgerij leek meer en mear ganeigd van de arbeiden-

de bevolking :te zeggen dat het geen mensen waren zoals zij zelf,
konstateert de auteur. ss Het is in deze subgroep van loonpaupers,
dat we menen de stedelijke klompendragers te moeten zoeke.n, veel
meer dan ondar het parasi~terend arfelijk proletariaat, dat zich sedert
eeuwen als een maatschappelijke molm s~n de Tafels van de H. Geest
had ingevrete~n en in zijn vegetatief verglijden voldcende dekking
vond in de afged,ankte kleding va,n de partikuliere weldadighe,id. 69
Deze distinktie ontleant zijn zin aan het fei~t dat evengoed a1s op
het plattela~nd in de steden van dáe tijd klompzn als werkschoeisel,
dus in hun funlutionele betekenis, werde.n gedragen. Terwijl we
bij de verbreidLng tat volksdracht op het platteland konden spreken

van een ontwikkelingsfunktie, omdan het alter,natief daar buiten de
dringendheid van werk en klimaat veelal barrevceterij is geweest,
trad in hat stedelijk mslieu juist een ~tegengesteld verschijnsel ap.

88) Woordenboek Ned. Taal, zie klomp, kolom 4260.
al) F. J. H. M. van der Ven, Geschiedenis van de Arbeid, dl. II (Utrecht~Ant-
werpen 1967), 2e stuk, par. 7.
88) Van der Ven, a.w. II, blz. 275.
so) Tafels van de H. Geest waren plaatselijke, uit de middeleeuwen stammende,
meestal burgerlijk beheerde fundaties tot onderstand van de armen: zie H. F. J. M.

van den Eerenbee.mt, Sociale spanningen en overheidsbeleid; bestrijding der bede-
larij in het Noorden van Brabant in de vijftiende en zestiende eeuw in Varia His-
torica Brabantica, dl. I('s-Hertogenbosch 1952), blz. 150.
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Hier werd de werkdracht ~tot een alledaa.gse dracht onder de druk
van sociale faktoren, die tot verpaupering leidden en de mensen
geen andere uitweg boden dan zich met het goedkoopste tevreden
te stellen. De maatschappelíjke vervreemdin.g uit de polari~teit van
rijk en arm, van macht en onderworpenheid geboren, deed een door
klompen gedsagen sub-kultuur o~ntstaan, die een maQginaal vormde
van het heersende patroon.

Men kan zich tot slot nog afvragen of de osLtwikkeling ~tot alle`
daagse dracht is bevozderd door een verbetering van het gebruiks-
komfort, dan wel dat de habitualisering vam de klompendrachn tot
een vormverbetering heeft geleid. Hier tasten we in de spaanders
en de krullen van onwetendheid en kunnen slechts gissen naar
oorzaak en gevolg. Dat de vorm van de klomp een verandering
onderging is vrijwel zeker. In de zestiende eeuw is nog duidelijk
het steltachtig~e waar te nemen dat de klomp gemeen had met de
patijn, zoals Noorlander in enige afbeeldingen laat zien.'o Later,
maar n2et te bepalen va~naf wanneer, is er sprake van een hak en
heeft de zool een meer gebogen vorm gekregen, die het „over-
gaan" 71 van de klomp vergemakkelijkte. Door het ontbreken van
duidelijke gegevens, hetgeen ook Noorlander moest ervaren, is het
niet mogelijk hiervan veel meer te zeggen.72 Wel valt op te merken,
dat omstreeks 1600 in de schcenenmode de panijn a1s draagstuk ver-
dween en plaats maakte voor de hak, die een vast onderdeel van
de leren schoen werd.'s De veronderstelling ligt nu voor de hand,
dat deze verandering op een aangepaste wijze op de klomp is over-
gegaa:n, zodat het waarschijnlijk is dat de grondvorm van de klom-
pen, die wij in een veelvoud van streeksgewijs va~riërende modellen
kennen, in het begin v~an de zeventiende e~euw is omts~taan.

70) Noorlander, a.w., blz. 5.
~') Met de voet meegaande beweging van de klomp.
n) Noorlander, a.w., blz. 6.
ra) J, B. Yernaux, a.w., blz. 72; Canter Cremers v. d. Does, a.w., blz. 45.
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HOOFDSTUK II

DE KLOMPENMAKERIJ IN HET NEDERLAND
VAN DE NEGENTIENDE EEUW

EEN VORM VAN KLEINNIJVERHEID EN HUISINDUSTRIE

~ 1. Schets van de betek.enis der kleinindustrie en huisnijverheid

Bij de aanvang va~n de negentie~nde eeuw was in Nederland het
kleinbedrijf de overheersende vorm, waarin he~t produktieproces was
georganise~erd. Op uitzonderingen na moest de ondernemersmentali-
teit nog worden gedecanteerd van het ~bezinksel der gezapigheid, dat
verlangde naar de terugkeer van de verhoud2ngen van weleer, naar
de goede waarden en ~tradi~tianele varmen, die riszco's uitsloten.1
De energieke welvaartspoli~tiek van kaning Willem I began ondanks
belangrijke initiatievem eerst vele jazen la,ter op grote schaal door te
werken. Nog in 1840 vormde,n industriële grootbedrijven een uit-
zandezing, ook al had omstreeks 1820 de stoommachine zijn intrede
gedaan, waarmee de mogelijkheden zich openden een groter pro-
duktievermogen te verkrijge.n dam met het ~tradirionele handwerk.
Een .tatale verazidering, die de bedrijfsverhou,dingen á,ngrijpend wij-
zigde, brak eerst ~na 1850 door.2 In de traditionele beclrijfstakken
was de overgang naar industriële produktie een proces, dat zich ge-
leidelijk voltrok. Naast fabrieken, waas de produktie in zijn geheel
werd same,ngebra~cht, bleven er nog lan.ge tijd andere, waarin slech.ts
een deel van de we2kzaamheden plaa~ts vond en het overige deel
aan .thuisweskers werd uitbesteed. Deze huisin.dustrie haakte in op
een bedrijfsvarm, die vanou,ds bestond en in de loop van de acht-
tiende eeuw m.isschien nog we1 zijn formele zelfstandigheid had

1) L. G. J. Verberne, Geschiedenis van Nederland in de jaren 1813-1850 (Utrecht
1958), blz. 142; H. F. J. M. van den Eerenbeemt, Bedrijfskapitaal en Onderne-
merschap in Nederland 1800-1850 (Leiden 1965), blz. 5.
p) I. J. Brugmans, Economische en Maatschappelijke Verhoudingen in het Noor-
den, 1840-1870 in Algemene Geschiedenis der Nederlanden, dl. X(Utrecht 1955),
blz. 253; Van den Eerenbeemt, a.w., blz. 31.
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gehandhaafd, maar in ieder geval zijn feitelijke onafhankelijkheid
had mceten prijsg~even aan de figuur van de „Verleger". Hij was
de handelaar, de opkoper, die aan de thuiswerkeRS een „Vorlage",
dit is een voorschat, gaf op de betaling en vanuit deze positie ge-
leidelijk alle ~troeven in de hand kreeg en steeds meer invloed ging
uitcefenen op de aard, de kwaliteit en de prijs van het produkt,
totdat hij uiteindelijk als werkgever ging optreden, die het stukloon
bepaalde, waartegen de thuíswerkers voor zijn rekening konden
werken. s Op een kangres over de huisindustríe, dat in 1909 te
Amsterdam werd gehouden, wees een der referenrten er op, dat de
huisindustrie zich het best had kun.nen ontwikkelen op die plaatsen,
waar de ekonomische omstandigheden het ongunstigst waren en de
bevolking geen fina~nciële draagkracht bezat en de technische en
geestelijke antwikkeling miste om zich uit zijn ekonomisch verval
en achterlijkheid op ~te heffen.4

Marx, die een onderscheid maakte met de oude stedelijke huis-
nijverheid, brandmerkte de huisindustrie van de neg~tiende eeuw
a1s een der vormen, waarvan het kapi~talistisch produktiesysteem zich
bediende. Hij stelde dat, waaz men industrie had die nog niet ma-
chinaal becefend kon warden of waar een ondernemer goedkope
arbeidskrachten te zijner beschikking had, het kapi.talisme de huis-
industrie te baat nam om een bedrijf te explaitere~n. Voar hem was
de moderne huisindustrie in wezen niets anders dan een buiten-
afdeling van de fahriek, waarmee naar willekeur gehandeld kon
worde~n en die slechts gehandhaafd bleef, zalamg dit in het kapita-
listisch patroon paste. 6 Deze on.twikkeling heef2 zich inderdaad voor-
gedaan en met name in de textiel- en in de schoenindustrie ging
de huisindustriële vorm vooraf aa~n de ko~ncentratie in de manufak-
tuur en de fabriek, huisarbeid werd industriële loonarbeid.

Naast de huisnijverhe.id kwam in de ne,gentiende eeuw ook een

9) I. P. de Vooys, De nadeelige gevolgen der huisindustrie op stoffelijk en zedelijk
gebied in Referaten en Handelingen van het Cnngres over Huisindustrie (Amster-
dam 1909), blz. 65; zie ook Van der Ven, Arheid, II, blz. 244 e.v.; H. F. J. M.
van den Eerenbeemt, Van Lanschot en lzet 7'iiburgse bedrijfsleven 1 SO jaar ge-
leden ('s-Hertogenbosch 1959), blz. 28.
') J. H. Faber, De uitvoering der Woningmet en de Huisindustrie in Referaten en
Handelingen van het Congres over Huisindustrie (Amsterdam 1909), blz. 54.
5) K. Marx, Das Kapital, dl. I(Hamburg 1921), blz. 426 e.v.
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vorm van kleinindustrie voor met enige verwan;te trekken, maar die
van eerstgencemde vorm vooral kon worden anderscheiden door de
mate van bedrijfszelfstandigheid, die de kleánindus2riëel wist te
ha;ndhaven. Voar deze sektor was de meer zelfsta~ndige kommerciële
verhouding van koop en verkoop kenmerkend, hetzij direkt aan de
verbruikers, hetzij aan winkeliers en opkopers. e Toch kon ook deze
verhouding wel leiden tot een sterke binding van de producent aan
met name de opkopers. Di~t kwam vooral voar, wanneer de laatsten
aan de producenten voorschatten g~aven om de grandstoffen te ko-
pen, of wanneer de grondstoffen door hen werden geleverd. Ln zulke
gevallen kon de opkoper met ui.tsluiting van een ander de aankoop-
prijs vast stellen en het te produceren kwanxum bepalen en daar-
mee de producent aan handen en vceten bi~nden.' Overeenkomst
met de huisindustrie was er in zoverre, dan het bedrijf aan huis of
in een kleine werkplaats bij het huis werd ui.tgecefend. In een aan-
tal gevallen is het echter mceilijk, met name op het platteland, een
grens ~te bepalen tussen de huisnijverheid en het zelfstandi.ge klein-
bedrijf, omdat allerlei mengvormen optraden. In zijn manografie
over de kleinindustrie op het platteland wijst Meijers erop, dat in
sommige gevallen ~afwisselend op de ene of op de andere wijze werd
gewerkt, of ook wel dat men gedeeltelijk voor eigen rekening en
gedeeltelijk op last van anderen werkte. Vaak was daarenboven het
verschil in verd~ensten en in maatschappelijke positie van de huis-
arbeiders en de eigenwerkers niet groot. Als vaarbeelde.n hiervan
noemt hij de rolmarnenindustrie in de kop van Overijssel en de
hcepelindustrie in Zuid-Holland en Noord-Bra'bant, waaz naast huis-
arbeiders ook eigenwerkers voorkwamen. e Ook de mandenmake~rij,
de klompenmakerij en de zilversmederij vormden industrieën, waar-
in allerlei bedrijfsvormen gezamenlijk en afwisselend optraden.9
Volledighesdshalve mcet nog een andere bedrijfsvarm wozden ge-
ncemd, namelijk het maathandwerk, dat eveneens zonder machinale
drijfkrarht werd uitgecefend en dat zich voornamelijk onderscheidde
van de kleinindustrie door he~t verschil in debiet.

a) E. M. Meijers, Kleinindustrieën ten platten Lande (Zwolle 1906), blz. 8.
~) De Vooys, a.w., blz. 65.
B) Meijers, a.w., blz. 9.
') De Vooys, a.w., blz. 67.
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Zoals we zagen werkte de kleinindusrrie in het algem~een voor
een ruimere dan de lokale markt, waarbij winkeliers en opkopers
een rol speelden. Zij werd vaak gekoncentreerd in dorpen aangetrof-
fen en een aanzienlijk deel van de bevolking vond hierin zijn bestaan,
zoals de klompenmakerij in de Achterhcek en in de Meierij. Het
handwerk werd overwegend beoefea7d ter voo~ieming in de lokale
behoefte en men trof hiervan ín een dorp niet meer dan enkele
beoefenaars aan. Het produkt werd op bestelling en naar maat
direkt aan de gebruiker afgeleverd. Men denke bijvoorbeeld aan
de smid, de timmerman, de kleermaker, enz. De kleinindustrie kende
het konfektiesysteem, het vervaardigen dus van het produkt naa.r
standaazdmaten en in grotere hceveelheden. Evengoed als de ,groot-
industrie was de kleinindustrie konjunktuurgevcelig: zij kende pe-
rioden van opleví~ng en neergang, van grate prijsschommeli~ngen en
van invloeden voortkomend ui~t de mededinging. Het handwerk
ondervond deze gevceligheden in mindere mate.lo

Meijers onderscheidt in zijn monografie een viertal oonaken voor
het antstaan van kleinindustrieën ten plattelande, waazbij soms meer-
dere tesamen aptrede~n:
1) het i~nheems zijn in een streek van een bepaalde huisvlijt;
2) de geologische ges~teldheid van de bodem;
3) de behceftige tcesta~nd va,n de platitela,ndsbevolking;
4) de georganiseerde werkverschaffimg. ll

Nu .is het on~tstaan van een nieuwe inheemse huisvlijt, waa~ruit
de kleinindustrie is voortgekomem, in overwegende mate bepaald
geweest door de geofysische kondities van een streek. Bij het omt-
brekem van wegen en goede verkeersmiddelen werden die grand-
stoffen bewerk~t, die in de eigen omgeving voozhanden waren. Waar
heidevelden het houden van schapen op grote schaal mogelijk maak-
ten, werd wal gesponnen en geweven. Wa~a.r vlas~teelt mogelijk was,
werd de linnenweverij beoefend. Meijers zelf wijst op het matten
vlechten, dat bijna steeds werd becefend waas biezen of russen
grceien; de hoepelindustrie en de mandenmakerijen in de omgeving
der grienden, die het wilgenhout opleveren; de klompenmakerij in

lo) Meijers, a.w., blz. 9.
11) Meijets, a.w., blz. 10.
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streken met populieren; de lederi~ndus~trie i~n samenhang met de be-
schikbaarheid van eikeschors, waarmee gelooid werd. iE

De derde oorzaak is meer een demografisch gegeven en lijkt eer-
der een verklaring te zijn voor het ontstaan van hwisnijverheid, meer
dan vam kleinindustrie. Het feitelijk on~tbreken van bestaansbronnen
anders da~n de la.ndbouw brach~t voar de plattelandsbevolking, die
niet over voldoende kultuurla.nd beschikte, de noodzaak met zich
mee om andere bezigheden te verrichten, niet vanwege de zelfge-
ncegzaamheid van het agrarisch bestaan, maar juist omdat dne zelf-
gencegzaamheid onbbrak. Meijers zegt er van: „Inderdaad zijn er
tal van plaatsen in ans land waaz de bodem vruchtbaar genceg is,
de bevolking nochtans te ~ta.lrijk is, om in haa~r geheel in he~t boeren-
bedrijf werk ~te vinden".13 Ook bij andere auteurs vinden we aan-
wijzingen voor een relatieve overbevolking a1s oorzaak voor het ont-
staan van huisindustrie. In zijn Studiën over Noord-Brabant kon-
stateert Blink, dat in dit gewest vele keuxerboemtjes met kleim grond-
bezit voor een groot gedeelte van het jaar werkkrachten over hadden
en dat vanuit deze omstandigheid de huisnijverheid zieh orLtwik-
kelde. 14 Om dezelfde redenen gingen velen gedurende de zomer
bui.ten de woonstreek werken. Dit verschijnsel, dat reeds ~in de
achttiende eeuw voorkwam, was algemeen in verscheidene streken
van ons lamd. !5

De door het partikulier initiatief georganiseerde werkverschaffing,
heeft voor het on.tstaan van kleinindustrie slechts e~en ge~ringe be-
tekenis gehad. Meestal waren het eenvoudige handwerken, waarui~t
op enkele plaatsen een meer geregelde industrie ontstand. Bekend
zijn de stcelenfa~bricage te Noordwolde, het vervaandigen van eende-
kooien te Warga in Friesland, het mandenmaken rte Wijk en de
stoelen- en rietmeubelenindustrie te Zwaagwesteinde, evenals de si-
garenindustrie te Kampen en de tapij~tweverrij te Deventer.1e

Aan deze vier oarzaken is nog een vijfde ,tce te voegen, weliswaar

lz) Meijers, a.w., blz. 12.
1~) Meijers, a.w., blz. 13.
la) H. Blink, Studiën over Noord-Brabant in Vragen van den Dag, jrg. VX (1900),
blz. 705.
ls) H. Blink, Geschiedenis van den Boerenstand en den Landbouw in Nederland,
dl. II (Groningen 1904), blz. 548.
18) Meijers, a.w., blz. 14.
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samenhangend met de eerste twee doar Meijers gencemde, maar
die aan het ontstaan van de laeinindustrie een meer specifiek ka-
rakter heeft gegeven. Dit is de vrij primi~tieve wijze, waarop de
landbouw werd becefend en als gevo~g waarvan gedurende zekere
perioden van het jaar en met name in de winter tijd beschikbaar
was om allerlei gebruiksvoorwerpen ne vervaardigen.l~ Hier was
dus niet direkt sprake van het ontbreken van bestaansm,iddelen,
maar van een tijdelijk overschot aan werkkracht als de landbouw
rustte.

De zelfvoorziening wat betreft kleding, huisraad en gereedschap-
pen, behoorde naast de landbouw en de veevenarging tat de nor-
male bezigheden van de kleine boer. De vervaardigde artikelen,
welke niet voor eigen geríef nodig waren, konden aan derden wor-
den verkocht en levercíen een additioneel inkomen op. Hiervoor
kwamen in aanmerking de produkten, waarvan de grondstof een-
voudig te venve-rven was, waamaar een zekere vraag bestand en
waarvan de vervaardiging geen .bijzondere technische eisen stelde
of althans niet vreemd was aan de landbouw. Een handwerk der-
halve dat geregeld kon worden naar de werkzaamheden in de land-
bouw enerzijds en naar de marktvraag anderzijds, zonder dat men
uitsluitend op de opbrengst daarvan was aangewezen. Deze blijvende
relatie met de landbouw beteken.de, dat de kleinindustrie niet pri-
mair uit armaede ontstond, zoals dat bij de huisindustrie wel het
geval is geweest. Zij schiep de mogelijkheid aanwezige bekwaam-
heden een rendement te geven, die in de weinig intensieve land-
bouw vooralsnog ontbrak.

Toen na 1870 ook de ap kleine schaal becefende landbouw in
de strukturele veranderingen werd 'oetrokken, namen de werkzaam-
heden op de boerderij ~toe en lieten de boer weínig gelegenheid
over zijn andere werkzaamheden regelmatig uit te oefenen. In deze
periode ging dan ook het nevenwerk zich geleidelijk los maken van
de agrarische binding om te verzelfstandigen tot kleine midden-
standsbedrijven.18 Deze ontwikkeling werd bevorderd doardat ten-
gevolge van de grcei van de bevolking, die in toenemende mate in

17) De Vooys, a.w., blz. 70.
IB) I. J. Brugmans, Paardenkracht en Mensenmacht, sociaal-economische geschiede-
nis van Nederland, 1795-1940 ('s-Gravenhaóe 1962), blz. 257-258.
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de industrie haar bestaa~n vond, de vraag naar ta1 va~n amhachtelijke
produkten was tcegenomen.

~ 2. De ontwikkeling in de klompenmakerij

A. Een bepaling van de omvang van de bedrijfstak

Wanneer we ans een kwanri.tatief beeld willen vormen van de
middelen van bestaan in de vorige eeuw, dan wordt het onderzcek
belemmerd door het feit, dat de enquêtes en tellingen die door de
overheid werden ingesteld, weánig exalct en betrouwbaax materiaal
verschaffen. Waarschijnlijk als gevolg van een onbekendheid met
de materie en het onzbreken van inzicht in de metodiek is het ver-
zamelen van gegevens over de werkgelegenheid hoogst angelukkíg
geweest. De aanwijzingen, die de provinciale- en gemeentebesturen
ontvingen, hleven aa.nvankelijk beperkt tot de in geparfumeerde
ambtenarenstijl gestelde vermamingen en adviezen zich te houden
aa,n de voorgelegde modellen. Bvndende richtlijnen om de vereáste
ecnheid van waarneming, telling en registra~tie te verkrijgen ont-
lnaken of waren multi-interpretabel, waardoor de wijze van het ver-
krijgen en verzamelen der gevraagde gegevens van provincie tot
provincie en van plaats tot plaats kon vamiëren en vaak afhankelijk
was van het nut, dat door lagere beleidsorganen aan een omderzcek
werd toegeken.d. Een andere beperking werd gevormd door het
analfabetisme van een groat deel der staatsburgers en de achter-
docht bij anderen ~ten aanzien va~n het gebruik der gegevens. Deze
niet te verwaarlozen faktoren tesamem met de onkunde, onmacht
of onwil der uitvoerende inzamelaars geven aan he~t negentiende-
eeuwse areaal van bedrijfsgegevens ongetwijfeld de charme van de
ongekunstcldheid, maar beperken tegelijkertijd zijn waarde inzake
valledigheid en betrouwbaarhend. Deze restriktie is va~n tcepassing
op elke nijverheidsstatistiek, maar betreft in het bijzonder die van
het kleinbedrijf en wel heel specíaal, wanneer verschillende takken
van ~nijverhe.id door een en dezelfde persoon of binnen hetzelfde
bedrijf afwisselend werden uitgecefend.'s

lo) I. J. Brugmans, Statistieken van de Nederlandse Nijverheid uit de eerste hel ft
der 19e eeuw in R.G.P. 98 en 99 ('s-Gravenhage 1956), blz. XVI e.v.
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Omdat de klompenmakerij dn de voa~ige eeuw ov~erwegend als
kleinbedrijf op het platteland w~as gevestigd, waaR het in nauwe
relatie met het landbouw-keutenbedrijf of in kombinatie met andere
werkzaamheden werd becefend, kan aan het cijferma.teriaal, dat wij
op de volgende bladzijden voorleggen alleen maar een illustrabeve
betekenis warden tcegekea~d.

De eerste gegevens die ons ~ter beschikkíng staan, danken wij
aan een verandering van de fískale wetgewng, waaztce de regering
van het jonge koninkrijk án 1819 had besloten. Deze verandering
bracht geen wezenlijke vernieuwin~g, maar vormde een aan de ge-
wijz.~gde omstandigheden aangepaste vooa~tzetting en bekrach~tiging
van de fiskale hervo~rming, die tijdens 1~et raadpensionaz~sschap van
Schimmelpenninck naar frans model was in,gevoerd. Zo kon de
Wet op de Patentbelasting van 21 mei 1819, Staatsblad 34, zich
spiegelen aan de kwaliteiten van haar moeder, de patentwet van
2 december 1805. Zij realiseerde op haaa~ .terrein de tijdseigen idealen
van vrijheid in de uitoefening van beroep en bed~rijf en had daar-
naast ~tat doel een objektivering van de fiskale lasten te bewerk-
stelligen.20 De weerslag, die na het herstel van de onafhamkelijk-
heid en de vestiging van het Verenigd Kanánkrijk werd gehoomd,
kon niet verhinderen dat bij koninklijk besluit van 23 oktober 1818
definitief een einde werd gemaakt aan het bestaa~n des gilden. zl
De patentwet van 1819, als konsekwentie hiervan, maakte behou-
dens ui~tzonderingen in ~beginsel eenieder, dse een beroep of bedrijf
uitoefende, patent- en dus schatplich.tig.2E Om de maatstaf te be-
palen, dse de uitvoering van de wet veReiste, moest de regering over
gegevens beschikken en nadat in 1816 een bedrijfsenquê~te fe.itelijk
was mislukt, besloot zij een onderzoek naar de toesta,nd van de
nijverheid per 31 december 1819 in te stellen. De vragen bleven
niet beperkt tot het aantal bedrijven en de personeelsbezetting, maar
ha~lden ook ,betrekking op de toesta~nd van het ~bedrijfsleven over

~) H. F. J. M. van den Eerenbeemt, Enkele kanttekeningen bij de patenhvet van
1805 in maandschrift Brabantia, jrg. VII (1958), blz. 261 e.v.
!i) H. F. J. M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse
tijd, 1794I814, bijdrage tot de kennis roan de sociaal-economische structuur (Nij-
megen .1955), blz. 160.
n) Brugmans, .Statistieken,.I, blz. XXXI.
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de voorgaande jaren om daan~:it de werking van en de wijzigingen
in de tarief- en accijnswetten op de bedrijvigheid te kunnen vast-
stellen. 2s

Aan de resultaten van dit onderzcek werden de gegevens ont-
leend voor het samenstellen van tabel I met het aantal klompen-
makerijen en de persaneelsbezetting per ultimo 1819. Ihenthe, dat
wel in de tabellen voo7 aridere bedrijfstakken voorkom~t en Noord-
Holland om.tbreken hierbij. Brugmans merkt over de laatst gencem-
de provin~e op, dat cijfers on~tbreken van bedrijven, die stellig hier
aanwezig zijn geweest.24

Tabel 1. Klompenmakerijen en personeelsbezetting daarvan per
31 december 1819 in de provincies van het Verenigd
Koninkrijk. 2s

provincie aantal aantal werklieden
bedrijven volwassenen kinderen

Noord-Brabant 282 139 4
Zuid-Brabant 56 16 -
Limburg 207 138 -
Gelderla~nd 113 56 -
Luik 8 8 -
Oost-Vlaanderen 299 84 10
West-Vlaanderen 117 91 -
Henegouwen 105 75 -
Zuid,Holland 47 30 -
Zeelamd 4 3 -
Namen 22 27 -
Antwerpen 128 65 -
Lltrecht 58 34 1
Friesland 1 1 -
Overijssel 130 33 -
Groningen 13 - -
Luxemburg 1 1 -

Totaal 1591 801 15
Es) Brugmans, a.w., blz. XXI.
ta) Brugmans, a.w., blz. XXIV.
zs) Brugmans, a.w., tabel 186, blz. 314.
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Het is opmerkelijk, dat in de xabel voor de prováncie Zeeland slechts
vier bedrijven met drie arbeiders voorkomen, terwijl mcet worden
aangenomen, dat e,r op het tijdstip van telling in Zeeuws-Vlaande-
ren meer klompenmalcers voor kwame-n in samenhang met de om-
vang van de klompenmakerij in de aangrenzende provincie Oost-
Vlaanderen, waar niet mind~er dan 299 ~bedrijven werden geteld. Ye
Bovendien mcet er op worden gewezen dat de cijfers voor de pro-
vincie Limburg betrekking hadden op een gebied, dat thans ge-
deeltelijk ~nederlands en gedeeltelijk belgisch is. Wa~nneer men de
anvolledígheid en de onnauwkeurigheid van het cijfermateriaal voor
lief wil neanen kan men zien, dat het maken van klompen in 1819
overal in Nederland voor kwam, maar ook dat er sprake is geweest
van een zekere koncentratie in enige provincies, waarop nader wordt
teruggekomen. Lang heeft het g~eduurd eer van regeringswege een
nieuw onderzoek naaT de a~ijverheid werd ~ingesteld. Eerst in 1843
werd door de minister van binnenlandse zaken aan de pzovinciale
gceverneurs een nieuwe opdracht gegeven. In de 10 februari ge-
dateerde aanschrijving no. 128 27 werd uiteengezet dat de uitkomsten
van de telling van 1819 niet het resultaat hadden opgeleverd dat
„gerekend kan worden met den waren staat van zaken oveseen te
komen". Om dubbeltelling te vermijden bij personen, die meer dan
één 17eroep uitoefen,den, mcest slechts het hoofdberoep worden ver-
meld en de andere bezigheden in de kolom van aanmerkingen wor-
den opgenomen. Vooa~ elk bercep moest patent worden betaald, maar
als hoofdbercep gold datgene, waarvoor het eerste patent was ver-
kregen. Brugmans wijst er op, dat deze aanwijzing omineuze ge-
volgen heeft gehad, aangezien een groot aantal be~roepen van paten:t-
plicht was vrijgesteld, .namelijk in de gevallen dat ze zonder per-
soneel of a~lleen met behulp van huisgenoten werden uitgeoefend.
Ook de klompenmakers behoorden in overwegende mate tot de van
pa~tent vrijgestelde ka~tegoríe beroepen. De gegevens van de enqu~te
van 1843 zij.n verloren geraakt ~en een rekonstruktie aan de hand
van gemeente~rchieven bleek slechts voor vierentwintig g~emeente~n
mogelijk. YB

za) Brugmans, a.w., tabel 186, blz. 314.
Y7) Brugmans, a.w., blz. XXV.
:a) Brugmans, a.w., blz. XXX e.v.
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Van de derde volkstelling, die zes jaar later op 19 november 1849
werd gehouden en waarbij voor het eerst de beroepen werden opge-
nome~n, blijken de uitkomsten al evenmin bevredigend en betrouw-
baar te zijn geweest. Degene.n, die meer dan één bercep uitoefen-
den, moesten zich laten inschrijven naar het beroep, waarvoor zij
op de rol der patenten het hoogst waren aangeslagen. 1~1aar vaak
werd volstaan met de algemene benaming arbeider of werkman,
deels omdat men geen patentplicht had, deels omdat het onder-
scheid mceilijk was te maken. Onder deze benamingen lieten zich
mensen inschrijven uit de landbauwsektor, uit de fabrieksnijverheid
en uit ,de handel. Werd het hoofdbercep wel nauwkeurig aange-
geven, dan ontbrak in de meeste gevallen de ondezscheiding naar
zelfstandigen {meesters) en arbeiders. Dezelfde tekortkamingen wer-
den oak aangstroffen bij de uitkomsten van de vierde volkstelling,
die op 31 december 1859 plaats vond.29 Nog afgezien van de ge-
signaleerde onnauwkeursgheden, die alle in het bijzonder betrek-
kin.g hebben op de kleine nijverheid, kan men zich afvragen in
welke mate de beantwoarding der vragen naar de beroepsbezigheden
mede werd bepaald door de tijdstippen, waazop de tellingen zijn
gehouden. Dit is met .name denkbaar in de antwoorden van de
s~eizcenwerkers. De telling van 1849 vond plaa~ts in de tweede helft
van navember en die van 1859 per ultimo december. Voor de klom-
penmakerij was dit de werkperiode, waarin de beschikbare krachten
werden gebruikt, ook van degenen die in zomermaanden andere
werkzaamheden verrichtten. De werking van deze beïnvlcedings-
faktor lijkt op zich weer onde~rhevig te zijn geweest aan de betekenis,
die andere beroepsbezigheden voar de betrokkenen hadden. Zo is
het denkbaar, dat iemand, die zich met het agrarisch bedrijf ver-
bonden voelde, zich tijdens de uitoefening van zijn wi~nterwerk toch
tot de landbouw liet rekenen. Voor anderen, die meer gevariëerde,
naar het voarhanden zijn bepaalde, bezigheden verrichtten als sei-
zoenarbeider ~in de landbouw en ongeschoald werk in het bouwvak
en dergelíjke, had het klompenmaken een hoofdbetekenis, temeer

~) Uitkomsten der vierde tienjarige Volkstelling in het Koningrijk der Nederlan-
den op den Een en dertigsten December 1859, dl. II('s-Gravenhage 1864), blz.
XXVI.
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daar het een definieerbaar beroepsbeeld vormde. Het is onmogelijk
vast te stellen tot welke graad deze faktar is opgetreden, maar dat
hij van invloed is geweest, lig.t voar de hand. Zonder dat m,en aan
een zwaze statusb~epaling behceft te danken, heeft de maatschap-
pelijke waarde, die aan een der uitgeoefende bezigheden werd koe-
gekend, hierbij een rol gespeeld, so

Over het aantal bedrijven, waarin de klompenmakerij werd ui,t-
geoefend, verstrekten de uitkomsten van de volkstellin~gen van 1849
en 1859 uiteraard geen uitsluitsel. Toch is dit gegeven van minstens
even g.root belang als dat van het aantal bercepsbecefenaren, omdat
het een indikatie kan verschaffen van de mate, waarin de klompen-
makerij als gevestigd bedrijf voorkwam. Door de Nederlandsche
Maatschappij ter bevordering van Nijverheid werd in 1859 een po-
ging ondernomen in het on.tbreken van de bedrijfstellíng te voor-
zien. Aan de hand van de .gemeenteverslagen over 1857 stelde zij
een staat op van de nederlandse „fabrieken", die Zoa.ls de tcelich-
ting opmerkte .niet volledig was doar het ontbreken van gegevens.
De samenstellers „kunnen zelfs hunne verwondering niet ontvein-
zen, dat de bouwstoffen, waaruit de statistiek van onze fabrieken
jaarlijksch mcet warden vervaardigd, zoo schaarsch zijn, en met
zoo weinig naauwkeurigheid warden opgemaakt. Onderscheiden
voorbeelden zoude men kun.nen aanwijzen van gemeentebesturen,
die een getal fabrieken opgeeven grooter dan dat der arbeiders. Er
is geen gelijkheid in de namen, waaronder zij voorkomen, en zelfs
geen maatstaf voor hetgeen als fabriek wordt opgegeven. In de eene
gemeente vindt men takken genoemd, die in de andere geheel zijn
weggelaten". si Nog afgezien van deze opmerkingen is de Staat van
Nederlandsche Fabrieken een staat van bedrijven, die als fabrieken
werden aangemerkt. De begripsinhoud van het woord fabriek van
een eeuw geleden wijkt zeer ze~ker af van de betekenis, die wij er
thans aan geven. We kunnen aannemen dat vele kleáne klompen-
makerijen geheel buiten beschouwing zijn gebleven. Reeds de ~toe-
lichting van de samenstellers levert hiervoor goede grond, evenals

ao) Uitkomsten Volkstelling 1859, blz. XXVI.
sl) Staat van Nederlandsche I"abrieken 1857, volgens de verslagen der gemeenien
(Haarlem 1859), blz. 11.
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de vrijstelling voar patentbelasting, die voor de meeste klompen-
makerijen gold.

De nu volgende tabel II geeft voor de klompenmakerij de uit-
komsten aan van de volkstellingen van 1849 en 1859, alsmede het
aantal bedrijven in 1~Tederland volgens de Staat van Nederlandsche
Fabrieken over het jaar 1857, per provincie samengevat.

Tabel II. Het aantal klompenmakers in Nederland naar de uit-
komsten van de volkstellingen van 1849 en 1859 en
het aantal klompenmakerijen in 1857 naar de „Staat
van Ne~lerlandsche Fabrieken" en de daarbij opgegeven
aantallen arbeiders. S2

Klompenmakers Aantalss
(meesters en knechts) bedrijven arbeiders
1849 1859 in 1857

Noord-Brabant 837 904 303 678
Gelderland 1261 2748 97 195
Zuíd-Holland 395 288 2 2
Noord-Holland 62 52 6 7
Zeeland 71 98 2 5
Uxrecht 279 277 4 11
Friesland 10 13 - -
Overijssel 372 457 23 -
Groningen 30 25 - -
Drenthe 62 89 5 -
Limburg 368 337 - -

het Rijk s~ 3747 5288

Reeds bij een globale analyse van tabel II dringt zich de onvol-

,Y) Uitkomsten der derde tienjarige Volkstelling in het Koningrijk der Nederlan-
den op den IVegentienden Noventber 1849 archief Centnal Bureau voor de Statis-
tiek 's-Gravenhage; Volkstelling 1859; Staat Nederlandse Fabrieken 1857.
~g) Van de provincíes waarvan geen aantallen zijn vermeld, ontbreken de opgaven.
sa) In de totaaltellingen van 1849 en 1859 zijn respektievelijk 7 en 16 vrouwen
opgenomen.
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komenheid va.n het cijfermateriaal op. De verschillen per peiljaar
ziyn te groot om een bepaalde ontwikkelingslijn vast te steIlen.
Evenmin lenen de gegevens zich ~tot een ondeslinge vergelijking.
De provinciale verslagen, die ter aanvulling werden geraadpleegd,
gaven over deze periode geen enkele opheldering. Alleen in het
verslag der provincie Noord-Brabant over 1859 werd een per ge-
meente geran,gschikte lijst aangetroffen, waantit ~blíjlUt dat de klom-
penmakerij in dat jaar 498 bedrijven met 1014 arbeiders ~telde. ~b
Deze aantallen lijken reëler dan die van 1857, omdat zij beter aan-
sluiten op die van 1849 en 1859. Voar Gelderland, waa~ de cijfers
sterk uiteenlopen, leverden de provinciale verslagen van de jaren
1851 tot 18ó4 geen enkel houvast. De grote verschillen in de aan-
tallen klompenmakers van de jaren 1849 en 1859, die ~bovendien
án geen enkele verhoud~i,ng staan to~t de cijfers va,n 1857, kunnen
waarschijnlijk alleen worden verklaaTd uit het grote aantal seizcen-
werkers, dat de klompenmakerij in huisindustrieel verband heeft
becefend voor rekening van handelaars en zelf9tandige klompen-
makers. Een aanwijzing in die richting verschaft het provincíaal
verslag va,n Geld.erland over 1852, waarin over de klompenmakerij
wezd opgemerkt: „het voordeelige van dit bedrijf blijkt vooral, wan-
neer men bedenkt dat de meeste klompenmakers het werk in eigen
woníng verrichten, dat zij door afval steeds goed voorzien zijn van
brandstoffen en zij hun bedrijf ku~nnen uitoefenen wanneer on-
gunstig weder hun belet andere bezigheden ~te doen". ss Het ver-
slag va.n de provincie Gelderland over 18á1 vermeldde voor de gel-
derse gemeente Hengelo, dat naast de veertien genoemde, veel niet
gepatenteerde klompenmakers werkzaam waren. s~ Friesland, waar-
va~n de gegevens voor 1857 on~tbreken, ~telde in dat jaar 5 meesters
en 1 knecht. Se Voor de prováncáes Gron,ungen en Limburg konden
geen a.anvullende g~gevens worden gevonden. ss

Van de tot hier tce behandelde cijfers over de omvang va:n de

as) ProvinciaaI Verslag Noord-Brabant 1859: Staat van de aanwezige Fabryken,
Trafieken, enz.
a6) Provinciaal Verslag Gelderland 1852, blz. 292.
ar) provinciaal Verslag Gelderland 1861, blz. 643-644.
se) provinciaal Verslag Friesland 1857.
ao) Provinciale Verslagen van Groningen en Limburg 1857, 1858.
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klompenmakerij in Nederland kan slech.ts worden gezegd, dat ze
met de grootst mogelijke onnauwkeurigheid de groei van de klom-
penpopulatie in de negentiende eeuw aangeven. Wat het aantal
bedrijfsvestigi~ngen betreft, duurde het na 1819, afgezien van de
mislukte poging der Nederlandsche Maatschappij ter bevarder,ing
van Nijverheid in 1859, tot 1871 voorda;t opnieuw een oveazicht
hiervan werd opgemaakt. Dit overaicht, bekend als Statistieken van
de Fabrieks- en Ambachtsnijverheid (1871) werd door Brinckman
samengc~teld ui~t gegevens van de gemeen~teverslagen over dat jaar. 40

Wij ontlenen hseraan d,e gegevens voor tabel III. Om de on~twikke-
ling in het aa.ntal geregistreerde en waarschijnlijk veelal gepaten-
teerde klompenmakerijen in Nederland tussen 1819 en 1871 te
laten ~zien, zijn in deze tabel ook de uitkomsten van 1819 opge-
nomen.

Tabel III. Vergelijking van het aantal klompenmakerijen, dat in
de jaren 1819 en 1871 per provincie werd geregistreerd.

provincie jaar jaar
1819 1871

Noord~Bra.bant 282 579
Gelderland 113 440
Zuid-Holland 47 I 4
Noord-Holland - 6
Zeeland 4 26
Utrecht 58 4
Friesland 1 22
Overijssel 130 30
Groningen 13 19
Drenthe - 8
Limburg 207 14

Bij het beoordelen van taibel III dient men te bedenken dat hier

~o) L. J. Brinckman, Statistieken van de Fabrieks- en Ambachtrnijverheid 1871
('s-Gravenhage 1874), blz. 410-~}ll.
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slechts de geregistreerde klompenmakerijen zijn weergegeven, het-
geen iets anders is dan de feitelijk aanwezige bedrijven. Met name
voor 1871 hebben wij de indruk dan de opgave van het aan~tal be-
drijfsvestigingen beïnvlced is geweest door de werking v~an de pa-
tentwet.

Hoe de reële verhoudingen zijn geweest, kan onmogelijk worden
nagegaan. Men tast hier in het duister van de gebrekkigheid der
beschikbare gegevens. Zaals eerder werd uiteengezet, heeft deze
onvolkomenheid betrekking op alle takken van ~bercep en bedrijf,
vooral wa~nneer zij in het klein werden becefend. De overheid is
zich hiervan gaandeweg meer bewust geworden en bij de volks- en
beroepstelling van 1889 kan men dan ook een aanzienlijke ver-
betering van de opzet en de uitvcering der ,telling waarnemen. Er
we~ een nauwkeurig onderscheid naar bercepen ingevoerd, waarbij
de beroepenlijst 876 afzanderlijke benamingen bevatte, verdeeld
over 35 beroepsklassen, tegen 372 bercepsaanduidingen in 1859.
Bovendien werd nu een vierdeling gemaakt van de posities, die
naar het inzicht van die tijd in een bedrijf konden worden onder-
scheiden. 41 Een dergelijke verfijning van waarneming en registratie
bevorderde de kwaliteit en de validiteit der gegevens.

In nevenstaande tabel IV zijn de uitkomsten van de bercepstelling
van 1889 voor het klompenbedrijf weergegeven. Reeds bij een
eerste beschouwing van deze ta~bel valt het relatief groot aantal
zelfstandigen in verhouding tot het aantal arbeiders in het oog.
Positie A(zelfstandigen) telt 3682 en positie D(arbeiders) 3014
personen.~ Deze aantalle.n spreken voor zich en laten zien, dat er
naar verhouding weinig loonarbeiders voorkwamen en de bedrijven
van geri~nge omvang zijn geweest. Volgens een rapport over de
klompenmakerij, dat in 1945 werd ui.tgegeven, zouden er in 1884
in het gehele la.nd totaal 3344 bedrijven zijn geweest, waarvan er
2382 a~lleen door de eigenaar werden bemand, 941 bedrijven met
41) Uitkomsten der Beroepstelling in het Koningrijk der Nederlanden, gehouden
op den 3lsten Deceml~er 1889, dl. I('s-Gravenhage 1895), blz. 3-11.
posiáe A: hoofd van een zaak, inricháng, bedrijf, werkend voor eigen rekening;
posiáe B: hoofd van een zaak enz., als bestuurder voor rekening van een ander;
posiáe C: belast met enig tcezicht en administraáef personeel;
posiáe D: gewone werklieden in dienstbetrekking.
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Tabel IV. Beroepsbeoefenaren in de klompenmakerij per provincie
en onderscheiden naar de positie in het bedrij f volgens
de beroepstelling van 1889. 94

Provincie P o s i t i e
A B C D

Totaal

Noord-Brabant 738 29 12 1200 1979
Gelderland 1395 1 4 953 2353
Zuid-Holland 233 4 4 276 517
Noord-Holland 20 - 3 20 43
Zeeland 125 2 1 173 301
Utrecht 123 1 2 103 229
Friesland 48 1 - 12 61
Overijssel 637 2 - 183 822
Groningen 50 - - 16 66
Drenthe 151 1 1 21 174
Limburg 162 - - 46 208

het Rijk 43 3682 41 27 3014 6764

een ~bezetting van twee tot vijf persane~n werkten en 21 met meer
dan tien personen.44 We wezen er reeds op, dat de opgave betref-
fende 1871 vermcedelijk beïnvloed ís geweest door de werki,ng va~n
de patentwet. Familiebedrijven wa~ren veelal vrijgesteld van betaling
van patent en stonden derhalve nauwelijks geTegistreerd.45 Deze
bemerki~ng geldt naar anze mening niet voar de gegevens van 1884.
Daarvoor was het aan~tal éénmansbedrijven - dat in principe voor
vrijstelling van patent in aanmerking kwam - te groot. Van de

's) t.a.p., blz. 134.
") Het getotaliseerde rijkscijfer van de kolom D en van de totaalkolom geeft elf
personen meer aan dan de optelling van beide kolommen. De oorzaak van dit ver-
schil kon niet worden opgespoord, vgl. vcetnoot 122 in het aangehaalde werk.
~4) Ch. Plomp, De Klompenmakerijen in Nederland, rapport (Arnsterdam 1945),
blz. 6. De originele bron van deze gegevens hebben wij niet kunnen terugvinden,
terwijl de samensteller van het hier geciteerde rapport niet meer over zijn aanteke-
níngen beschikte.
4s) Men vergelijke noot 28.
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uitkomsten der bercepstelling van 1889 is positie A, de ka~tegarie
van dege.nen met een eigen bed~rijf, min of ineer gelijk aan het
aantal bedrijfsvestigingen.4s

Bij een vergelijking van de gegevens der hier besproken jaren
kan men, ondanks de restriktie, die wij hierboven maakten, kon-
stateren dat ~in de peTáode 1871-1889 het aa.ntal vestigingen in de
klompenma~kerij sterk is tcegenomen. 7~oals we nader zullen zien
bij de bespreking van het noord~braban~tse kerngelried hing deze
ontwikkeling samen met de tcegenomen vraag naar klompen. Dat
de verruimin,g van de markt niet in de eerste plaats tat vergroting
van bestaande bedrijven heeft geleid, maar wel tot uitbreiding van het
aantal vestigingen, was een struktureel aspekt van deze bedrijfstak,
waa.rop we mog zullen terugkomen. Vooru'vtlopend hiezop willen
wij opmeTken, dat naar onze mening veel klompenbazen in deze
tijd niet zo zelfstandig zijn geweest als ze zelf wel dachten. Vaak
paarden zij huisindustriële arbeid aan e.en mazginaal maar zelfstan-
dig land~bouwbedrijf. Doordat zij zelf voor de grandstof zargden,
kon de huisindustriële vorm versluáerd zijn, maar in hun afzet wa-
ren zij ove~rwegend afhankelíjk van de opkopers, die de prijs van
het eindprodukt bepaalden. .Deze si~tuatie was de kleine producent
niet vreemd; hij ontmoette ze ook, wan:neer hij een afzet zocht voor
de ophrengst aan boter, pluimvee, eseren en dergelijke van zijn
bcerenbedrijfje wanneer da~t meer opleverde dan hij voor eigen be-
hoefte nodig had. Bovendien, en dit detail is belangrijk, de afzet
van klompen leverde gereed geld op, iets dat als spaarmiddel of a1s
ruilmiddel in staat was aan het winterwerk een eigen glans te veT-
lenen. De beroepstelling van 1889 gaf de toestand weer van de
eenende~rtigste december van dat jaar, ergo een ~rijdstip, waarop de
keuterbcer-klompenmaker zijn kce op stal had staan en de dagen
produktief maakte tussen de spaanders van zijn klompenhout.

Onder invloed van de konjunkturele neerg~ang in d~e landbouw
gedurend.e de periode 1875 -1895 begon zich in deze bedrijfstak
omstreeks 1890 een strukturele wijzigin,g te volrrekken, die met
name voor het keuterbedrijf va.n de zandgronden van ingrijpe~nde
betekenis is ge~weest. Hier ontstond het gemengd bedrijf, waarbij

~6) Het kwam voor dat in een bedrijf twee of ineer eigenaars optraden, die e1k
hoofd van het bedrijf waren.
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de akkerbouw diende voar de instandhouding van de veetee7~t.47
De revolutionaire ontwákkeling in de zuivelbereidi~ng en het toe-
nemen van de varkensmesterij tesamen met het toepassen van de
kunstmest als middel om de grandopbrengst te vergroten, doorbraken
het seizcenkarakter van het boerenwerk. Ook de kleine boer werd
marktproducent en de verbe.terde ogbrengsten van zijn werk stelden
hem in staat zijn bedrijf uit te breiden met woeste grand, dáe in
kultuurland werd omgezet.48 Voor het verrichten van nevenwerk-
zaamheden ontbrak meer en meer de tijd en verdwee.n de noodzaak.
Anderen, die door welke oorzake,n dan ook deze fu~ndamervtele ver-
ande~ringen niet vol,gden, maakten van hwn nevenbedrijf hun hoofd-
bercep of werden loonarbeider in de náeuwe industriële bedrijfs-
takken ~en handhaafden het boerenwerk voor eigen gebruik.49 Dit
expulsieproces in het agrarisch bed~rijf was in de decennia rond de
eeuwwisseling ook bepalend voor een wijziging der verhoudingen
in de klompenmakerij. In een verloop van twá.ntig jaar daalde het
aa,ntal zelfstandigen, ,terwijl het aantal loonarbeiders toenam. Deze
vera.nderingen zijn in de hierna volgende tabel V weergegeven door
de landelijke uitkomsten van de bercepstelli,ng van 1889, 1899 en
1909 naast elkaar ~te plaatsen.

Tabel V. Klompenmakers in Nederlartd in de periode 1889-1909.so

positie A
posátie B
posi~tie C
positie D

1889 1899 1909
3682 3253 2999

41 26 25
27 30 47

3014 3106 3293
totaal 6764 6415 6394

") Z. W. Sneller, Geschiedenis van den Nederlandschen Landbouw, 1795-1940
(Gmningen 1943), blz. 95.
~8) Verberne, Geschiedenis van Nederland in de jaren 1850-1925, dl. I(Utrecht
1958), blz. 114117.
40) W. R. Heere, De sociale en culturele betekenis van het Ambacht, prae-advies
voor het 15e Congres van de Nederlandse Katholieke Middenstandsbond 1949
(z.pl. z.j.), 7 blz.
so) Uitkomsten Beroepstelling 1889, blz. 134; Uitkomsten Beroepstelling 1899,
dl. XII, 2e afl. ('s-Gravenhage 1902), blz. 53; Uitkomsten Beroepstelling 1909, dl.
III ('s-Gravenhage 1912), blz. 65.
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Hoewel de gemiddelde bedrijfsomva~ng bepe-rkt bleef, is een tendens
tot bedrijfsvergroting waar te nemen. Dit blijkt niet alleen uit de
wijziging in de onderlinge verhoudingen van de posities A en D,
maar ook uit de toename van positie C, die het leidinggevend en
administratief personeel omvat. De ontwikkeling varieerde van
streek tot streek, zoals ta~bel Va laat zien. In deze tabel zijn de
provinciale cijfers van de bercepstellingen van 1889 en 1909 met
elkaar vergelel:en. Ter vereenvoudiging zijn de voor het klompen-
b-.,drijf weinig belangrijke posities B en C weggelaten.

Tabel Va. De mutaties in de aantallen van zelfstandigen en van
arbeiders in de klompenmakerij tussen 1889 en 1909
per provincie en voor het gehele land. sl

Provincie Voor eigen rekening
(positie A)

1889 1909 toe- of
afname

Noord-Braban~t 738 739 ~ 1
Gelderland 1395 970 - 425
Zuid-Holland 233 219 - 14
Noord-Holland 20 41 -f- 21
Zeeland 125 142 ~-- 17
Utrecht 123 96 - 27
Friesland 48 80 -~ 32
Overijssel 637 399 - 238
Groningen 50 80 -~ 30
Drenthe 151 121 - 30
Limburg lá2 112 - 50

het Rijk 3682 2999 - 683

Werklieden
(positie D)

1889 1909 tc~e- of
afname

1200 1155 - 45
953 1010 -~- 57
276 327 -~- 51

20 22 ~- 2
173 276 d-- 103
103 111 -}- 8
12 24 ~ 12

183 270 -~ 87
lb 33 -~ 17
21 18 - 3
46 47 ~ 1

3014 3293 -~- 279

De vermindering van het aantal zelfstandige klompenmakers tussen
1889 en 1909 met ruim achttien procent voor het gehele land, deed
zich het sterkst gelden in Gelderla~nd en Overijssel, waar honderden
kleine bedrijfjes verdwenen. De toename van het aantal arbeidexs,
s1) a.w., 1889, blz. 134; a.w., 1909, blz. 65. Zie ook voetnoot 43.
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landelijk bezien met ruim negen procent in 1909, deed zich hoofd-
zalcelijk voor in Gelderland, Zuid-Holland, Zeela~nd en Overijssel.
In deze provincies voltrok zich een zekere koneentra.tie en een ver-
ruiming van ~de bedrijfsgrootte.

De veranderingen in de klompenmakerij tijdens de hier bespro-
ke~n periode zouden meer exact tot uitdrukking kunnen worden ge-
bracht met gegevens over het aantal bedrijven. Dit cijfer was name-
lijk niet identiek aan het aantal zelfstamdigen, omdat bijvoorbeeld
in één bedrijf samenwerkende broers zich elk als firmant en bij-
gevolg als zelfstandige beschouwden. In deze jaren zijn echter geen
algemene bedrijfstellingen gehouden en omdat een voorschrift van
hogerhand hiertae ontbrak, ~bleef ook in de verslaggeving der pro-
vincies een opgave, die mogelijk opheldering had kunnen verschaf-
fen, achterwege. Wel vindt men hierin voor een reeks van jaren de
met ambtelijke tcewijd.ing en doorzettingsvermogen opgestelde ta-
bellen van bedrijven en instellingen, die met stoomketels en andere
krachtbronnen waren of werden uitgerust en waarvan ingevolge de
Hinderwet van 2 juná 1875 (Staatsblad 95) melding en 7egistratie
wa,ren voorgeschreven. ~2 De klompenmakerij was op enkele uitzon-
deringen na omstreeks 1900 nog niet zover gekomen, dat zij tot
de werkingssfeer van de hinderwet behoorde. Wel hebben de ver-
anderi:ngen ~in de landbouw im deze bedrijfstak een struktuurwijzi-
ging op gang gebracht, waardoor het karakter va.n seizcenarbeid en
van aanvullend werk meer en mcer verdween om plaats ze maken
voor een eigenstandige bedrijfsuitcefening. Hierbij bleven nog lange
tijd allerlei traditionele kenmerken doorwerken, die een beeld op-
roepen van een moederbinding met het agrarisch bestaan, uit de
bedding waarvan de klompenmakerij zich maa7 mceizaam heeft
kunnen losmaken.

B. De betekenis van de klompenmakerij

De betekenis, die aan een bedrijfstak kan worden toegeschreven,
is afhankelijlc van een komplex van faktoren en kan daarom mceilijk

bt) De Provinciale Verslagen van alle pmvincies der jaren 1889-1893 en steek-
proefsgewijs van enkele provincies enige aansluitende jaren.
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vamuit een enkel gezichtspunt worden bepaald. Wazuieer boven-
dien het onderzoek zich richt over een lan,ge periode, dan dient ook
rekeni~ng te worden geh,ouden met beïnvloedingsfaktoren, die het
gevolg zijn van struktuurwíjzigingen in de maatschappelijke ver-
houdingen. Het ligt voar de hand dat vaai een bescheiden 'bedrijfs-
tak, die zo lang onder przmitieve omstandigheden werd becefend,
de gegevens slechts ternauwernood beschikbaar zijn en dat men zich
tevreden mcet stellen met een pover resultaat.

In de volgende bladzijden willen wij de betekenis nag~aan, die
de klompe.nmakerij gedurende de negen~tiende eeuw heeft gehad
en dit doen r,aar de volge.nde aspekte~n:

a) de werkgelegenheid en de inkomensvorming;

b) de produktie-omvamg, de handel en de prijsvarming;

c) de grondstoffenvoorLiening, het klompenhout.

a) De werkgelegenheid en de inkomensvorming

De reeds besproken enquête van 1819 bevatte een opgaaf van de
daglonen, die tcen werden betaald. Om te ~beoordelen, hce de loon-
vcet in de klompenmakerij zich heeft verhouden tat het algemeen
loonnivo, kan een vergelijking met de lonen in enkele andere be-
d,rij~5takken d~ienstig zijn. Tabel VI geeft daarom naast de lonen,
die gemidde,ld per provincie in de klompenmakerij werden ui~tbe-
taald, nog dáe va;n zes a~dere sektoren uit de kleine nijverheid.
Zoals de tabel laat zien, waaen de lanen in de klompenmake,rij over
he~t algemeen niet aan de hoge kan~t. Een ui~tzondering varmt Fries-
land, maar de opgaaf ove~r deze provincie is ~betrekkelijk irrelevant
omdat ze betrekki~n,g heeft op slech~ts één klompenbedrijf. Naar
Brugmans vaststelde, beliep het merendeel der nederlandse dag-
lanen in 1819 tussen 50 en 80 cenx. Alleen in de beide Hollandem
en in Zeeland kwamen lone~n van f 1; en hoge!r naar verhouding
meer voor. Overigens merk~t hij op, dat de loondifferen~tiatie door
faktoren als huisindustrie, vrouwen- en kinderarbeid, vakeisen, aan-
bod van anbeidskrachten, omvang en marktbetekenis van de ver-
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schillende takken van nijverheid te groot ás om alles op één ncemer
te zetten.54

Tabel VI. Gemiddelde daglonen in centen in de klompenmakerij
en ter vergelijking in een zestal andere bedrij fstakken
per provincie, naar gegevens uit 1819. ~

~: a,
~ q

Pmvincie E ~ ~ ~?á ~ ~ ~,á ~ ~,á ,.~~ ~cÉ~ ~ ~ ., ~.~, ó ~
~ó ~ ~ ~'E à~ ~ 'q ~ ; '~ c~~'E ~ ~ ~ ~c z ~'E

Noard,B~rabant 52 51 54 75 54 60 53
Limburg 47 54 55 59 60 49 51
Gelderland 61 65 60 58 69 - -
Zuid,Holland 77 95 93 - 98 125 88
Zeeland 60 80 83 - 79 81 85
U~trecht 70 125 85 - 80 70 75
Frieslamd 80 - 74 60 74 50 -
Overijssel 70 75 57 ó0 66 70 52
Graningen - 85 68 b2 61 - 67

Aan,gezien het in de klompenmakerij gebruikelijk was, dat stuk-
lonen werden betaald, moet men aannemen dat de vermelde dag-
lon~en berekend zij~n op basis van een gemáddelde dagpraduktie.
Omdat het kl,ompenmaken overwegend als winterwerk werd be-
oefend, is het waarschijnlijk da~t de opgaaf betrekking heeft gehad
ap deze werkperiade, waarin de duur van de arbeidsdag beperkt
werd door de vrceg invallende duisternis.

Van de hiervoor gencemde enquête van 1819 zijn ook enkele
gemeentelijke opgaven bewaard gebleven, die hier dienen te worden
vermeld, daar zij van enige ;toelichting zijn voorzien. Zo werden in
het plattelandsstadje Schoanhoven in het klompenbedrijf hogere lo-
nen verdiend dan het gemiddelde van de ,gehele pravincie Zuid-

~) Brugmans, Statistieken, I, tabel 186 en andere tabellen. Drente en Noord-
Holland ontbreken in de opgaaf om de reden, die bij tabel I is vermeld.
6~) I. J. Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw, 1813-1879,
(Utrecht~Antwerpen 1963), blz. 118 e.v.
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Holland, dat 77 cent bedroeg. Hier werd 90 cent betaald en dit
kwam overeen met het dagloon van de schcenmakersknechts, het
was veel meer dan wat de kleermakersknechts ter plaatse ontvingen,
die met een dagloon van 75 cent tevreden moesten zijn. He~t laagste
voor Schoanhoven opgegeven dagloon was dat va.n de h~oefsmid-
knechts, namelijk 70 cent, en het hoogste dat va,n de arbeiders op
de scheepstimmerwerven, die 130 cent per dag on.tvingen.ó5 In
Eindhoven bedrceg het gemiddelde dagloon voor klompenmakers
gedurende de winter 40 cent. Deze beperking wijst op het aan-
vullende karakter van het bedrijF, dat hier alleen in de wintermaan-
den werd uitgecefend, zeker voor wa.t de asbeiders betreft. Dit dag-
loon lag aanmerkelijk beneden het provinciaal gemiddelde van 52
cent en behoorde .tesamen met dat van de katcen,nijveRheid tot de
laagste lonen in deze stad. Afgezien van enige leidekkers, die 90
cent per dag verdienden, was hier 70 cent het hoogst genateerde
dagloon met name in de leerlooierijen en koperslagarijen.

Na de enquête van 1819 zijn er naar beke,nd geen nieuwe ander-
zcekingen van dergelijke omvang gehouden, behoudens in 1843,
waarvan echter de uitkomste~n grotendeels verloren zijn gegaa,n. be
Wel schreef de provinciewet na de grandwetswijziging van 1848
voor, dat de provinciebe5turen om de vijf jaar een overzicht moesten
geven van de fabrieken en ambachtsnijverheid met een opgave wan
de gemiddeld uitbetaalde lonen. Door gebrek aan informatie en de
uiteenlopende wijze, waarop de vragen zijn beantwoord door de ge-
meentebesturen, zijn echter de overzich~ten onvolledig. Dit geldt met
name voor de kleine nijverheidstakken, die op het platteland wesden
becefend en zeker voor de klompenmakerij. Alleen in de verslagen
van de provincie Noord~Braba.nt treft men van een groot aantal ge-
meenten de hier gewenste gegevens met een zekere regelmaax aan.
Dit kan niet gezegd worden van Gelderland en Overijssel, waa~ de
klompenmakerij toch ook op grote schaal werd becefend, noch van
de andere provincies. Wij mceten daa~rom volstaan me~ een be-

ss) Brugmans, Stntistieken, II, blz. 758-761.
s") Brugmans, Statistieken, I, blz. XXX e.v.
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scheíden ovenicht van de daglonen, zoals die in de provinciale ver-
slagen van 1855 en 1871 werden gevonden. s'

Noord-Brabant 1855, maximum daglonen in centen uitgedrukt:
Best 50, Gilze 70, Helvoirt 50, Liempde 75, Moergestel 70, Nunen
51, Oisterwijk 60, Schijndel 83.
Noord-Brabant 1871: Berchem 70, Dussen (inklusief bazen) 100-116,
Esch 83, St. Michielsgestel 83, Mill 67, Schij,ndel 83, Vught 83
(Best en Liempde ontbreken).
Gelderland 1861: Dcetinchem-Ambt 55; 1871: Dinxperlo 60 ~ 90,
Duiven 60.
Noord-Holland 1871: Aalsmeer 83 -100.
Utrecht 1859: Montfoort 70- 85, Zegveld 83; 1871: Kamerik 83.
Overijssel 1871: Lonneke.r 67.

Omdat in de verslaggeving over de nijverheid van de provincies na
1875 een wijziging werd ingevoerd, o~tbreken voor het laatste kwart
van de eeuw de opgaven van de lonen.

Het ontbreken van kwantitatief voldcende gegevens maakt een
vergelijkin,g met de gemiddel,de loonvoet van 1819 onmogelijk. In
het algemeen bestaat de indruk, dat de lonen i:n de meeste bedrijfs-
takken centsgewijs en zeer langzaam zijn gestegen, nadat de kosten
van het levensonderhoud waren opgelopen.58 Het is hierbij waar-
schijnlijlc, dat in d.e bedrijfstakken met een temporeel of addítioneel
karakter de stijging minder groot is geweest, enerzijds als gevolg
van het grate arbesdsaanbod en a:nderLijds omdat i~n deze sektaren
als gevolg van het zelfvoorzieningselement der andere werkzaam-
heden de druk van de kostenstijging zich minder liet gevoelen. De
ondernemers in de klompenmakerij kenden geen winstbegrip. Daar-
om was er nauwelijks een verschil tussen de lonen van de arbeiders
en de verdiensten der patroons. De laatsten hadden als voordeel, dat
zij de houtafval als brandstof beschikbaar hadden.

S') Gegevens ontleend aan de Provinciale Verslagen over de aangegeven jaren
Waar weeklonen werden opgegeven, zijn ze in daglonen omgerekend. Voor Noord-
Brabant zijn hier de maximumlonen aangehouden, daar de minimumlonen betrek-
king hadden op jeugdigen.
g") j. J. VVestendorp Boerma, De tijd van koning Willem I in het Noorden (I815-
1830) in Algemene Geschiedenis der Nederlanden, dl. IX (Zeíst 1956), blz. 239.
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b) De produktie-omvang, de handel en de prijsvorming

De omva:ng van de produktie in de klompenmakerijen van de
voa~ige eeuw is niet vast te stellen aan de hand vaai reële produktie-
cijfers. Slechts enkele incidentele gegeve.ns, die resteren van het
onderzcek van 1843 stnan ons .ter beschikking. Ze zijn in zoverre
van belang, dat ze aantanen, dat reeds een produktie van 175 en
400 paar klompen per jaar voldoende was om als klompenmakerij
te worden aangemerkt, terwij~l de individuele jaarproduktie 1600
paar kon belopen. Deze hceveelheid is te beschouwen als de maat-
staf voor het kwan~tum, dat verkre,gen werd in een badrijf waar het
gehele jaar door klompen werden vervaardigd.59 Gaan we hiervan
uit, dan blijkt uit het hierna volgend overzicht dat ook bedrijven,
die met persaneel werkten, een seizcenkaa~alcter konden hebben.

Tabel VII. Overzicht van de jaarproduktie in enige klompenmake-
rijen naar gegevens uit 1843. 80

Gemeente Aantal Aa~ntal Jaarproduktie en
bedrijven arbeiders opm~erkingen

Delden 8 - Allen zander personeel
werkzaam
Produktie resp. 800, 1600,
1600, 1560, 1560, 900, 900
en 850 paren

Kampen 3 2 Produktie resp. 1900, 1700
en 3000 paren

2 1 resp. 1~50 en 1200 paren
2 - resp. 1000 en 1000 parem

Veenendaal 1 1 Produk~tie 175 paren
Bergen op Zoom 1 1 Produktie 400 pa.ren

ao) In de periode tot 1940 bedrceg de individuele handproduktie bij een kort~eere
werktijd 1 S00 paar klompen per jaar: Plomp, a.w., blz. 17.
w) Brugmans, Statistieken, II, b12. 809, 812, 834 en 898.
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Hoewel het niet meer dan een spekulatieve ~bezigheid is, kunnen
we praberen de jaarlijkse klompenproduktie van omstreeks het mid-
den van de negentiende eeuw te bepalen. Het uitgangspunt hiervoor
is, dat a1s gevolg van het overwegend seizoenkarakter de helft van
een volledige i~ndividuele jaarproduktie een goed gemiddelde aan-
geeft en een kompensatiefaktos vormt voor de uiteenlopende pro-
duktiecijfers van de zeeR kleine additianele huisnijverheidsbedrijven
en de het gehele jaa~r doar werkende klompe~nmakers. Het totaal
aantal klompenmakers naar de u,irtkomsten van de volkstelling van
1849 bedroeg 3747 en wordt luer afgerond ap 3750. Uit de ver-
menigvuldiging 3750 x ~s { 1b00) paar klompen antstaat een totaal
jaarproduk~tiecijfer van 3,0 miljcen paar klompen. Dezelfde bereke-
nir~g wordt vervalgens toegepast op de cijfers van 1859, tcen 5288
(afgerond 5300) klompenmakers werden ge~teld 61, dit womdt 5300 x
~z (1600) paar klompen, ~hetgeen een produktie van 4,24 miljcen
paar klompen oplevent. Het gemiddelde produktiecijfer in de periode
1849-1859 zou dan hebben bedragen (3.000.000 ~-- 4.240.000 : 2
- 3.620.000, afgerond op 3,5 miljcen paar klompen. Voos een
natie, waar toch zeker ttiveederde van de ruim drie miljoen inwo-
ners potentiële klompendragers waren, achten we de uitkomst van
onze berekening verrassend reëel en aanvaaRdbaar.

Over de omvang van d,e klompenhandel in de vorige eeuw ant-
brek~en a11e kw~antificeerbare gegevens. Toch staat vast dat met name
in de províncies Gelderland en Noard-Br.abazLt de meeste klompen
a1s marktprodukt werden vervaardigd, veel meer dan dat ze op in-
dividuele ~bestelling werden gemaakt. Reeds in de achttiende eeuw
werden uit de omgeving van het gelderse Zutfen veel klampen naar
andere gewesten verzanden 62 en was Holland een afzetgebied voor
de klompenmakers uit de Meierij van 's-Hertogenbosch. Deze re-
laties bleven in de negentiende eeuw gehandhaafd, zodat klompen
tot de voornaamste ha,ndelswaren van de Meierij ~behoorden. bs Bij
de bedrijfsenquête van 1819 ryverd op de vraag naar ~het afzetgebied

81) Vergelijk tabel II, blz. 33.
BY) M. N. Chomel, Algemeen Huishmulelijk-, Natuur-, Zedekundig- en Konsb
Woordenboek (Leiden~Leeuwarden 1778), blz. 1530.
ag) Van de Graaff, a.w., blz. 271.
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van de klompenmal:erijen in 1813 bijna in a11e provi,ncies het bin-
nenland opgegeven, alleen Zeeland en Groningen produceerden
voor lokaal gebnuk. Hcewel de aanduiding bánnenland wat alge-
meen geformuleerd is en hiermee evengoed een regianaal debiet
bed.oeld kan zijn a1s intergewe5telijk handelsverkeer, wijst ze wel
op het ontbreken van uitvcer naar het buitenland. 84

In latere jaren waren het voornamelijk de gelderse en de brabantse
klompensnakers, die met hun produkten grote afzetgebieden buiten
de eigen provincie bestreken. Omstreeks 1825 leverde Gelderland
aan Friesland en werd gewag gemaakt van verzená.ing naaR de ko-
loniën op het westelijke halfrond.ó5 In de gelderse gemeente Epe
kwamen in de jaren 1852, 1853 en 1854 respektievelijk 39.600,
51.650 en 46.775 paar klompen gereed, hetgeen erop wijst dat de
produktie op een grotere dan lokale markt was gericht. Ook in an-
dere plaatsen van Gelderland werden grote aantallen klompen ver-
vaardigd en vanuit de havens Culemburg, Zutfen en Voorst naar
de afnemers i.n Noord-Holland, Zuid-Holland en Groningen ver-
scheept. ~s In Noord-Brabant fu.ngeerde voarnamelijk 's-Hertogen-
bosch als aanv~oerplaa~ts voor de klompen, die van de dorpen uit de
Meierij werden aangevcerd. In Best, Liempde, Mill en St. Hubert
en Schijndel waren de bedrijven gevestigd, díe grate partijen klom-
pen vervaardigden voor afnemers in Noord- en Zuid-Holland en el-
ders. s' Niet gespeend van een gevcel voor eigen ~belangrijkheid
berichtten de gemeenteverslagen van het kleine Liempde, dat jaar-
lijks 100.000 paar klompen naar „alle oorden des lands" werde~n
verzonden. 6B Een voorbeeld van een ~beperkt afzetgebied van de als
huisindustrie becefende volksvlijt leverden de overijsselse gemeenten
Staphorst en Rouveen. In deze plaatsen hielden 200 gezinnen zich
's-winters onledig met het vervaardigen van klompen voor winkeliers
in Zwolle, Meppel en Steenwijk. 89

ea) Brugmans, Statistieken, I, blz. 314, tabel 186.
ab) Statistieke beschrijving van Gelde~land, uitgegeven door de Commissie van
Landbouw in dat gewest (Arnhem 1826), 4e afd., hoofdstuk III, blz. 325.
68) Provinciale Verslagen Gelclerland 1852, 1853, 1854 en 1861.
e7) Onze Klompenmakerijen, t.a.p., blz. 42.
~) Gemeenteverslagen Liempde 1862 en 1887.
6e) Onze Klompenmakerijen, t.a.p., blz. 42.
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Liit de ter beschikking staande gegevens over de in- en uitvoer
kan eveneens iets over de marktbetekenis van de klompen worde~n
afgeleid. De aanvoer, die met name uit het ~teg~enwoardige België
en het duitse Munsterland Nederland binnenkwam, was tijdens het
bewi,nd van Lodewijk Napoleon groat genoeg hem er toe te be-
wegen aan de binnenlandse producenten enige ~bescherming te ge-
ven. Bij kaninklijk besluit van 2 mei 1809 werd een varhoging van
de invoerrechten afgekondigd op een aantal ~buitenlandse produkten,
waaronder de klompen.'o Het effekt is waarschijnlijk niet zo erg groot
geweest en verdtiveen voor het ~belangrijkste deel tcen de Zuidelijke
Nederlanden in het Vererugd Koninkrijk werde~n opgenomen. Het
Land van Waes in de provincie ~Oost-Vlaanderen produceerde voor-
namelijk voar de afzet ~i.n de noordelijke provincies. Omstreeks 1825
veszonden de klompenmakers uit deze s~treek angeveer negentig
procent van hun tatale produktáe naar Holland. ~De hoeveelheid
werd geraamd op 70.000 paar en de prijs variëerde van f 18;
per honderd paar voor wilgen- en elshouten klompen tot f 12,-
voor kanadaklomp~en. De vrachtkosren voar vervoer per schip be-
droegen 75 cent per duizend paar.71

Het is niet bekend hce de prijsverhouding ten opzichte van het
binnenlands produkt is geweest. Het burgerlijk armbestuur te Til-
burg betaalde in de jaren 1823 -1833 achttien ~tot viarentwintig
cent per paar voor grote en ne,gen cent voor kleine maten. De klom-
pen werden door plaatselijke klompenmakers geleverd i~n hoeveel-
heden van homderd paar.'p Waarschijnlijk is de partikuliere ver-
koopprijs per paar genomen hoger geweest en waren de belgische
klompen in het algemeen goedkoper dan de nederlandse. Enige
gemeentebe9turen in Noord-Brabant, die omstreeks 1855 aver slapte
in de plaatselijke klompennijverheid klaagden, schreven de oonzaalc
tce aan de belgische ánvcer xeg~en lage prijzen, xerwijl de binnen-
landse houtprijzen opliepen.'s Lii~t dezelfde tijd dateert de aarrbe-
veling van een kommissie, ingesteld door de zeeuwse maatschappij

~") Van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd, blz. 179.
~') P. Thuysbaert, Het Land van Waes, Bijdrage tot de geschiedenis der larulelijke
bevoiking in de XIXe eeuw ( Komijk 1913), blz. 299 en 305.
?Y) G. A. Tilburg, Armenrekening 1823-I833, (Voorl. inv. nr. 1483).
7~) Gemeenteverslagen Liempde 1851 en 1855; Schijndel 1853 en 1854.
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tot bevordering van landbouw en veeteelt, om de wegen in deze
provincie met kanadase populieren te beplanten. Een dergelijke voor-
ziening zou in verloop van ~twintig jaar de grondslag leggen voor
,aanzienlijke klompenmakerijen". Hiermee werd niet alleen de be-
hcefte aan werkgelegenheid gediend maar zou ook de invoer kun-
nen worden vervangen. 74 Deze opmerking wijst er op, dat de om-
vang van de invoer aanzienlijk is geweest. Tot 1861 ontbreken de
gegevens hierover en daarna bleven ze aanvankelijk beperkt tot de
opgaaf van de handelswaarde zander vermeld~ing van de hoeveel-
heid produkt. Het landbouwverslag over 1866 vermeldde dat ben
behoeve van h~et binnenlands verbruik ongeveer 175.000 paar klom-
pen uit België waren ingevoerd ter waarde van f 53.000, waarmee
het tekort aan eigen produktie werd aangevuld.75 In 1870 beliep
het invoeroverschot een waarde van f 49.000; . Dat er zoveel
klompen moesten worden i.ngevoerd, pleitte volgens het la~ndbauw-
versla~g niet voor onze klompennijverhe.id, die „overvlcedig de gzomd-
stof hier ~te land;e voorhanden" had en derhalve voldoende zou kun-
nen produceren.7e

Er werden vanuit Nederland ook klompen naar andere landen
uitgevoerd. Ev~enals van de invoer zijn hiervan tot 1872 alleen de
handelsbedragen bekend. In 1866 beliep de uitvoer e~en bedrag va~n
f 33.659;, waarva.n voor f 10.756; aan doorvoer van be~l.gísche
klompen, in 1870 bedroeg de doarvoer f 4.655; en de totale uit-
voer f 43.025; . "

Vanaf 1872 werden de opgaven over de bui,tenlandse handel in
voortbrengselen van de nederlandse landbouw gewijzígd. Van de
klompen werd naast de handelswaard.e ook de hoeveelheid produkt
in :gewich.t vermeld. Uít de overzichten blijkt, dat in de jaren zeven-
tig de klompeninvoer tcenam, terwijl de uitvcer aanzienlijk was.

74) Over den zedelijken en materielen toestand der arbeidende en dienstbare be-
volking ten platten lande, in de provincie Zeeland in Tijdschrift voor Staathuis-
haulkunde en Statistiek, dl. VII (Zwolle ] 852), blz. 224.
75) Verslag van den Landbouw in Nederland over 1866 ('s-Gravenhage 1868),
blz. 83.
7e) Verslag van den Landboxw in Nederland over 1870 ('s-Gravenhage 1872),
blz. 216 en 230.
77) Verslag Landbouw 1866, blz. 96-97, idem 1870, blz. 230-231.
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Daarna, in de jaren tachtig werd de invoer nog groter, maar ver-
minderde de ui.tvcer. De ontwikkeli.ng, díe parallel liep aan de
uítbreiding van de nederlandse klompenmakerij, wijst op een aan-
zienlijke tceneming van het klvmpenverbruik hier te lande. De
nu volgende tabel VIII geeft een ovenicht van de in- en uitvcer
van klompen gedurende de periode 1872-1876 en de periode 1882-
1886, met vermelding van de handelswaarde.

Tabel VIII. Invoer en uitvoer van klompen en de waarde in gul-
dens over de periode 1872 -1876 en de periode 1882 -
1886. 78

jaar invoer tot verbruik u i t v o e r m~
hceveelheid waarde in hceveelheid waarde in inQevcerd

in kQ. Quldens in kR. ~tldens in ~;uldens

1872 641.784 128.357 325.482 65.096 63.261
1873 473.644 94.729 458.226 91.645 3.084
1874 399.867 79.973 401.273 80.255 -~.282
1875 416.374 83.275 404.931 80.983 2.292
1876 536.553 107.311 448.998 89.800 17.511

1882 595.147 119.147 199.762 39.952 79.077
1883 598.185 119.637 113.856 22.771 96.866
1884 736.506 147.301 292.690 58.538 88.7b3
1885 814.035 162.807 236.071 47.214 115.593
1886 933.215 186.443 254.610 50.922 135.521

D~e geldswaarde werd berekend naar een gefixeerde maatstaf van
f20; per honderd kilogram klompen. Wij hebben ~niet kunnen
achterhalen of deze maatstaf de reële handelsprijs indiceerde, het
is mogelijk dat de betekenis meer van statistische aard is geweest.
Wat de hoeveelheid produkt betreft, dient .te worden opgemezkt dat
het gemiddelde gewicht van een paar volle mansklompen op een

7e) Verslag van den Landbouw in Nederland over 1872, ('s-Gravenhage 18741,
blz. 314; idem 1873, blz. 148; idem 1874, blz. 28; idem 1875, blz. 31; idem 1876,
blz. 31; idem 1882, blz. 436; idem 1883, blz. 478; idem 1884, blz. 555; idem
1885, blz. 544; idem 1886, blz. 524.
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kilogram werd gesteld. Omdat naast mansklompen ook kleine maten
werden ingevcerd, die minder zwaar waren, is de hoeveelheid in
paren uitgedrukt aanzienlijk hoger geweest. In het volgende hoofd-
stuk komen we hier nog op terug. Hoewel de herkomst van de
invcer ~niet is vermeld, betrof het hier hoofdzakelijk belgische pro-
dukten. Evenmin zijn de afnemende landen aangegeven. Gezien
gegevens van latere jaren kunnen dit Duitsland, Engeland, Scan-
dinavië en Nederlands Oost-Indië zij.n geweest.

Over de reële omvang van het binnenlands klompenverb~ruik in
deze jaren is niets bekend. Om een oriërLtatie te vinden is hier een
konstruktie nodig met als ui~tgangspunt dat het verbru~k in een
periode gelijk is aan de binnenlandse produktie, vermeerderd met
het saldo van in- en uitvoer. Het produktiecijfer is niet beke,nd en
daarom wardt ook hier de formule toegepas.t, die voor een benade-
rende ~berekening van de gemiddelde produkroie der jaren 1849 -1859
werd ontwikkeld. In 1889 had de klompenmakerij in Nederland
een roverkzame bezetting van 6700 personen. De berekening is a1s
volgt:

6700 x ~~ ( I600) paar klompen - 5.360.000 paar
Het gemiddelde jaarsaldo van in- en uitvoer
in de periode 1882-1886's bedroeg 516.000 paar

Toxaal beschikbaar voor ~binnenlands verbruik 5.876.000 paar
gerekend naar volle ma~nsklompen.

Het is duidelijk dat het verbruik een faktor was van het wel-
vaartsnivo, de levens- en werkomstandigheden en het daarmee kor-
relend kultuurpatroon. De vermeerderde werkgelegenheid sedert het
midden van de vorige eeuw heeft ongetwijfeld de vraag naar klom-
pen bevorderd. Tcenemende arbeidszekerheid en daardoor het regel-
matig worden van het 7nkomen ~heeft, in het algemeen gesteld, in-
vloed ui,tgecefend op het scala van de materiële volksbehceften. De
in ekonomische kring geformuleerde wetmatigheid dat behoeften
zich verfijnen naarmate het inkomen dat mogelijk maakt, is hier

i9) Vergelijk rabel VIII, blz. 51.
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zeker van toepassing geweest. 80 Tcen in de jaren na 1890 tengevolge
wan de omwenteling in het produktieproces van de schoenindustrie
de lederen schoen a1s massaprodukt werd vervaa.rdigd, lei.dde dit
tot een verlaging van de kostprijs bij een drang naar vergroting van
de markt. Deze ontwikkeling bean,twoordde, zoals we nadeT zullen
zien, aam de volksbehcefte, die steeds meer affiniteit aam de dag
gi~ng leggen met de soepelheid van de ~tot schcen gevormde runder-
hu~d dan met de wa~t stugge en lompe houten klomp. Buiten het
agramisch milieu kwam hierd:oor een proces op gang, waardoor de
klomp als algemene volksdracht werd ,teru,ggedrongen om voorlopig
nog te worden gehandl~aafd als werkdracht. Dit leidde tot een krim-
pen van de markt ten gevolge waarvan de belgische klompeninvcer
doar de nederlandse producenten steeds meer als een druk werd eT-
varen.

Over de kostprijs en prijsvarming van klompen is al even weinig
bekend als over de andere aspekten, die hiervoor zi}n besproken.
Aangaande de howtprijzen zouden de akten van openba~re verkoop
van ~bomen enig inzicht kunnen verschaffen, ware h~et dat naasx de
aazitallen en soorten van ~bbmen ook de ouderdom of de ~hoeveel-
heid hout per boom was aangegeven. Dooz het gemeentebestuuz
van Tilburg werden in 1825 en 1826 „een groot aannal" populieren
aan de meest biedenden verkocht. De prijzen va,rieerden van f 0,60
tot f 3,25 per boom, te verhogen met registratie- en zegelkosten. De
kopers moe5ten zelf de bomen rooien en de on~tstane kuilen dicht
maken. al Het merendeel der bomen was oms~treeks 1811 g.eplant
op een kerkhof, dat .tcen ,nieuw tivas aangelegd BE, hetgeen betekent
dat ze vijftien jaar oud tivaren en eigenlijk nog niet geheel'volwassen'.

Om toch een idee te verkrijgen, hoeveel de kos~tprijs vam klompen
i.n de eerste helft van de vorige eeuw heeft :bedragen, is een fik~ieve
kalkula~tie noodzakelijk met behulp van een omwegredenering, waar-

~) L. D. van der Werf en P. Gootjes, Economie ten behoeve van maatschappelijke
en bestuurlijke arbeid, dl. I(z.pl. z.j.), blz. 70.
el) G. A. Tilburg, Akten van openbare verkoop van bomen en schaarhout d.d.
7.11.1825 en 28.11.1826, (voorl. inv. nr. 746).
az) L. de Lelie en J. B. de Beer, Uit het Dagboek van een Tilburger, Cronique in
en omtrent Tilburg voorgevallen (Tilburg 1918), blz. 16.
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van het tracé ~nu wordt ui~tgezet. Wat de loonkosten betreft, is op
~te merken, dat de verdiensten van de zelfstandigen en kleine bazen
toen weinig verschilden van die der knechts. ~ De gegevens over
een later tijdstip wijzen uit dat de gemiddelde dagproduktie van
een volledige lange werkdag hooguit acht paar klompen is geweest. 84
Het stukloonsysteem, dat in de klompenmakerij gebruikelíjk was,
maakt nu een omrekening magelijk van de daglonen naar de op-
gaven van 1819. SS Wij bepalen ons hier tot de daglanen van 61
en 52 cent, die voor de provincies Gelderland en Noord-Brabant zij~n
vermeld en komen daarmee op een stukloonprijs van respekrievelijk
7,6 en 6,5 cent per paar klompen. De ma~teriaalkosten moeten wor-
den omgerekend naar gegevens van 1853, toen de k.lompenmakers
in Gelderland voor een kanadase populier zes tot tien gulden be-
taalden. Een dergelijke boom had een doorsnee van vier tot vijf
palmen en bevatte gem:iddeld een kubieke meter aan „werkbaar"
hollt. 86 Gezien de stijging van het algemeen prijsmiva, die tussen
1820 en 1870 minstens 50qo heeft .bedragen 87 en waarbij aok de
hou,tprijzen wamen betrokken, nemen wij aan, dat omstreeks 1819
voor een flinke baom niet meer dan vier guld~en vverd betaald. Een
bruikhare populier met t een kubieke meter hout leverde dooreen
gem,omen 65 paar klompen van verschillende grootte op 88, zodat
geTekend tegen vier gulden de materiaalkosten pez paar 6,1 cent
hebben bedra.gen. Per honderd paar genomen bedroeg de aanmaak-
prijs in Gelderland derhalve aan materiaalkosten f 6,10 en de loon-
kosten f 7,60, ~tesa.men f 13,70. In Noord-Brabanx, waaz de loon-
kosten op f 6,50 kwamen, was de kostprijs tesamen f 12,,60. In wes-
kelijkheid zijn er allerlei plaa~tselijke verschillen voorgekomen, maar

eS) Brugmans, Statistieken, I, blz. XXIV.
84) Verslag van het onderzoek naar den toestand van den handeldrijvenden en
industrieelen middenstand in Nederland, Commissie voor de Middenstandsenquête
(ingesteld bij K.B. van 15.9.1908, nr. 49), dl. I(Amsterdam z.j.), blz. 82.
es) Vergelijk tabel VI, blz. 43.
~) Statistiek van den Landbouw over 1853 in Statistisch Jaarboekje voor het Ko-
ningrijk der Nederlanden, jrg. IV ('s-Gravenhage 1854), blz. 274; Een palm is
gelijk te stellen met een decimeter.
87) I. J. Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw, 1813-1870
(Utrecht~Antwerpen 1963), blz. 138.
88) Enqudte over productie en houtverbruik in de klompenindustrie, gestencild
rapport (46~2) van de Rijksnijverheidsdienst ('s-Gravenhage 1957), nr. 3065.
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als oriëntatie van de kostprijs in Nederla~nd omstreeks 18201ijkt een
gemiddelde van angeveer de7tien gulden per honderd paar klompen
alleszins aannemelíjk. De leverantieprijs is nauwelijks veel méér ge-
weest, omdat andere kosten, hoogstens een omslag van de patentbelas-
ting, niet als zodanig werden ervaren. De kleine ondernemers stelden
zich ~tevreden met het vooraien in hun levensonderhoud, het streven
naar winst was hun nog vreemd en feitelijk ook anmogelijk. Voor
de volksklasse was schoeisel een sluitpost van de besteding, het werd
alleen aangeschaft en vervangen als de noodzaak er om vroeg. De
laagst mogelijke prijs bood aan de producent de beste waarborg vooz
zijn afzet en dus ook voor zijn levensonderhoud. Vaste kosten als
gebouw, inventaris en machines kende men niet. Het werk was
immers een intrinsiek deel van de levenswijze en het woonmilieu was
daarop ingesteld. De inventaris en de gereedschappen waren uiterst
eenvoudig en zeer beperkt. 89

De prijsstijgingen van de vorige eeuw zijn bij de klompen niet
blijven stilstaan. Omstreeks 1860 leverden de klompenmakers van
Wamel in een willige maTkt hun produkten voor f23; per hon-
derd paar.90 Volgens een huishoudbudget uit Tilburg kostte in 1871
een paar mansklompen 35 cent.91 Deze prijsonlwikkeling is begrij-
pelijk aangezien er na 1850 voartdurend sprake is van de duu,rte van
hat klompenhout. `'- Vanuit Brabant werd in dezelfde tijd geklaagd
over de stijging van de houtprijzen, die het produkt duurder maakte,
terwijl de konkurren~tie van belgische klompen steeds grater werd.93

Hae de prijsverhoudi.ngen in latere jazen zijn geweest, kan wor-
den nagegaan met gegevens, antleend aan de gemeenteverslagen
van Liempde. Dat het materiaal zich beperkt tot slechts één ge-
meente maakt het welistivaar minder representa~tief voor de situatie

eo) Zie hierover Brugmans, Economische en Maatschappelijke verhoudingen, blz.
253-285.
~) Provinciale Verslagen Gelderland 1855-1863.
91) G. F. A. de Jong, Enige sociale aspecten roan de arbeid in de textielindustrie
gedurende de 19e eeuw in De opkomst van Tilburg als industriestad, o.r.v. H. F.
J. M. van den Eerenbeemt en H. J. A. M. Schurink (Nijmegen 1959), blz. 180.
o~ Algemeen Verslag van den Staat van den Landbouw in het Koningri~k der
Nederlanden, gedurende het jaar 1859 (Haarlem 1860), blz. 83; Gemeenteverslag
Schijndel 1854.
9a) Gemeenteverslag Liempde 1851, 1855, 1858; Schijndel 1853, 1854.
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van de klompenmakerij in zijn geheel, als oriëntatie geeft het tach
wel een globaal beeld. In Liempde werd de klompenmakerij op
grote schaal in tal van kleine bedrijven becefend, die meestal patent-
belasting verschuldigd waren en dus niet de vrijstell'uig kenden, die
gezinsbedrijven genoten. 94 Gedurende de periode 1876 -1889 ver-
handelden de bedrijven in deze gemeen~te hun klompen 2egen f 35;
per honderd paar. In de volgende jaren daalden de prijzen en be~
reikten een dieptepunt in 1893 toen ~nog slechts f 24; en minder,
zoals het gemeerNteverslag aangeeft, werd ontv~a~ngen. Daa~na her-
stelden de opbrengsten zich tot f 30,- voor populierenklompen en
f 36,- voar wilgenklompen in 1897. De grandstoffenprijs, die zoals
wij reeds opmerkten sinds 1850 was gestegen, ~bedrceg in 18ó6 on-
geveer f 8,- per honderd paar klompen en verdubbelde tijdens de
jaren tachtig tot f 16,- voor populierer~hout. Het wilgenhout,
waarvan geen vergelijkende cijfers beschikbaaT zijn, kostte in deze
periale f,25,- per honderd paar klompen. In de si.tuatie van een
fluktuerende marktprijs en een kanstante grandstoffenprijs vormden
de verwerkíngskasten de eni,ge variab~ele faktor. De verwerkings-
kosten wa.ren in de klompenmakerij nagemoeg gelijk aan de loon-
kosten. Deze stegen van f 8,75 per handerd paar in 1866 tot onge-
veer f 16,- tien jaar later. Ze bleven op di~t nivo tot 1890, in welk
jaar nog f 14,92 werd verloand, namen verder af tat f 13,- in 1892
en volgende jaren om daarna, tcen de marktprijs van het eind-
pradukt zich herstelde, met anderhalve gulden tot f 14,50 te stij-
gen. sa

De stijging van de marktprijs der klompen na 1870 moet naar
onze meni.ng mede worden toeg~eschreven aan de groeiende vzaag,
die verband hield met de inkomensverbete,ring en de ~toename van
de beroepsbevolking.98 De moeilijkheden na 1889 lijken minder
verband te hauden met het doorwerken van de landbouwkrisis en
de geringe inkomsten der agrarísche bevolkimg. s' Ze werden daa~ren-

") Statistiek van den Landbouw over 1853, blz. 350.
os) Gemeenteverslag Liempde 1892-1896.
~) J. A. de Jonge, De irulustrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (z.pL
1968), blz. 286 en 304.
ol) Verslag van de Noordbrabantsche Maatschappij van Landbouw over 1894
('s-Hertagenbosch z.j.), biz. 60.
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tegen veroorzaakt door de sterk toegenomen i,nvoer van goedkope
belgische klompen, die ten koste van het eigen procíukt op de neder-
landse ~markt afzet vonden.

c) De groncístof fenvoorziening, het klompenhout

Een relatief gemakkelijke beschikbaarheid over de grondstof, het
hout, is een van de ,belangrijk9te voorwaarden geweest voor de be-
cefening van de klompenma~kerij in de negentiende eeuw. De meeste
klompenmakers waren dan ook g~evestigd in streken met een uitge-
breid houtbestand, waardoor transportkosten niet zo sterk drukten op
de grondstoffenprijs. Als klompenhout kwamen vooral i,n aanmer-
king de populier en de wilg, zeker als het ging om een grotere
produktie. In mindere mate werden ook amdere howtsoorten gebruikt
zoals linden en elzen, ~terwijl ook een enkele maal iepen; olmen- en
kastanjehout schijnt ~te zijn venverkt. De relatie met beide eerstge-
noemde houtsoorten is al van oude datum en was in ieder .geval in
de ~aehttiende eeutiv !bekend. Zo vermeldde de in 1751 verschenen
Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren
over het brabantse Best, dat e~r vele wilgen en populieren grceiden,
waarvan grote hceveelheden klompen werden vervaardigd.9S Een
soortgelij~ke beschrij.ving uit 178~1 over de provincie Overijssel gaf aan
dat hier de kweek van de populier, dàe bij uitstek voar het maken
van klompen werd gevraagd, op groter schaal plaats vond dan ooit
~tevoren. oo De populier van de achttiende eeuw was nog de gewone
inlandse soort, de zwarte populier, welke onderscheiden die ~t te
worden van zijn kanadese soortgenoat, die na 1770 in Nederland
bekend werd. loo Invoer van ~nieuwe hou~tsoonten was i~n die rijd van
het fysiocratisme niet on,gewoon. De aandacht voor de natuur als
bron van a~lle welvaart gaf een nieun~ve belangstelling voor het
kweken van bomen, dat in de zestiende en zeventiende eeuw rela-
tief was verwaarloosd.'ol Vooral de grootgrondbezitters kultiveerden
oe) Hedendaagsche Historie, dl. XII, blz. 112.
oo) Hedendaagsehe Historie, dl. I, blz. 44.
ioo) W. L. Leclercq, Boomenspiegel voor den Wandelaar, 2e dr. ( Amsterdam z.j.),
blz. 158.
l01) B. H. Slicher van Bath, 1'Histaire des forêts dans les Pays-Bas septentrionaux
in A.A.G. Bijdragen, dl. XIV (Wageningen 1967), blz. 100.
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de invoer en aanplant van uitheemse houtgewassen, die zij op hun
domeinen uitzetten en tot wasdom lieten komen. Hiertce behoorde
de kanadese of virginische popul~ier, de populus monilifera (Ait.) uít
de bossen van de noord-amerikaanse staten Canada, Pennsylvania
en Virginia. Spoedig nadat hij rand 1770 in het engelse moederland
was ingevcerd, werd hij naar 1Vederland overgebracht en uitgeplant
in het Valkenburg bij Brcda, het Graafschap Zutfen, op de Veluwe
en in tal van andere streken van ans land. Zo groot was de belang-
stellin.g voor de nieuwe populier, dat het Koninklijk Nederlandsch
Instituut van WetensChappen, Letterkunde en Schoone Kunsten in
1817 een verhandeling liet verschi}nen Over de Eigenschappen en
het Nut van den Kanadaschen Popel. l02 De auteurs, J. N. van Eys
en C. G. C. Reinwardt, zetten hieri:n hun ervaringen met de po-
pulus monilifera uiteen en gaven een volledige beschrijving van zijn
eigenschappen, die gunstig afstaken tegen die van de bin~nenlandse
populier. De monilifera ondersdheidde zich door een spcedige en
weelderige groei, terwijl hij betrekkelijk weinig eisen stelde aan de
grondslag, mits de bodem voldcende losheid bezat. Zo kon een boom
na ongeveer vijfentwintig jaar een omtrek van zes vcet bereiken.
Winterhard en vorstbestendig, bezat hij een sterke samenhang, buig-
zaamheid en veerkrach~t, waardoor hij uitermate geschikt was voor
de aanleg van windschuttingen langs lanen, wegen, vaarten en
grachten, bij voorkeur op zandige, weinig vruch~tbare gronden.los
Over de gebruíkskwaliteiten van het kanadahout waren de auteurs
zeer tevreden. Het gaf goede hout;skool en was a1s bra:ndstof beter
dan berken- en elzenhout. Als werkhout was het zeer goed bruik-
baar, mits het tevaren werd gewaterd. Bovendien maakten zij er
meldáng van dat omstreeks 1807 in Gelderland een grote partij
kanadabomen tot klompen was verwerkt. l04

loz) J. N. van Eys en C. G. C. Reinwardt, Over de Eigenschappen en het Nut roan
den Kanadaschen Popel, (populus monilifera Ait) in Verhandelingen der Eerste
Klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letterkunde
en Schoone Kunsten, dl. III (Amsterdam 1817).
ioa) a, w,, blz. 186 e.v.
l04) a.w., blz. 180.
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In het ve~rslag der kommissie van landbouw van deze provincie
over 1826 werd medegedeeld, dat de kanada zoveel werd aange-
]cweekt, dat híj de gewone inheemse peppel geheel zou verdringen.
Niet alleen vanwege zijn mooie vorm en een sierlijk blad, maar
ook omdat hij niet mi~nder dan de zwarte populier zeer geschikt
werkhout opleverde voor de timmerlieden en de klompenmakers.
Deze laatsten, die het howt van dertig- tot veertigjarige en soms ook
jongere bomen verwerkten, klaagden er echter tivel eens over, dat het
zich niet zo spaarzaam en zo gemakkelijk als dat van de zwarte
populier liet verwerken. ~Daarteg~enover stond dat de kanada door
zijn snelle groei aan de landezgenaars een groter rendement bood,
dat de doorslag gaf. „Onder het tiveinig opgaande boomgetivas, dat
zijnen planter tevens genoegen en voordeel geven kan, wordt met
regt de Populier (Popel, Peppel) gerekend, en wel inzonderheid de
Kanadasche: Populus monilifera Ait.", zo ving Een Woord over het
aanplanten van Amerikaansche Populieren aan, dat A. C. W. Sta-
ring in 1834 in De Vriend des Vaderlands liet verschijnen. Hij sprak
met kenn~is van zaken, wan.t op zijn landgoed Wildenborch had
hij een aanzienlijke aanplant, die hem beloning voor zijn arbeád in
het voaruitzicht stelde. De nieuwe populiersoart groe.ide beter dan
de gewone zwarte, de populus migra, en hij overtrof deze „doar
schoonheid van h~díng en van loaf; terwijl zijn hout even goed
bij de timmerlieden en klompmakers gewild is, als dat van den
Inlander". Zijn erva-ring wees u~t, dat de .boom het best wortel
schoot op zavel- en op kleigrond, en niet als bos maar in enkele of
dubbele rijen langs wegen en slootkanten znoest warden uitge-
planx. l05 In het midden van de eeuw nam de teelt van de kanada-
populier dan ook sterk toe wegens de nume financiële verdiensten,
die deze ~boom door sne.lle wasdom opleverde, waazdoor hij na .twin-
tig jaar „eene doorsnee va~n vier tot vijf palmen" bereikte.10e Ook
in Brabant, Zeeland en Overijssel ging men zich steeds meer op
de aanplant van deze boom toeleggen. lo~ Zo vermeldde het verslag
van de provincie Noord-Bra:bant over 1860, dat van de aanplant

ioa) A. C. W. Staring, Een Woord over het aanplanten van Amerikaansche Popu-
lieren in De Vriend des Vaderlands, dl. VIII (Amsterdam 1834), blz. 963-971.
~oo) Statistiek van de Landbouw over 1853, blz. 274.
io~) Landbouwbrieven ín De Economist, 1858, blz. 131.
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van de kanada in de laatste jaren bijzonder veel werk was gemaakt
en dat er „ongehoorde prijzen" werden ~betaald.10e Trouwens alle
houtsoorten stegen nog altijd in prijs, niet alleen in Braba~nt, maaz
ook elders in het land. loo Vanwege de hoge prijs die voar de kanada
werd betaald, lieten, naar Van I~tersan in zijn Herinneringen op-
merkte, veel gemeentebesturen in de Meierij de b~roekgmnden vooral
met kanadase populieren ~beplanten om zich te verzekeren van de
grote inkomsten, die deze houtteelt met zijn snelle grcei beloofde. l'o
In Schijndel en omgevi,ng had de kweek van „peuten" een grote
vlucht genomen ltl, waarui,t blijk~t dat de kanada steeds meer tot de
handelsgewassen ging ~behoren. Genoemd auteur wees er op, dax
het hout vaaral diende vaor de talrijke klompenmakers die enkele
províncies van schceisel voorzagen. Het werd ook gebruikt voor het
bi.nnenwerk van huizen en als dekplanken van ~bruggen.11Y Een
andere auteur, H. C. van Hall, die in 1870 de algemene vergadering
der Maatschappij van Nijverheid in Tilburg bezocht, maalcte va~n
de gelegenheid gebruik een tochtje door de Meierij te maken. Ner-
gens anders ~had hij de kanadase populieren zo algeuneen verspreid
gezien als in het meer bebouwde gedeelte van Noord-Bra~bant bij
Rosmalen, Berlicum, Heeswijk, Dinther, Ve~hel, Schijndel en St.
Michielsgestel: „Hier mag men wel haast zeggen, dat deze boom
aan de weg~en meez plaats inneemt, dan alle andere boomen te
zamen" langs zand- en gri,ndwegen, de kanten der akkers. lls

In de Ioop der jaren had de oorsprankelijke kanada zich gekruist
met de gewone zwarte en hieruit waren aal van variëteiten on~tstaan,
die allemaal kanada's werden gencemd, maar uiteenlope~nd van
kwaliteít waren.14 Een variëteit, d~ie in de Meáerij veel voarkwam,
de Heeswijkse witte, werd na 1860 aangetast door boomkanker, een
ziekte met versterf van takken, die tot in de kruin doomok. Uit

ioe) provinciaal Verslag Noord-Brabant 1860, blz. 437.
ioo) Algemeen Verslag roan den Staat van den Landbouw, 1859, blz. 83.
ito) W. J. D. van Iterson, Schets van de Landhuishouding der Meierij, Herin-
neringen ('s-Hertogenbosch 1868), blz. 28.
'I') Van Iterson, a.w., blz. 129.
1z) Van Iterson, a.w., blz. 127.
11') H. C. van Hall, De Meyerij van Den Bosch ín Tijdschrift roan de Nederland-
sche Maatschappij ter Bevordering van Nijroerheid, 3e reeks, dl. XI (1870), blz. 227.
114) Leclercq, a.w., blz. 161.
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breiding van dit ~bederf, dat in de amgeving van Berlicum voor
het eerst werd gesignaleerd, zou een ramp betekenen, schreef
Van Iterson. De kanada's vormden een bron van welvaart en
een sieraad voor de Meierij en zij waren de 'basis van een be-
langrijke tak van plattelaruísnijverheid, de klompenmakerij, die hier
samen met de landbouw werd beoefend.lls De ziekte verspreidde
zich over de wijde omgeving en nadat het landbouwverslag over
1873 nog beriëhtte, dat in Dinbher, Heeswijk en Liempde de popu,
lieren waren aangetast 116, bleven de gevolgen tot in de jaren negen-
tig merkbaar. In 1893 schreef het gemeente,bestuur van Liempde,
dat er in de omgeving geen hakbare populier voorkwam, zodat het
klompenhout van elders moest worden aangevoerd.ll' Een herstel
trad eerst omstreeks 1900 op, nadat de N,ederlandse Heide Maat-
schappij in 1891 náeuwe loten van amerikaanse populieren had
laten aanvceren, die de plaats van de kwetsbare variëteiten gingen
innemen.11e De 'kanadase populier heeft in een eeuw tijd, dank
zij zijn snelle wasdom en algemene bruikbaarheid van het hout, een
brede verspreid.ing gevonden, die aan de klompenmakerij ten goede
is gekomen. Anderzijds heeft deze ~tak van nijverheid veel betekenis
gehad voor de verspre~iding van de kanada.

Naast het populierenhowt is ook dat van de wilg van ouds een
van de meest verwerkte grandstoffen van de ldompenmakerij ge-
weest en als zodanig was het reeds in de achttiende eeuw bekend. lls

In Gelderland werd het in 1826 nog verkozen boven het populieren-
hout lYO en ook later werd de wilgenklomp voor de beste gehouden,
ondanks het toegenomen gebruik van kanadahout. Wel kwam de wilg
toen minder voor, ofschoon omstreeks 1855 een grondeigenaar in
Steenwijk met het oog op de klompenmakerij in zijn omgeving nag
een aanplant van veer.tienhonderd opgaande wilgen had staan.lE'
Het oardeel van W. C. H. Staring, dat de wilg even gemakkelijk

1'6) Van Iterson, a.w., blz. 132.
118) Verslag van den Landbouw in Nederland over 1873 ('s-Gravenhage 1875),
blz. 327.
117) Gemeenteverslag Liempde 1893.
lls) I.eclercq, a.w., blz. 159.
il') Hedendaagsche Historie, dl. XII, blz. 112.
1~) Statistieke beschrijving van Gelderland 1826, blz. 236.
lYl) Onze Klompenmakerijen, t.a.p., blz. 146.
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kon warden aangekweekt als de populier'sY, is waarschijnlijk meer
van toepassing geweest op de lig,gi,ng en de gesteldheid van de b~o-
dem ~n , Gelderla.nd en Overijssel. In de Me7esij, ~vaar hij bekend
was a1s kop- en knotwi~lg, kwam deze boom volgens Van Ite.rson
minder voor, omdat de grond er zich :beter leende v~oor het planten
van kanada's.123 Wílgenhout leverde door een lager soortelijk ge-
wicht, een grotere slijtvastheid en een geringer absorptievermogen
een beter produkt dan het populierenhou.t, maas was ongeveer de
helft hoger in prijs. Dit verklaart waarom op de duur meer popu-
lieren werden verwerkt, al bleven wilge~nklompen tat op de dag van
heden hun betere eigenschappen bewijzen. Klompen vormden in de
eerste plaats een volksschoeisel, waarvan de prijs zo laag mogelijk
moest zijn, zeker tcen de steeds groter wordende invcer van be1-
gische klompen een konkurrentiefaktor ging vormen.

~ 3. De ontwikkeling in de schoenmakerij in relatie tot de
klompen fabricage

Terwij~l het klompenbedrijf ,in de negentiende eeuw zich nauwe-
líjks een eigen identiteit kan verschaffen en nog lang verbonden
bleef inet de uitcefening van andere werkzaamheden, voltrok zich
in de plattelandsschoenmakerij een strukturele verandering, die
paste in de sporen van de nieuwe ~tijd. De industrialisatie va~n deze
bedrijfstak, die door de massafabrícage een lagere prijs mogelijk
maakte, bracht de leren schcen binnen het bereik van velen, die
voordie~n als alternatief van blote vceten slechts klompen hadden
gedrag~en. In tcenemende mate ging leren schoeisel tot de u2terlijke
kul~tuurkenmerken van breder wordende lagen der bevolking be-
horen. Qmdat de schcenindustrie hierdoor een steeds groter wor-
dende kon~kurrentiepositie verkreeg ten opzidhte van de klompen-
makerij, willen wij nu in korre .trekke,n de antwikkeling in deze
bedrijfstak nagaan voor zover dit van belang is voor het klompen-
bedrijf.

i::) ~7~7, C. H. Staring, Houtteelt in Nederland in De Volksvlijt, tijdschrift vooc
Nijverheid, Landbouw, Handel en Scheepvaart (Amsterdam 1872), blz. 264.
'u) Van Iterson, a.w., blz. 132.

62



Het maken van schcenen werd in de aanvang van de negentiende
eeuw in tal van kleine, over het gehele la~nd verspreide gezinsbe-
drijven beoefend. Zo blijkt ui~t de statistísche opgaven van 1819,
dat in de noord-nederlandse provincies 4419 schcenmakerijen en
212 laarzenmakerijen waren gevestigd, die samen aan 4869 arbesds-
krachten een bestaan verschaften. Hcewel deze tak van nijverheid
ín a11e provincies voorkwam, was er sprake va~n een zekere koncen-
tratie in Noord-Brabant, waar 1162 bedrijven met 1396 arbeiders
werden aangetroffen, die een kwart van het totaal vormden.1Q4
Reeds in de zeventiende en achttiende eeuw werden vanuit dit
koneentratiegebied schcenen naar Holland en Zeeland gezonden
en deze handelsbeweging zette zich ook in de negentiende eeuw
voort. t25 In tegenstelling tot het in opdracht uitgevoerde maatwerk
van de schoenmakers in de steden, was het plattelandsprodukt bijna
uitsluitend maakwerk, dat als koopwaaz werd verhandeld. Hiermee
is een belangrijk onderscheid aangegeven, dat tevens verklaart waar-
om de schcenmakerij thuis kon zijn op het platteland, waar nauwe-
lijks debiet maar wel een massa arbesdzcekende handen beschikbaar
was. Ook het voorhanden zijn van inlandse huiden, eikeschors
nodig voor het looien van leer, en de aanwezigheid van stromende
beekjes kunnen verklaren, waarom er bij het zwaar en kwalijk rie-
kend werk van het looiproces kancentratiegebieden op het platte-
land te vinden waren, in samenhang waarmee de schoenmakerij
werd beoefend.12e

Zoals de cijfers aantonen, was in het begin van de negentiende
eeuw de kleine zelfstandige schcenmaker, die met zijn gezinsleden
het produkt vervaardigde, overheersend. Zijn afzet zocht hij in het
rondventen, op de markten in de omgeving of door ruil tegen artike-
len van marskramers. Ook verkoc~ht hij aan opkopers. 127

lYa) Brugmans, Statistieken, I, tabel 213, blz. 321 en tabel 356, blz. 364.
IP5) Ondenoekingen naar de toestanden in de Nederlandsche Huisindustrie, dl. II
('s-Gravenhage 1912), bb:. 278 e.v.
lze) De Leder-Industrie in R.K. Patroonsblad, jrg. I(1911) nr. 8.
1Y~) H. F. J. M. van den Eerenbeemt, F. van Lanschot als intermédiaire tussen de
Nederlandsche Handel-Maatschappij en de nijverheid in Noord-Brabant (1825-
1846) (Nijmegen 1956), blz. 32; van dezelfde auteur, 's-Hertogenbosch in de Ba-
taafse en Franse tijd, blz. 99 en 100; G. A. Waalwijk, Register van Patentschuldi-
gen te Besoyen 1825 en 1835: zie W. W. H. F. Nolens, Van klopsteen tot zwik-
machine, scriptie geschierlenis, Katholieke Hogeschool (Tilburg 1965), blz. 14.
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In de Staatsregeli~ng van 1798 (artikel 53) waren de stedelijke
gilden opgeheven verklaard en tiverd de vrijheid van bercep en han-
del gegara,ndeerd. Voor de plattelandsnijverheid was dit van grote
betekenis, omdat hiermee de stedelijke mazkten voor haar afzet
werden geopend.12B Ook de schcenmakers profiteerden ervan en
omdat zij hun produkt, weliswaar minder in kwaliteit, veel goed-
koper konden aanbieden, was het zeer gezocht door de volksklasse.
Hun stedelijke vakgenote.n, die zich hierdoor in hu~n bestaan be-
dreigd vcelden, gingen zich roeren en bereikten daarmee, dat in
verscheidene steden met een spitsvondig beroep op de nieuwe staats-
regeling van 1801 een aarvtal restriktieve bepalingen van het vroe-
gere gildesysteem van een nieuwe sanktie ~werden voorzien. Dit was
onder meer het geval in Amsterdam, waar in september 1804 een
partij uit de Langstraat aangevoerde sch~oenen in beslag werd ge-
nomen, en in 's-Hertogenbosch, waar de municipaliteit n~ieuwe vez-
ordeningen ui.tvaardiigde om de buitensteedse koopwaar te weren. l~
Nog nadat koning Willem I in 1818 definitief een einde had ge-
maakt aan het g~ildewezen, bleven vele,n de wederinvoe~ing van het
oud~e systeem zi.en als het aangewezen middel om de belangen van
de gevestigde nijverheid te ~beschermen. lso

Het is bekend, dat een schcen verschillende onderdelen heeft
zoals het bovenstuk, de schacht die zelf weer is samengesteld en
het onderwerk, dat uit zoolleer is vervaardigd. In ~tegenstelling tat
de klomp, waarvoor als materiaal een ~blok hout wordt gebruikt, is
de schoen derhalve een sameng~esteld produkt. Deze samengesteld-
heid maakte het mogelijk in de handwerkfase een arbeidsverdeling
door te vceren, waarmee het ontstaan van de huisindustriële be-
drijfsvorm werd bevorderd. Het is waarschijnlijk, dat dit systeem
reeds in de achttiende eeutiv voorktivam, met name in gebieden waar
het produkt ~bestemd was voor grotere afzetmarkten. Tcen de vraag
in de .negenties~de eeuw toenam en het onderhoude~n van de ver-
schillende kon~takten meer beslag ging legg~en op de ,tijd va~n de
producen~ten, lieten de meest ondernemende ander hen naast hun
gezinsleden ook knechts voor he.n werken. Dit kon ~bij de tot pamroon

iae) Van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd, bk. 20.
'm) Van den Eerenbeemt, a.w., blz. 95-102.
1~) Brugmans, Statistieken, I, zie de tcelichting op de tabellen van 1819.
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geworden schcenmaker aan huis gebeuren of in de woningen van
de knechts, hetg~een zowel afhankelijk was van de ruimte die de
patroon beschikbaar had, als van de woonplaats der arbeiders. Deze
laatsten kwamen ook van andere darpen, soms een paar uren ver.
Zij haalden wekelijks het materiaal op, waarbij gelijktijdíg de pro-
duktie van de afgelopen week werd ingeleverd.'sl Hiermee was
een prefase van de manufaktuur ontstaan: een koncentratie op kleine
schaal, die zich in de jaren vóór 1850 began .te voltrekken en waar-
van het proces gedurende enige decennia werd voortgezet om ten-
slotte vn het begin van onze eeuw te eindigen.ls2

Naargelang vakmanschap, handelsbekwaamheid en onderne-
mingslust tcename,n antstonden, zij het niet op algemene schaal,
bedrijven waarin a11e bewerkingen werden samengebracht, aan-
vankelijk zonder gebrui,k te maken van machines. De manufaktuur,
de bedrijfsvorm waarin de arbeiders meestal in een angelede ruámte
werkzaam waren, en waarbij algemene bewe~egkracht ontbrak, voor-
zag ,beter dan de huisindustriële vorm in de behcefte de produk-
tiviteit op te voeren. Er vond een voortgaande arbeidsverdeling
plaats, waarbij in een latere fase het handwerk voor een deel werd
vervangen door werktuigen met hand- of znet voetbediening.

In de schcenmakerij voltrok zich de overgang van de huisindustrie
naar de manufaktuur, die in a,ndere nijverheidstakken in ans land
reeds in de achttiende eeuw voorkwam, vooral in de tweede helft
va~n de negentiende eeuw. In het verslag van het in 1910 en vol-
gende jaren ingestelde onderzcek naar de toestanden in de neder-
landse huisi,ndustrie werd verklaard, dat de keuze van de manu-
fakxuur, de bedrijfsvorm staande tussen huisindustrie en fabriek,
in de schcenindustrie averwegend het gevolg is geweest van een
gebrek aan kapitaal. iss Zonder het belang van investeringskapitaal
te antkennen zijn wij ge.neigd het antstaan van de manufaktuur in
deze ~tak van bedrijf voaral aan psychologische oorcaken tce te schrij-
ven. Met machines en de technische eisen, die deze aan de onder-
nemer stelden, was hij nog niet vertrouwd en daarom was het ver-
standig eerst eens af ~te wachten en ervaring op te dcen met de

lai) De Leder-Industrie, t.a.p., no. 10.
i~~) Onderzoekingen Huisindustrie, blz. 279-280.
i~s) a.w., blz. 309.
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eenvoudige uitrusting van de manufaktuur, zoals een der geënquê-
teerde ondernemers antwoordde.'s~ De omvorming van het produk-
tieproces in een sinds anheugelijke tijden bestaa~nde tak van nijver-
heid geschiedt meer trapsgewijs, langzamer en vooral gevalglijker
door aanpassing aan de veranderde eisen des mjds. De in het alge-
meen reflexieve aard van de plattelander verzet zich ~gemakkelijk
tegen al te grote veranderingen, waarbij nieuwe en vreemde ele-
menten een ro1 spelen. Het zijn i,ndividuelen, niet grcepen, wier
ondernemingsgeest groter is dan de zi~n voor traditie, die zich richten
op het gebruik van nieuwe technische vindingen. Nieuw in de zin
dat ze in eigen omgeving nog onbekend zijn, ook al vindt elders
tcepassing op grote schaal plaats. Bovendien blijkt nodig de er-
varing, dat elders het produk~t beter en goedkoper kan worden ver-
vaardígd, waardoor de enkeling zich laat uitd,ag~en om te daen wat
elders oak kan. Eerst in 1874 kwam in Nederland een echte schoen-
fabriek van de grond met machi~nes, die door een centrale krachx-
bzan werden aangedreven. Daarnaast bleef nog lang de manufak-
tuur als bedrijfsvarm bestaan, evenals het kleine schcenmakertje,
dat ap de van ouds bekende wijze zijn eigengeznaakt schceisel zelf
aan de man bracht.ls5

's') a.w., blz. 320.
iss) W, Donker, Gedenkboek van de Schoen- en Lederindusrrie (Waalwijk 1925),
blz. 46; Nolens, a.w., blz. 26.
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HOOFDSTUK III

DE KLOMPENMAKERIJ IN NOORD-BRABANT
VOOR 1900

~ I. Algemeen voorkomen

Tcen aan hét einde va~n de achttiende eeuw de fysiokratische
denkbeelden over de betekenis van de landbouw gingen doorwerken,
kwam er een einde aan de eenzijdige ~benadrukking en bevoordeling
van de handel, waardooa~ eeuwenlang de politiek van de ~Republiek
der Verenigde Nederlanden was bepaald en die zich ten koste van
de landbouwbela:ngen had kunnen handhaven. De verbreiding van
deze fysiokratische inzichxen is tesamen m~et de politieke omwente-
ling, welke zich in 1795 bij de vestiging van de Bataafse Repu-
bliek volxrok, van belang geweest voor a11e landprovincies van de
Verenigde Getivesten. Voor het vroegere Staats-Brabant kwam daar
nog bij, dat hiermede een eind kwam aan de generaliteitsperiode,
waarin aan dit gewest de magelijkheid was onthouden zich in ge-
lijkberechtigdheid te ontwikkelen. De sociaal-ek,onom,ische karakte-
ristiek van deze periode is geweest, dat de velerlei soorten van be-
lasti.ngen, die door d~e Raad van State werden opgelegd, zwaar
drukten 1 op een land dat arm was aa,n natuurlijke rijkdommen.
Met name de aard van die belastingen, die de handel beperkten
ten faveure van de belangen van de zeegeweste.n, maakte materiële
vooruitgang moeilijk.

Een ander aspekt, dat de verhoudingen dvmineerde, is geweest
de funktie, clie Staats-Brabant 'ui het defensiesysteem van de Repu-
bliek mcest vervullen: bufferzone zijn bij de ontmceting der elkaar
bestrijdende legers. Er werd veel gevochten, het krijgsbedrijf moet
een aantrekkelijke zaak zijn geweest in de tijd, waarin de nationale
staten hun ekonomische belangen tot ontwikkeling brachten. De
langdurige oorlogen in de zeventiende en achttiende eeuw met

1) Th. J. A. J. Goossens, Het arnse Brabant (Tilburg 1929), noemt hierin de vele
soorten van belastingheffingea.
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trcepenbewegingen, plunderingen, brandschatting en rondzwerven-
de benden van boosdceners, meest afgedankte huursoldaten, waren
funest voor deze landstreken, waar de .natuurlijke rijkdom van b~o-
dem ontbrak. Tot het einde van de Republiek bleef op het platte-
land van Brabant de zware last drukken, die afkoop van b~rand-
schatting, inkwartieríng en gedwongen diensten xen behoeve van
troepenverplaatsingen in de vorm van een regelmatige extra belas-
tingheffing met zich meebracht. Geen wonder d,at er de voorwaar-
den ontbral~en voor een ekonomische ontwikkeling, waarvoar man-
kracht en konsument door bevolkingsgroei potentieel aanwezig wa-
ren. De la~ndsbevolking kwam nooi~t uit boven een „agrarisch ge-
plceter" om het dagelijkse brood 2, .terwijl de ekonomische aktiviteit
va~n de steden in deze geteisterde gebieden gedeeltelijk was lamge-
slagen. 3

Na 1700 heeft de Raad va,n State verscheidene malen een be-
lasti.ngverlaging tcegestaan, waartce het anvermogen van vele in-
woners van dit gewest dwong. Bijzandere faoiliteiten werden ver-
leend, wanneer dit de ekonomische belangen van de Republiek ten
goede ~kwam. Zo is het te verklare;n, dat in de heidcyrpen va.n mid-
de.n Brabant, tivaaz de lanen laag waren, de huisindustrie opdrachten
uitvoerde voor lakenbereiders uit Leiden en Amsterdam en dat hier-
voor vrijstelling c.q. vermindering van op het vervoer drukkende
lasten werd verleend. Deze uitzondering op de stre~nge bepalingen
van convooien en licenten, waarvan reeds i~n het midden van de
zeventiende eeuw de huisweverij van Tilburg kan profiteren, werd
in 1687 in een definitieve regeling omgezet en in 1692 ook van
toepassíng verklaard voor de linnenfabricage van Eindhoven, Wcen-
sel, Gestel en Nuenen.4 Slechts daar waar deze liberaliserende
bepalingen van kracht waren, kon een vorm van nijverheid tot ont-
wikkeling komen. 6 Het is van belang dit hier vast te stellen. In
andere streken van Braban.t, waar de natuurlijke kondities hiertce

!) Inleiding tot „Beschreeve Staat van de Meijerije (1794) en Den Geheelen Staat
van de Gantsche Meijerije van 's-Hertogenbosch (1657) in Historia Agriculturae,
dl. VIII (Groningen 1965), blz. 105.
s) L. P. L. Pirenne, De Generaliteitslanden van 1648 tot 1795 in Algemene Ge-
schiedenis der Nederlanden, dl. VIII (Utrecht 1955), blz. 341 e.v.
4) Pirenne, a.w., blz. 342 en 348.
6) Inleiding Beschreeve Staat, blz. 105.

68



aanwezig waren, ontstonden vormen van huisnijverheid, die zich
in de loop van de negentiende eeuw naast de landbouw tot zelf-
standige bestaansbrannen hebben antwikkeld, maar welke veel lan-
ger in het agrarisch-huisindustriëel stadium zijn Wijven steken dan
de geprivilegieerde textielnijverheid.

Het brabantse landschap is te uitgestrekt en te gevarieerd om met
een enkelvoudige typering het karaktez van de bestaansnuddelen
aan te geven. De la~ndbouw, of beter nog de grondbewerking, was
de basis waarop het bestaan gevonden werd. A1 naar gelang de hoge
of lage l.igging en de kwaliteit va~n de gronden en de watersta~nd
kwamen zeer armoedige tot redelijk florerende agrarische bedrijven
voar. Vee was er allerwege, men had het nodig voor de mestberei-
ding, waarvoor ook turf en heiplaggen werden aa~ngewend. In de
hooggelegen ~Kempen, waar de landbouw „veelal van klein .begrip
is", niet meer dan voor eigen gerief B, ~nam op vele plaatsen de ar-
moede zo'n grote vormen aa~n, dat het vee mcest worden verkocht
om het daarna ten behoeve van het verkrijgen van mest in te hu-
ren.' In de Baronie van Breda bezaten de bceren tenminste een
paard of een os en de arme heiboeren een geit, die voor de melk
werd gehouden. In andere streken was het veebezit gevarieerder.
Zo bezat de meierijse boer twee à drie melkkceien, benevens een os
en wat kalveren. e Boter behoorde steevast tot de produkten, die op
markten werden afgezet of aan opkapers verkoaht, die grote hoeveel-
heden naar Holland en Zeeland verzanden.9 De vlaswinning was
vrij algemeen om bij winterdag het garen voor eigen gebruik te spin-
nen, waarna ~het weven van het linnen werd uitbesteed aan de loon-
wevers, die in bijna elk dorp waren gevestigd, behalve in de Meierij,
waar de kleinste bceren zelf achter het getouw gingen zitten: lo

OveR het maken en drag,en van klompen werden ~bij de van over-
heidswege gehouden 1a~ndbouwenquête van 1800 geen gegeve~ns

e) C. van Breugel, Beschreeve Staat van de Meijerije (1794) ín Historia Agricul-
turae, dl. VIII (Groningen 1965), blz. 285.
7) Van Breugel, t.a.p., blz. 269.
e) De Landbouwenquête van 1800, dl. II, in Historia Agriculturae, dl. II (Gronin-
gen 1954), blz. 59, 60 (vraag 107), blz. 116 (vraag 159).
o) Van Breugel, t.a.p., blz. 110, 124, 146, 172, 183, 285.
lo) De Landbouwenquête van 1800, t.a.p., blz. 77, 91, 117, vraag 188.
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aangetroffen. De enquête was gerich.t op het landbouwbedrijf waarin
de nadruk werd gelegd op de werkzaamheden die naast de produk-
ten voor eigen gebruik zoveel mogelijk handelsprodukten als granen,
aardappelen, bote~, enzovoorts opleverden. Daarnaast, hoewel niet
als boer te beschouwen, waren er ontelbaren die een stukje grond
bebouwden om voor eigen gerief de wintervoorraad aan aardappelen
en rogge te verkrijgen en bij :gebrek aan een kce een geit hielden
voor de melkwinning. Zij zijn het, die bij honderden in het seizoen
gingen maaien in Gelderland, Holland, Zeeland en in Oostenrijks
Brabant 11 of naar gelang hun bekwaam~he:id zich tcelegden op die
werkzaamheden, waarnaar vraag ontstond. Men mcet aannemen, dat
althans de klompenmakerij op het platteland op deze wijze is ont-
staan. Het dragen wa.n klompen was algemeen bekend, a1 is he~t
waaTSChijnlijk zo geweest, dat velen in de zomes banevcets liepen
en slechts bij ontij van schceisel gebruik maakten. Van Ouden-
hoven vermeldde dit reeds in 1649, maar ook kwam het in de negen-
tiende eeuw nog voor. In de plaatsen, waar voldoe,nde hout beschik-
baar was, kon het maken van klompen zich tot een meer geregeld
beoefend handwerk ontwikkelen, zonder dat hierbij de andere
bezigheden werden prijsgegeven. De gegevens over de omvang van
de klampenmakerij in Noord-Brabant zijn aanvankelijk sehaars. De
eerste, gebaseerd op een systematische waarneming dateren uit 1794,
tcen in de Beschreeve Staat van de Meyerye de resultaten werden
gepubliceezd van een ondencek naar staat en financieel vermogen
van de ingezetenen van de Meierij van Den Bosch. Dit onderzoek
vond plaats tussen 1790 en 1794 en had de bedoeling een nieuwe
grondslag vast te stellen voor de invordering van belastingen. De
leiding hierbij had Mr. Caspar van Breugel, de fungerende lands-
ontvanger van de Gemee,ne M~iddelen 1g aver de kwartieren Oister-
wijk en Maasland en extra-ardinarius leenman van de Lzen- en
Tolkamer te 's-Hertogenbosch. De gegevens stellen ons in 5taat een
overzich.t te maken van de klompenmakerij in het onderzoekgebied,
dat dus beperkt is gebleven tot de Meierij van 's,Hertogenbosch.

11) De Landbouwenquête van 1800, t.a.p., blz. 60, 62, 72, 77, 87, 100, 113 en
117; ook Van Breugel, t.a.p., blz. 126, 146, 153, 164, 178, 220, 285 294.
'Y) Inlefding Beschreeve Staat, t.a.p., blz. 90. Gemeene middelen waren de belas-
ting op produktiemiddelen en konsumptiegoederen.
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Tabel IX. Plaatsen in de Meierij waar de klompenmakerij voor-
komt volgens de „Beschreeve Staat van de Meyerye"
van 1794.1s

Aarle Rixtel:
Beek en Donk:
Boxtel:
I}iessen:
Esch:
Hilvarenbeek:
Liempde:
Nuenen-Gerwen:
St. Oedenrode:

O~irs~chot ( Best):

Oss:

Schijndel:
Son:
Westelbeers:
Wcensel:
Zes Gehugten:

klompmakers
5 klompenmakers
17 klompemaakers
klompmaakers
2 klompemakers
2 klompemaakers
klompmakers „zeer weinig in getal"
eenige Blok- of Klompemaakers
de Klompmaakerij die bij een klein getal
geceffend word, en bestaande in vijf a
zes personen
De Fabriquen zijn de klompmakerij en
een Hoedefabricq
In den om~trek van de omgrave plaats
is de handteerin,g voornamentlijk
Schcen en Klompenmakers
mitsgaders ettelijke klompmakers
1 klompemaker
2 klompmaakers
klompemaakers
2 klompmaakers

De gegevens van de „Beschreeve Staat" werden ontleend aan de
opgave van de dorpsTegenten. Het is begrijpelijk, dat de bevolking
en de regenten niet altijd van harte medewerkten - he~t betrof im-
mers een onderzcek voor de belasringheffing -, zodat de betrouw-
baarheid niet overal even groot is geweest. Van Breugel heeft dit
uiteraard wel begrepen en hij kontraleerde dan ook de opgaven,

Ig) Van Breugel, t.a.p., blz. 110, 120, 306~432, 318, 326, 331, 150, 167, 173, 257,
424, 181, 183, 380, 291, 190. (De aangegeven bladzijden korresponderen met de
volgorde van de gemeenten).
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die hij zelf wijzigde en verbeterde.14 In de „Algemene Aanmerkin-
gen op de voorenstaande Staat van de Meyerye" merkt hij op, dat
men in de opgave zal ontmoeten „angerijmdheeden, teegenstrijdig-
heeden, ja men mag vríj zeggen onwaarheeden". is Een van de
voorbeelden, die hij aanhaalde, waren de antwoorden van de regen-
ten van Boxtel, volgens wie de „hanteeri~ngen" ter plaatse „zeer
weinig in getal zijn". Een nadere kontróle door Van B.reugel bracht
aan het licht, dat het nogal meeváel en zo kwam hij tot de vermel-
ding van „seeventien klompemaakers", terwijl de opgave slechts
sprak van „klompemakers".16 Het lijkt niet aan twijfel onderhevig,
dat oak voor :a.ndere gemeenten de opgave van de „Neering en
Handteering" buiten de landbouw beïnvloed is geworden door het
oordeel, dat de dorpsregenten zich over de aard van het onderzcek
hadden gevormd. Slechts daar waar ~het onmogelijk was te verzwijgen
of h~et niet tegen het eigen belang wezd geacht, zijn de opgaven
meer exakt, evenals in die gevallen, waarin duidelijk sprake was
van een gevestigde beroepsbezigheid, vvaarvan de betekenis verder
ging dan tot „gerief der Ingezeete.nen". Met a~ndere woorden, de
klompenmakeJrij becefend in bovengencemde plaatsen had een bre-
dere dan lokale betekenis, naar de omvang van het produkt ge-
rekend. De afzet bleef derhalve niet beperk.t tat het eig,en dorp,
maar richtte zich ook op andere markten. Slechts van enkele plaat-
sen weten we dit overigens met zekerheid, voor andere mcet men
aannemen, dat met het verhandelen van agrarische produk.ten als
boter, eieren, vee ~en graan op de markten van naburige grotere
plaatsen ook klompen werden verha~ndeld. Zo werd bijvoorbeeld
vanuit Diessen en Hilvarenbeek op de maxkten in Tilburg en
Waalwijk verkoch~t; vanuit Westelbeers boden de inwoners hun
agrarische produkten aan op de markten in D~en Bosch, Tilburg
en Oirschot. " Slechts bij een viertal gem.een.ten is expliciet een
klompenafzet op een verdere dan regiomale markt vermeld, namelijk
Nuenen, waar de klompenmakers „van ~tijd tot tijd d.ie waaren na
Holland verzenden", St. Oedenraíe, waar zij met hun produkt

la) Inleiding Beschreeve Staat, t.a.p., blz. 106, 107.
15) Van Breugel, t.a.p., blz. 130.
18) Van Breugel, t.a.p., blz. 432.
I') Van Breugel, t.a.p., blz. 380.
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„op Holland en elders negotie drijven" 1B, Son, waar de klompen-
maker „klompen in Holland vertierd", Oss en omgeving, vanwaar
de klompen en de sohcenen „op de Markten in Gelderland uit-
gevent" werden. iy

Dat in Oirscl~ot de klompenmakerij tot de fabrieken werd gere-
kend, wijst op een vakbeoefening op grote schaal, waarbij voor
vaste afnemers werd gewerkt. Overigens moet warden opgemerkt,
da~t de tegenwoordige gemeente Best ~toen nog deel ustmaakte van
de gemeente Oirschot en dat dit buurtschap was gelegen langs de
straatweg 's-Hertogenbosch-Eind~hoven, hetgeen het transport ver-
gemakkelijkte. Ook de vermeldingen van Schijndel, dat er ettelijke
klompenmakers waren gevestigd en van Boxtel, waar er zeventien
woonden, wijzen op de vervaardiging van een hoeveelheid produkt,
die groter was dan voor het gerief der ingezetenen nodig is geweest.
Andere bronnen uit dezelfde tijd geven geen nader besche~id dan
dat er klompen werden gemaakt. Zo vermeldt Bachiene in 1791,
dat de bewoners van de Meierij naast de veefokkerij en de land-
bouw zich ook toelegden op de „veelerlij handwerken: bijzonder de
laken- en linnenweverijen: ook 't maken van klompen, hoeden,
schoenen en kaatsballen". 20

Een bedrijfstelling, die in 1801 op verzoek van Goldberg, de
agen~t van ekonomie der Bataafse Republiek, werd gehouden bleef
wat de resultaten betreft beneden de maat. In het departement van
de Dommel kwamen slechts van zevenentwintig gemeenten de op-
gaven ~binnen, omda~t niet alle gemeentebesturen „bereid of ijverig"
waren de gevraagde gegevens te verzamele.n en door te geven.
Slechts een tweetal gemeenten vermeldde de aanwezigheid van
kloanpenmakers, namelijk Oírschot waar er „veele" waren gevestigd
en St. Michielsgestel, waar zeven klompenmakerijen hun produkt
„gedeeltelijk naar de Hollandsche plaatsen verzonden". fl

18) Van Breugel, t.a.p., blz. 167 en 173.
19) Van Breugel, t.a.p., blz. 424.
Lo) W. A. Bachiene, Vaderlandsche Geographie of Nieuwe Tegenwoordige Staat
en Hedendaagsche Historie der Nederlanden, dl. IV (Amsterdam 1791), blz. 541.
41) R.A.B., Archief der Géwestelijke besturen 1795-1810,AIgemeene en hoofd-
iaakelijke inhoud der ingevulde tabellen door een aantal Gemeentebesturen in het
Departement van de Dommel, opzichtens de Fabrieken en Trafieken, aan het Be-
stuur van 't zelve Departement ingezonden, 24.12.1801, inv. nr. 251.
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In 1805 besloot de regering een statistische beschrijving van ons
land te laten maken. Aan Servaas van de Graaff, die met de uit-
vcering werd belast, danken wij een uitvcerige Historisch Statisti-
sche Beschrijving van het Departement Braband.22 De auteur ver-
zamelde zijn gegevens door persoonlijk onderzoek, gesprekken en
korrespondentíe met ambtenaren, schouten, sekretarissen, geesnelij-
ken en andere persone.n, die de plaatselijke gesteldheid kenden.
Zijn werk bevat ook gegevens over de middelen van bestaan en
over de produkten van de handel. In de opsommirig van de arrike-
len van de binnenlandse handel komen onder meer klompen voor,
die met andere goederen in 's-Hertogenbosch en Waalwijk werden
verhandeld of over deze plaatsen en deels ook over Lith naar Hol-
land, Gelderland en elders werden vervoerd.23 Volgens deze be-
schrijving kwam de klompenmakerij voor in Best, Boxtel, Heeze,
Liempde, Sehijndel, Nuenen-Gerwen en Opwetten. Meestal ver-
meldde Va,n de Graaff vam elk van deze plaatsen, dat er véél klom-
pen werden vervaardigd en s~oms vcegde hij eraan toe, dat ze naar
Holland werden veraonden.24 In Schijndel vormde het klompen-
bedrijf naast het maken van hoepels en het houde~n van bijen een
tweede middel van bestaan, omdat de boerderijen over het geheel
genomen niet tcereikend waren om daarvan te kunnen leven.2b

Het valt op, dat hier slechts een handvol dorpen werd opge-
somd. De vraag of het klompenmaken alleen in de door de auteur
aangegeven plaatsen werd becefend, krijgt een ontkennend ant-
woord in het door hem gebrudkte adjectief „veel", waarmee hij de
produktie kwalificeert. Hieruit volgt, dat hij slechts dan een pro-
dukt of het beoefenen van een bercep heeft vermeld, wanneer de
omvang daarvan plaatselijk van betekenis is geweest en het produkt
beschikbaar kwam als objekt van handel, en dan nog voor zover
de auteur over juiste informaties beschikte. Bovendien valt het op,
dat Van de Graaff slechts zes dorpen ncemt, terwijl er bij Van
Breugel zestien zijn, waarbij Best nog tot de gemeente Oirschot

zz) Van de Gr~aff, a.m., blz. XXVI.
zz) Van de Graaff, a.w., blz. 271.
z4) Van de Graaff, a.w., blz. 557, 572, 459, 483, 404, 474 (de aangegeven blad.
zijden korresponderen met de wlgorde der gemeenben).
z6) Van de Graaff, a.w., blz. 404.
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behoorde. Wij zijn dan ook van mening, da~t men zich in veel meer
plaatsen met het maken van klompen bezig hield, maaz dat gezien
de betrekkelijk gesloten dorpshuishouding van die tijd het produkt
dan voor lokaal gebruik was bestemd en dat alleen de bezigheden
werden vermeld, die in verhoudi:ng tot andere van meer betekenis
zijn gewee5t. Ook het feit, dat kombinatie van werkzaamheden
veelvuldi,g voorkwam en het klein ~boerenbedrijf inede werd be-
oefend door hen, die nauwelijks als bcer konden worden gekwalifi-
ceerd, heeft hierbij een rol gespeeld. Dat bijvoorbeeld in de opgave
van 1794 de klompenmake,rs in Liempde „zeer weinig in getal"
worden gencemd, kan samenhangen met het ~tijdstip, waarop de
gegevens werden verzameld. Is dit bijvoorbeeld in de zomer geweest,
dan wordt immers het bercep van dat moment gencemd. Reeds in
1751 is er in deze gemeente sprake van m~etselaars, die 's-winters
klompen maken 28, evenals in 1820 bij Van Zutphen 27 en in 1831
bij Martinet. De laatste vermeldde van Liempde: „De menigvuldige
metselaars alhier make.n en veYZenden 's-winters klompen".28

In 1808 werd op last van Lodewijk Napoleon een nieuwe staat
van bedrijfsgegevens opgemaakt. Aangaande de klompenmakerij ver-
meldt de „Précis Statistique du Département de Brabant" voor het
arrondissement van 's-Hertogenbosch het volgende: „Au villages
d'Oirschot, Schijndel, Liempde, Boxtel, Veghel, St. Oedenrode et
surtout les quatres premiers on aime le plantage, c'est la que se
font les sabots: les saules et peupliers blancs y croissent à merveil-
le".E9

Afgezien va.n de weinig exakte wijze van tellen, het om~tbreken
van goede meettechnieken en van medewerking der gemeentebe-
sturen was een onduidelijkheid in het ~beroepsbeeld er debet aan
dat de staristische opgaven zo kanden uiteenlopen. De kombinatie
va,n werkzaamheden, waarop hierboven werd gewezen, oefende een
grote invloed uit op de gegevens, omdat vaak dát werk werd ver-

ze) Hedendaagsche Historie, dl. XII, blz. 112.
n) A. van Zutphen, Aardrijks- en Geschiedkundige beschrijving der Provincie
Noord-Brabant (Gorinchem 1820), blz. 50.
ze) J, F. Martinet, Het Vaderland en het Vereenigd Nederland, dl. IV (Zaltbommel
1831), biz. 55.
zfl) R.A.B., Archief der Gewestelijke besturen 1795-I810, Précis Statistique du
Département de Brabant, 12.9.1808, inv. nr. 940.
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meld, waarmee men zich op het tijdstip van de telling bezighield.
Zelfs bij de tellingen op het eind van de ~negentiende eeuw, die
zoveel nauwkeuriger tot stand kwamen, was dit niet te voorkomen.
De gemeenteverslagen, die sedert het in werkíng treden van de Ge-
meentewet in 1851 jaarlijks door de gemeentebesturen moesten wor-
den opgemaakt, openen althans in beginsel de mogelijkheid tot het
verzamelen van kwantitatieve gegevens. Men stelle zich echter niet
teveel hiervan voor. De verplich.ting was er wel, maar vooralsnog
ontbrak het aan meer nauwkeurige richtlijnen omtrent de wijze van
rapporteren. Weliswaar moest een verslag een aantal omschreven
hoofdstukken bevatten, maar inhoudelijk kwam daarvan niet veel
terecht. Het wekt dan ook nauwelijks verwondering, da.t de gege-
vens weinig betrouwbaar zijn. Om deze reden mislukte het streven
van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Níjverheid
om op grond van de gemeenteverslage~n van 1857 een volledige
staat van nederlandse nijverheid samen te stellen. so

Het is niet onwaarschijnlijk, dat de enquêtes, waartce de cenxrale
overheid vanaf 1816 overging om inzicht te verkrijgen in de nijver-
heidsbeoefening, er .tce hebben bijgedragen, dat vele vormen van
plattelandsnijverheid, die met een zekere vanzelfsprekend,heid en al
dan niet in kombinatie met andere bezigheden werden becefend,
nochtans zonder dat ze als zodanig scherp waren afgebakend, door
de behoefte aan een afzonderlijke benamin~g e~en eigen leven gingen
leiden. Volgens tabel I, die in hoofdstuk II, blz. 29 is opgenomen,
waren op 31 december 1819 in Noord-Brabant 282 klompenmake-
rijen, waarin 139 volwassen arbesders en 4 ki:ndere.n werkte.n. De
gemeentelijke opgaven voor deze van regeringswege gehouden en-
quête zijn naar de ervaring van Brugmans op enkele uitzonderingen
na geheel verdwenen 31, zodat het niet mogelijk is de plaatsen van
vestiging na te gaan. Het is overi~gens vrijwel zeker, dat de klom-
penmakerijen over geheel de provincie lagen verspreid met koncen-
traties in de dorpen, waar van oudsher klompen werden gemaakt
en waarbij in ieder geval de plaatsen behoorden, die in 1794 en in
1807 werden vermeld. Van der Aa's Aardrijkskundig Woordenboek
der Nederlanden dat vanaf 1~839 werd uitgegeven, verschaft hier-

sa) Staat van Nederlandse Fabrieken 1857, blz. 42.
al) Brugmans, Statistieken, I, blz. XXIII.
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over geen inzicht. Bijna van elk brabants dorp werd obligaat mede-
gedeeld, dat de inwoners hun bestaan meestal vonden in de land-
bouw, soms gekombineerd met veeteelt en dat er bierbrouwerijen
en korenmalens gevestigd waren. Alleen van de dorpen, waarvan
Servaas van de Graaff in 1807 melding had gemaakt, werd in de
hier genoemde uitgave in ~nagenceg gelijke bewoordingen eveneens
het klompenmaken als een van de bestaansbronnen aangegeven.
Bergen op Zoom, 's-Gravenmcer, St. Michielsgestel en Waalwijk,
waar volgens de weinige nog ach~terhaalde gegevens van het in 1843
ingestelde .nijverheidsonderzcek klompenmakers waren gevestigd,
ontbreke~n bij Van der Aa.32 De konklusie moet nu wel zijn, dat
zawel Van de .Graaf als Van der Aa slechts de aanwezigheid van
klompenmakerijen hebb~en vermeld, wanneer deze werden bedreven
in een omvang, waarbij het aantal becefenaren als plaatselíjke grcep
numeriek van betekenis is geweest, dan wel wanneer het produkt
in het ~binnenlandse ruilverkeer was opgenomen.

De aanwezigheid van klompenbedrijven in de onderscheidene
brabantse gemeenten kan pas voor de periode na 1850 en dan nog
met een ~beperkte mate van nauwkeurigheid worden nagegaan aan
de hand van de „Staat van de aanwezige Fabryken, Trafieken enz.",
die als bijlage aan de provincieverslagen was toegevcegd. Deze jaar-
lijkse verslagen, die voor wat de feiten betreft voor een groot deel
werden samengesteld uit de opgaven van de gemeenten, vertonen
de tekortkomingen van deze. Ook .hier kan men van jaar tot jaar
onderling afwisselende gegevens aantreffen, wat natuurlijk op zich
wel magelijk is, maar waarvan toch eerder de indruk bestaat, dat
ze te wijten zijn aan de onvolledigheid van het basismateriaal. Na
1875 bleven de fabrieksstaten in de provincieverslagen beperkt tot
de ondernemingen, waarvoor de Hinderwet va,n 1875 meldingsplicht
voorschreef. Dit waren de bedrijven met krachtwerktuigen of waarin
tien of ineer arbeiders werkten.

Wij zullen nu nagaan in welke noordbrabantse gemeenten het
klompenmaken gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw
werd ~beoefend. Als uitgangspunt is genomen de provinciale fabrieks-
staat van 1859. Het bleek nodig deze staat aan te wllen met ge-
zz) A. J. van der Aa, Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, dl. I-XIII
(Gorinchem 1839-1851).
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gevens van de naastliggende jaren 1858 en 1860 betreffe.nde een
aantal gemeenten, waarvan in 1859 de opgaaf ontbrak. De aan-
vulling had tot resultaat, dat hex aantal bedrijven pravinciaal gezien
met 131 en het aantal arbeiders met 40 respektievelijk tot 629 en
1054 werd verhoagd. ss Voor de ontwikkeling van de klompenma-
kerij in volgende jare~n zijn we wegens het ontbreken van de vol-
ledige fabrieksstaat in de provincieverslagen na 1875 aange~wezen
op de witkomsten van de tienjaarlijkse beroepstelling~en. Hierbij doet
zich de mceilijkheid voor, dat in de gepubliceerde uitkomsten van
de tellingen van 1889 en 1899 de kleine gemeenten naar grootte-
klassen zijn samengevat, waardoor de onderscheiding naar gemeente
ontbreekt. Eerst de beroepstelling van 1909 geeft voor elke ge-
meente afzonderlijk de beroepsbevolking aan. De volgende tabel
vermeldt onderscheidenlijk de gegevens van de aangevulde fabrieks-
staat van 1859 en de uitkomsten van de beroepstelling van 1909.
Wellicht ten overvloede merken we op, dat de cijferreeksen van
beide jaren ,niet geheel vergelijkbaar zíjn, aangezien ze niet naar
ide~ntieke maatstaven zijn verkregen.

Tabel X. De klompenmakerij omstreeks 1859 en het aantal klom-
penmakers in 1909 in de provincie Noord-Brabant. s4

gemeente omstreeks 1859 1909

bedrijven arbeiders bedrijfs- ~ arbeiders
hoofden
A~B C~D

Aalst 1 1 - -
Aarle-Rixtel - - 3 5
Alem c.a. 3 - - -
Asten 3 6 7 4
Baardwijk 1 2 - -

a') Tengevolge van deze aanvulling wijken de hier vermelde cijfers af van die
welke op blz. 34 voor 1859 werden aangegeven.
a~) Provinciak Verslagen Noord-Brabant 1858-1860, Bijlage C; Uitkomsten der
Beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden, gehwuIen op den 3lsten De-
cember 1909, dl. I('s-Gravenhage 1912).
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gemeente omstreeks 1859

bedrijven ~ arbeiders
1909

bedrijfs- arbeiders
hoofden '

A~B C~D

Bakel 2 2 2 3
Beek en Donk 3 6 3 1
Beers 5 7 - -
Bergen op Zoom - - 2 1
Bergeyk 7 7 1 3
Berghem 8 1.2 8 1
Berkel c.a. 6 9 10 5
Berlicum c.a. 5 6 4 2
Best 21 108 83 175
Beugen c.a. 3 5 - -
Bcekel 2 2 - -
Boacrneer 13 15 - -
Boxtel 24 - 25 19
Budel - - 6 3
Capelle 2 2 - -
Chaam 2 4 - -
Cromvoárt 2 3 - -
Cuyk c.a. 4 8 - -
Deurne c.a. 6 8 4 2
Diessen 5 6 - -
Dinther 5 14 4 5
Dommelen 1 - - -
Dongen 3 - - -
Drun,en 1 2 - -
Duizel c.a. 2 2 - -
Den Dungen 4 5 - -
Dussen c.a. 7 10 16 47
Eindhoven 4 - - -
Empe1 c.a. 1 2 - -
Erp 5 5 - -
Esch 3 9 3 9
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gemeente omstreeks 1859

bedrijven arbeiders

1909
bedrijfs- ~ arbeiders
hoofden
A~B C~D

Escharen 1 1 - -
Etten-Leur 2 - 10 1
Fijnaart 2 2 - -
Gassel 5 7 - -
Geffen 1 3 2 1
Gemert - - 7 6
Gestel c.a. 5 6 - -
Gilze-Rijen 7 7 - -
Gi.nneken c.a. - - 4 -
's-Gravenmcer 1 - - -
HaaRen 3 13 4 -
Haps 3 - - -
Hedikhu.izen 2 6 - -
Heesch 3 3 - -
Heeswijk 2 4 4 6
Heeze 4 4 - -
Helmond - - 3 ~
Helvoirt 6 9 11 10
Herpen 10 10 4 3
Herpt en Bern - - 2 2
Heusden 3 10 3 8
Hilvarenbeek 4 4 - -
Hceven c.a. 1 1 - 6
Hoge- en Lage-Zwaluwe 4 7 3 26
Hoageloan 5 - - -
Hoogemierde c.a. 3 - - -
Huisseling 2 2 - -
Klundert - - 2 2
Leende 11 16 - -
Liempde 11 65 37 81
Lierop 2 2 - -
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Op rrreierijse ir~egerr, klomyenreri~oer yer osseicngen on~rstreeks 1900.

Eerz klorripenmakersdo~neir: rrrra stro, zonls dnt~ ira ]926 nog iverd amrgetroffen in
de orrr,~erirtg rnn St. OedeTZrode, rergeliik tekst blz. 172.





gemeente omstreeks 1859 1909
bedrij.ven arbeiders bedrijfs-

' hoofden
~ A~B

arbeiders

C~,D

Lieshou~t 2 7 15 17
Lith 6 6 - -
Lithoijen 3 3 - -
Loon ap Zand 8 8 - -
Maarheeze 2 3 - -
Maashees c.a. 1 - - -
Made c.a. 3 6 2 4
Meeuwen c.a. 2 2 2 4
Megen c.a. 7 9 - -
St. Michíelsgestel 10 39 11 28
Mierlo 2 4 5 13
Mill c.a. 13 20 14 20
Mcergestel 5 6 - -
Nieuwkuik 4 11 5 5
Nistelrode 3 3 6 3
Nuenen c.a. 4 15 8 7
1Vuland 3 5 2 -
St. Oedenrode 16 57 86 173
Oeffelt 3 3 - -
Oerle 2 2 - -
Oijen c.a. 3 3 - -
Oirschot 9 21 19 31
Oisterwijk 4 9 2 1
Oostelbeers c.a. 8 10 - -
Oosterhout 3 2 4 1
Oploo c.a. 6 6 5 1
Oss 25 27 17 2
Oud-Nieuw-Gastel 8 15 7 7
Oudenbosch 2 3 - -
Oudheusden 2 5 6 -
Princenhage 7 - 7 11
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gemeente omstreeks 1859
bedrijven ~ arbeiders bedrijfs-

hoofden
A~B

1909
arbeiders

C~D
Reek 3 4 - -
Riethoven 2 2 - -
Roosendaal c.a. - - 9 5
Rucphen 2 - 4 4
Rijsbergen 2 3 - -
Sambeek 2 2 - -
Schaijk 5 - - -
Schijndel 50 116 49 136
Soerendank 4 4 - -
Someren - - 5 9
Son c.a. 4 14 18 28
Standdaarbuiten 2 2 - -
Steenbergen 1 - 4 9
Stratum 1 - - -
Terheijden 10 - 1 14
Tilburg 5 - 13 24
Tongelre 4 9 7 4
Uden 5 5 8 10
Udenhout 9 28 17 34
Valkenswaard 1 1 - -
Veen 1 - - -
Veghel 20 41 13 29
Veldhoven c.a. 1 1 - -
Velp 1 1 - -
Vessem c.a. 2 2 - -
Vierlingsbeek 5 5 - -
Vlierden 1 1 - -
Vlijmen 7 16 3 4
Vught 1 2 - -
Waalre 2 2 - -
Waalwijk 3 3 - 3
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gemeente omstreeks 1859 I 1909
bedrijven arbeiders bedrijfs- ~ arbeiders

hoofden I
A~B C~D

Wanroy 5 8 4 5
Waspik 2 2 4 14
Wcensel c.a. 3 4 6 5
Wouw 2 - 2 5
Wijk c.a. 1 3 - -
Zeeland 1 - - -
Zeelst 5 5 - -
Zesgehuchten 3 - - -
Zevenbergen 2 2 9 11
Zundert 6 6 - -
niet naar gemeente
gespecificeerd 78 49

Totaal 629 1054 754 1169

Uit de voorgaande tabel blijkt, dat de klampenm~akerij in Noard-
Brabant omstreeks 1859 vrij algemeen voorkwam. In de meeste ge-
meenten werd di~t handwerk op kleine schaal becefend en was het
slechts gencht op de voorz,iening in de lakale vraag. Dit is zeker
het geval geweest in de gemeenten, waar het aantal bedrijven ge-
ring was en het aantal arbeiders tot minder dan vijf à zes beperkt
bleef. In een aantal gemeenten werd het maken van klompen door
velen beoefend en was het een bedrijfstak van meer dan lokale be-
tekenis met een afzet op verre markten. De meeste van de.ze plaat-
sen vormden een aaneengesloten gebied, dat we in de volgende
paragraaf als het noordbrabantse kerngebied zullen aanduiden.

Gedurende de ~tweede helft van de negentiende eeuw begon zich
een geografische koncentratie te voltrekken, als gevolg waarva,n het
klompenbedríjf plaatselijk verdween. Het aantal gemeenten, waar
het maken van klompen werd beoefend, daalde van 129 omstreeks
1859 tot 67 in 1909. Op bijgaand kaartje zijn deze wijzigingen in
beeld gebracht.
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Deze ontwikkelíng hing samen met de strukturele wijzigingen in
het werkgelegenheidspatram van de landbouw, zoals die elders in
deze studie is beschreven. Opmerkelijk hierbij is, dat er in Noord-
Brabant nag geen sprake was van een bedrijfskoncentratie. Nadat
in de periode 1859 -1889 het aantal bedrijven en het aantal arbei-
ders was tcegenome~n, handhaafde zich het aantal zelfstandigen,
terwijl bij de arbeiders een lichte ach.teruitgang optrad. De volgende
ta~bel ,geeft hiervan een overzich.t.

Tabel XI. Klompenmakers in Noord-Brabant in de periode
1859-1909. s5

omstreeks 1859

bedrijven 629

arbeiders 1054

1889 1899 1909
positie A 38 738 736 739

„ B 29 18 15
„ C 12 14 14
„ D 1200 1014 1155

tataal 1979 1782 1923

Zoals we op pag. 40 hebben gezien, trad elders in Nederland een
verschuiving op, waarbij het aantal zelfstandige klompenmakers met
ruim achttien procent afnam, terwijl de loonarbeiders met negen
procent vermeerderden. De tijdelijke vermindering van het aantal
arbeiders in 1899, die udt voorgaande tabel blijkt, mcet worden .toe-
geschreven aan een stag.natie in de bedrijvigheid, waarmee de
noordbrabantse klompenmakers amstreeks 1890 te kampen kregen.
De voornaamste oorzaak hiervan was, zoals op pagina 57 werd uit-
eengezet, de toeneme~nde invoer van goedkope belgische klompen en
het onvermogen hiertegen te konkurreren. In 1899 was men over
het dieptepunt heen, nadat in de voorgaande jaren de produktie-
kosten door loonsverlaging waren teruggebracht.

gs) Uitkomsten der Beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden
op den 3lsten December 1889, dl. I('s-Gravenhage 1895), blz. 134; 1899, dl. I
('s-Gravenhage 1902), blz. 430; 1909, dl. III ('s-Gravenhage 1912), blz. 65.
~) Voor de verklaring der posities vergelijke men blz. 36.
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~ 2. Ruimtelijke koncentratie

Er is in Noord-Brabant duidelijk een koncentratiegebied aan te
wijzen, waar de klompenmakerij op grote schaal werd becefend en
het produkt niet slechts diende ter aanvulling van het inkomen uit
het landbouwwerk. Veeleer is er hier sprake van, dat de landbouw
addi.rioneel werd uitgecefend, wanneer de werkzaamheden in de
klomp~enmakerij zulks tcelieten. Deze koncentraaie is verklaarbaar
uit de aanwezigheid van het hout, dat a1s grondstof werd gebruíkt
en dat overal langs de stroompjes op de zandgranden werd gevon-
den, terwijl omgekeerd de vraag naar klampenhout de aanplant van
populieren en wilgebomen ~bevarderde, omdat er klompenmakerijen
in de buurt wa7en. Van Velthoven óppert de mogelijkheid, dat de
geografische koncentratie van een ambachtsbecefening in verband
kan staan met navolgingsmotieven, waardoor velen tot dezelfde nij-
verheíd overgingen, nadat zij het su'kses van anderen hadden ge-
zien. s' Deze mogelijkheid kan zich inderdaad voordcen, vooral daar
waar van oudsher reeds voor een gratere dan de lokale markt werd
gewerkt en de vraag naar klompen dienovere~enlc~om5tig kon toe-
nemen. Hieraan kan nog worden toegevoegd dat een nijverheid,
uitgeoefend door iemand met een kroostrijk gezin, van lieverlede
meer ~becefenaars kreeg, omdat bij het on.tbreken van andere werk-
gelegenheid het vak vaak van de vader op de zonen werd over-
ged.ragen.

Voor de aanwezighe7d van hout- en houtsoorten is de bodeznge-
steldheid van belang. Door het samengaan van natuurlijke invlce-
den en menselijke ingrepen zijn in de meierijse grond allerlei ver-
scheidenheden en overgangen tussen de gronden van rivier- en
beekbezinkingen, moer, ve~en en humusvorming. In het algemeen
kan men zeggen, bestaat de oppervlakte der Meierij uit zandgrond,
die plaatselijk in meer of mindere mate is gemengd met leem, in
het noorden naar de kleigronden langs de Maas met klei, met veen
in het overgangsgebied van de Peel, zuiver zand in de zandbergen
en verstuivingen. De talrijke stroompjes en beekjes, die elkaar ont-

~7) H. van Velthoven, Noord-Brabant, een gewest in opkamst (Tilburg 1949),
blz. 60.

85



mceten, vormen rivieren die in noordelijke richting zich in de
Dieze bij 's-Hertogenbosch verLamelen. Het water, bij elke hin-
dernis van richring veranderend, vormde sterke krommingen in zijn
loop. Dan weer eens met geweld voortschietend, dan weer eens
met vertraagde gang, liet het water het elders opgenomen leemslib
l~os. Dit bezank op de overstroomde cevers en in de slech~ts nu en
dan onder water gerakende lagere delen van het land. Zo werden
langs de oevers van de zich steeds in hun loop wijzigende riviertjes
de leemachtige grcengronden gevormd, beemden genaamd. se Op
deze leemachtige gronden is de kanadase populier te vinden, de
boomsoort, die naast de wilg het meest voor het maken van klompen
werd gebruikt. Van de invloed, die de bodemgesteldheid op zijn
begrceiing uitcefent, is bij de houtteelt gebruák gemaakt. In Noard-
Brabant werd in de negentiende eeuw veel houtgewas aangeglant
en men kon dan vaak de grandsoort herkennen aan de soort en
groei van het geboomte. Waar ka~nadase populieren, wilgen, eiken
en elzen hakhout in groot aantal en welig grceiden, waren leembe-
standdelen aanwezig.39

Op het laatst van de achttiende eeuw werd de aandacht nczg ge-
vestigd op het relat;ief geringe oppervlak aan bos dat in Noord-
Brabant werd aangetmffen.40 Ook werd de klacht geuit, dat langs
de wegen weinig aanplant te vinden was. Een uitzondering vormde
het gebied van Boxtel, Liempde, Oirschot, Schijndel, St. Oeden-
rode, Udenhout en enige plaatsen in de omgeving van 's-Hertogen-
bosch 41 In de laop van de vorige eeuw is hierin veranderíng ge-
komen en waren veel wegen in de Meierij met houtgewas, meestal
opgaand hout, beplant, 42 terwijl ook het bosareaal belangrijk werd
uitgebreid.4s In die ja.ren trok de houtopstand, met name van de
Meierij, dan ook de aandacht. Zo gaf Van Iterson de volgende be-
schrijving, die wij hier graag voor een deel laten volgen: „Bauw-

18) Van Iterson, a.w., blz. 34.
ss) Van Iterson, a.w., blz. 48.
~) H. F. J. M. van den Eerenbeemt, Ontginningen in Noord-Brabant bij de aan-
roang der negentiende eeuw in maandschrift Brabantia, jrg. VII (1958), blz. 114.
al) Blink, Geschiedenis Boerenstand, dl. II, blz. 506.
~z) Van Iterson, a.w., blz. 29.
~) Blink, a.w., blz. 507.
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en weikampen, wegen en waterloopen, dorpen en hceven, alles
schuslt onder hout, als wilde het zich onder het trotsch geboomte
verbergen, maar tevens toch ook een weinigje van zich laten zien.
De hceven, hoe klein ook, liggen op een doorgaans ruim erf, regt
landelijk en eenvoudig, een weinig landwasrts in van den weg af,
links en regts omringd door houtmij~ten, hoopen groesmest, strooisel,
een moeshofje en een boomgaardje en rondom dat a11es ka.nada's of
wilgenboomen, elzen heggen enz.". 44

In het gebied van de dorpen die hierboven werden gencem.d, hing
de houtrijkdom samen met het recht van voorpoting. Dit recht vond
zij:n oorsprong in de elfde en twaalfde eeuw, tcen het ~bij wijze van
privilege of tegen betaling van een prelevium een geldsom, in het
nederlands „voorlijf" geheten, aan de bewoners van de streek werd
geschonken. Het was een zakelijk eeuwigdurend recht om bomen
of struiken op de kanten der aan anderen toebehorende openbare
wegen te planten en te hebben staan, om daarvan het volle ge~not
en gebruik te ~hebben en om, aLs ze geveld of gestorven zijn, door
andere aanplant te verva,ngen. Het kwam voor in de Meierij van
's-Hertogenbosch, in Gelderland en in Vlaanderen en het bleef tot
in de twintigste eeuw gehandhaafd.4s

Nu is het opmerkelijk, da~t de klompenmakerijen van oudsher wa-
ren gevestigd juist in die streken, waar dit recht van voorpoting werd
uitgecefend, met name in Noord-Brabant en Gelderland evenals
in de beide belgische provincies Vlaanderen. Omgekeerd kan wor-
den vastgesteld, dat het recht van voorpoting juist in de streken
van de klompenmakerij was blijven voArtbestaan. Dit kan althans
worden gekonkludeerd uit het geschrift Antwoord op de prijsvraag
omtrent de oorzaak der vele woeste gronden van P. E. de la Court,
dat in 1800 in druk verscheen. Hij merkte hierin op, dat van het
voorpotingsrecht op vele plaatsen hoegenaamd geen gebruik werd

u) Van Itersoa, a.w., blz. 49.
~s) A. van Sasse van Ysselt, Het recht roan voorpoting op de kanten der openbare
wegen in de voormalige Meierij van 's-Hertogenbosch in ~Voordbrabantsche Alma-
nak voor het jaar 1890 (Helmond), blz. 221 e.v.
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gemaakt, maar waar dit wel het geval was de voordelen ervan in
het oog sprongen. ~e

In de eerste paragraaf van het vorige hoofdstuk wezen wij op de
correlatie tussen de huisvlijt en de geofysische gesteldheid van de
bodem en bij de bespreking van de houtteelt werd uiteengezet, hoe
de kanadase populier in de loop van ~het laa,tste kwartaal van de
achttiende eeuw inheems werd. Wij kunnen hieraan toevcegen,
dat de klompenma~kerij van nature thuis was in gebieden, waar men
de grondstof gemakkelijk voorradig vond. Aangezien de populieren
door hun snelle groei een groot rendement gaven en het hout zeer
geschikt bleek voor de verwerking tat klompen, werd in de streken
waar deze boomsoart de beste grondslag vond, de ~teelt ter hand ge-
nomen. In deze streken nu kon de klompenma.kerij, die weliswaar
algemeen voorkwam ten behceve va,n het lokale geb~ruik, zich kon-
centreren op een dergelijke sahaal, dat het produkt een marktfunktie
kreeg.

De gehele Meierij vormde het aanvoergebied voor de handel te
's-He.rtogenbosch. Tot de voornaamste waren na het begin der ne-
gentiende eeuw behoorden o.a. boter, klompen, hcenders, ganzen
en allerlei soorten van kleín wild „dat in mesiigte uit de Meijerij
r,aar 's-Hertog~enbosch wardt gebracht en naar Holland veraon-
den". 47 In het verdere verloop van de eeuw bleef 's-Hertogenbosch
de marktplaats, waar de produkten uit de Meierij werden verzameld
en omgekeerd waar de aanvcer plaats vond van produkten, die be-
stemd waren voor de Meierij en het verdere achterla~nd.4e Oak toen
de streek na 1860 verder werd opengelegd door de verbetering van
transportmogelijkheden bleef 's-Hertagenbosch het knooppunt voor
de handel van en naar de Meierij. 49 Het gebied dat wij als kern-

ae) P. E. de la Court, Antwoord op de prijsvraage: Welke zijn de redenen, waarom
in verscheiden oorden van ons Gemeenebest, zoals in Gelderland, Overijssel, etc.
zeer veele gronden, tot hier toe leeg en onbebouwd zijn blijven liggen (Amsterdam
1798); Blink, a.w., dl. II, die De la Court citeert, blz. 506-507; Handelingen der
Staten-Generaal, 29ste zitting 1867, blad nr. 273, redevoering van F. van Zinaicq
Bergmann in ds Tweede Kamer, 4 maart 1867.
") Vaa de Graaff, a.w., blz. 317.
48) H. van Velthoven, Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch, dl. II (Amsterdam
1938), blz. 90.
49) Van Hall, t.a.p., blz. 223.
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gebied van de noordbrabantse klompenmakerij willen ainschrijven,
kan dan ook blijven profiteren van de centrumfunktie, welke 's-Her-
togenbosch innam. Een onderzoek dat wij in 1967 hebben ingesteld,
toonde aan dat deze betrokkenheid van stad en Meierij ook in de
twintigste eeuw van betekenis bleef. Liit het antwoord op een der
vragen, of inen zich kan herinneren met welke gelege.nheid de
klampen werden verzonden, voordat gebruik gemaakt kon worden
van de trein en de vrachtauto, bleek in de meeste gevallen, dat de
klompen met paard en kar naaT 's-Hertogenbosch werden gebracht.
Va~ndaar vond verdere verzending per boat plaats naar de afnemers
in 1`TOOrd- en Zu.id-Holland en in Friesland. so

Het noordbrabantse kerngebied van de klompenmakerij werd
gevormd door het gedeelte van de Meierij, dat omsloten wordt door
het grondgebied van de gemeenten St. Oedenrode, Schijndel,
Veghel, Liempde, Best, Boxtel. Deze plaatsen tesamen met de ge-
meente Lidenhout vormden het gebied, waar in tegenstelling tot
andere streken van de Meierij aan het einde van de achttiende eeuw
een grote houtopstand voorkwam. si Aan de rand van het kernge-
bied lag een overgangsgebied, waar de klompenmakerij eveneens
werd becefend maa.r niet .in gelijke mate. Tot het overgangsgebied
behoorden plaatsen als Son en Breughel, Nue,nen, Láeshout, Hees-
wijk en Dinther, St. Michielsgestel, Esch en Helvoirt. De gemeente
Udenhout vcegde zich via het noord-westelijk over,gangsgebied als
een appendix aan het kerngebied. Aan de hand van de gemeente-
verslagen en enkele andere bronnen willen we nu een korte be-
schouwing geven over de bestaansmiddelen in elk der gemeenten
van het kerngebied. Vervolgens zullen we het overgangsgebied be-
spreken : We zouden niet volledig zijn, wanneer we Dussen buiten
beschouwing zouden laten. Deze, terzijde van het grote kerngebied
gelegen gemeente, vormde op zich een centrum van het klompen-
bedrijf.
BEST. Voor de ruim 1900 inwoners van deze gemeente was in

so) S.E.H.A.T., Schri ftelijk onderzcek door F. j. M. van Puijenbroek naar de om-
standigheden en gebruiken in de klompenmakerij in Noord-Brabant vóór 1940,
1967.
s1} De la Court, a.w., blz. 104 e.v.
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1851 naast de landbouw de klompenmakerij het voornaamste middel
van bestaan. Het maken van klompen hield „honderden handen
alhier bezig ..., en welker producten wijd en zijd worden verzon-
den". De klompen behoorden dan ook met de landbouwprodukten
tot de goederen voor de ~binnenlandse handel. Het materiaal voor
de klompen was in rwime mate aantivezig. Daarvan werd gezegd:
„Groeit en wordt vooral tegenwoordig alhier gepoot zeer veel zooge-
naamd klomphout, als kanada en wilgenboomen, hetzelve groeit
welig en is den klompenmakers alhier van zeer veel nut en voor-
deel".S2 In 1857 telde de gemeente 2027 inwoners en vond twee-
vijfde hiervan zijn bestaan in de klompenmakerij, terwijl het overige
deel tot de boerenbevolking werd gerekend. Enige jaren later in
1861, toen de opgaven meer gespecificeerd werden, kwamen ~hier
naast negentien klompenmakerijen nog de volgende ~takken van
bedrijf voor: een pellen- en damastweverij, vier linnenweverijen,
een wagenmakerij, drie schcenmakers en twee kuiperijen. ~ De ver-
scheidenheid werd groter, toen in 1863 „'t steenbakken meer in
zwang" begon te komen en in 1865 een sigarenmakerij werd opge-
TICht. 54

Het klompenmaken bleef in deze gemeente na de landbouw de
grootste bedrijfstak met een tcenemend aantal bedrijven en een
groeiende bedrijfsbevolking gedurende het laatste kwart van de
negentiende eeuw. In 1871 waren er drieëntwintig bedrijven, vijf
jaren later eenenveertig, waarin 183 personen werkzaam waren en
in 1889 zelfs zeventig bedrijven met 204 werkkrachten.5b Deze
ontwikkeling weerspiegel.t de verruiming van de markt, waarop wij
elders in dit bcek hebben gewezen. Dat hierbij geen bedrijfsvergro-
ting optrad, maar het aantal vestigingen zich uitbreidde, hing samen
met de eenvoudige manier van werken, waarvoor nagenceg geen
bedrijfskapitaal nodig was.

Tijdens de jaren negentig trad een zekere stabilisatie in, waarna
het aantal bedrijven zich op cirra zeventig handhaafde. De bedrijfs-

az) Gemeenteverslag Best 1851.
a,) Gemeenteverslag Best 1857, 1861.
~) Gemeenteroerslag Best 1863, 1865.
~) Gemeenteverslag Best 1871, 1876, 1889.
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bezetting liep daarentegen uit tot 353 personen in 1909. Se Ver-
moedelijk is het hierbij zo gegaan, dat de kleinste bedrijven klein
bleven en de wat grotere bedrijven de groei van de bedrijfsbevalking
hebben opgenomen. Daarmee konden deze zich meer naar de eásen
van de tijd vcegen en een meer rationele produktiewijze invceren,
die in arb~eidsverdeling kon worden gevonden. Hcewel konkrete
gegevens over de produktieomva,ng en de afzet van klompen ont-
breken, wijst de kwantitatieve grcei van het klampenbedrijf in Best
op een tcenemend marktaandeel.

De houtteelt, in samenhang met het klompenbedrijf in deze ge-
meente altijd van belang geweest, kon op de duur aan de toegenomen
vraag naar hout niet meer voldcen, zodat vanaf 1897 veel klomp-
en timmerhout van elders moest worden aangevcerd.57

BOXTEL. De gemeente Boxtel met 4221 inwoners in 1859
wordt op grond van haar ligging en het voarkomen van populiezen-
hout evencens tot het noordbrabantse kerngebied van de klompen-
makerij gerekend. Zoals reeds bleek uit de „Beschreeve Staat van
de Meyerye" uit 1794 waren hier zeventien klompenmakerijen ge-
vestigd, die volgens Van de Graaff in 1806 veel klompen maakten.
Tijdens de uitbreiding van deze gemeente gedurende de tweede
helft van de negentiende eeuw bleef de klompenmakerij nog wel
van betekenis, maar verhoudingsgewijs nam haar aandeel in de
bronnen van bestaan sterk af door de o~ntwikkeling van andere
bedrijfstakken. In de staat van ambachten en fabrieken van het ge-
meenteverslag over 1851 kwam ze niet voor, wel daarentegen de
pellen- en damastweverijen en de papierfabriek. Het verslag van
1853 vermeldde „de veel bestaande schcen- en klompenmakerijen
ofschoon nogal bedrij~vig, werken met zeer geringe verdiensten". ag
Of hiermee de wisseling van het aantal bedrijven verband hield, is
mceilijk na te gaan. Het aantal klompenmakerijen beliep in 1855,
1859 en 1863 respektievelijk achttien, vierentwintig en achttien,
waarbij de toestand voor het bedrijf ongunstig werd gencemd. De
meeste klompenmakers werkten met enkele knechts of inet eigen

ae) Gemeenteverslag Best 1907, 1908, 1909.
a7) Gemeenteverslag Best 1869, 1897.
ae) Gemeenteverslag Boxtel 1851, 1853.
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kinderen. 59 In het verdere verloop van de eeuw bleef het aantal
klompenmakerijen vrijwel stationair, evenals het aantal arbeiders.
Het ,gemeenteverslag van 1890 vermeldde voor dat jaar negentien
bedrijven en dertig arbeidskrachten. Geheel tegengesteld was de
gang van zaken in de textielnijverheid, waar in het jaar 1863 bij
elf damastfabrieken en zesentwintig pellenweverijen 142 en in 1876
274 arbeiders werkzaam rovaren 80 en waar deze ontwikkeling zich
gedurende het laatste kwart van de negentiende eeuw verder door-
zette.
LIEMPDE. In de aan Boxtel aanpalende gemeente Liempde is
de klompenmakerij in dezelfde periode gestaag tcegenomen, zowel
wat het aantal bedrijven als het aantal arbeidskrachten betreft.. Wa-
ren er in 1855 vijftien klompenmakerijen met 49 volwassen arbei-
ders en 7 jongens, tien jaar later telde men 90 arbeiders in negen-
tien bedrijven en in 1876 tweeëndertig bedrijven met 111 volwas-
sen arbeiders en 9 jangens, medewerkende bazen inbegrepen. 81
Het hoogste aantal werd bereikt ~in 1889, tcen er eenenveerti,g klom-
penmakerijen met een totale werkbezetting van 150 personen voor-
kwamen. Nadien bleef zowel het aantal bedrijven als de totale be-
bedrijfsbezetting tot 1914 vrijwel gelijk en schommelde het rond de
zesendertig bedrijven met 98 volwassen en 5 jeugdige arbeiders. eE
In de jaren zestig van de vorige eeuw, toen Liempde 1360 inwoners
telde, vond het „mingegoede" deel van de bevolking zijn haofd-
bestaan in het maken van klompen. Het stukloon bedrceg f 8,75
per honderd paar volledig afgewerkte klompen, hetgeen neerkwam
op een arbeidsloon van f 2,50 tot f 5; per week. 83 Nadat om-
streeks 1855 nog werd geklaagd over de invcer van belgische klom-
pen, die de prijzen van het produkt nadelig beïnvlcedde en waaraan
de „minder afkomende commissiën uit Holland" werden toege-
schreven, volgde een periode van opleving. 84 De tcename van het

ae) Gemeenteverslag Boxtel 1855, 1859, 1860, 1863.
oo) Gemeenteverslag Boxtel 1863, 1876, 1890.
el) Gemeenteverslag Liempde 1855, 1865, 1876.
oz) Gemeenteverslag Liernpde 1889, 1902.
89) Gemeenteverslag Liempde 1862, 1866, 1894.
os) Ge~neenteverslag Liempde 1851, 1855, 1858.
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aantal bedrijfsvestigingen na 1865 is niet in de eerste plaats opge-
roepen door een verbetering van de afzetmogelijkheden, die even-
goed met een veagroting van bestaande bedrijven zou kunnen zijn
opgevangen. Het beantwoordde echtes meer aan het stramien van
een agrarisch georiënteerde samenleving dat familieverwanten, bij-
voorbeeld vader en zoons, of brcers, die samen in één bedrijf werk-
ten, u,iteengingen om een eigen bedrijf te begi,nnen zodra de mage-
lijkheden voorhanden waren. Daar komt nog ~bij dat hcewel de
klompenmakerij zeker in de gemeente Liempde een zelfstandige
bedrijfstak was geworden, bij vele.n - en oversgens niet alleen in
deze gemeente - de bindíng met het agrarisch bedrijf bleef be-
staan. Op zijn minst genomen had eenieder, baas of knecht, een
stukje land in ~bewerking voor eigen behcefte. Het ideaal was dan
vaak ook niet tot ontwikkeling brengen van de klompenmakerij,
maar met de daarmee verkregen verdiensten het zich opwerken tot
kle~ine boer met eníg veebezit. 85

Zowel in 1862 als vijfentwintig jaar later in 1887 werden vanuit
Liempde jaarlijks ongeveer 100.000 paar klompen naar de afnemers
in „alle oorden des lands", voornamelijk in de provincies Noord-
en Zuád-Halland afgezonden. 88

De gunstige tijd voor de klompenmakerij met een redelijke ver-
houding tussen produktiekosten en marktprijzen maet gelegen heb-
b~en vóór 1880. In de periode van 1876 tot 1881 werd er zelfs ge-
sproken van vooruitgang. De grondstofprijs bedrceg tcen f8; tot
f 10; per honderd paar klompen, het stu'kloon per honderd paar
klompen was f 15; tot f 16,- en de marktprijs vijfendertig gul-
den. In de periode daarna steeg de prijs van de grandstof tot f 16;
à f 25; per honderd paar. Het stukloon, dat al die jaren onveT-
anderd was gebleven, daalde in 1890 tot f 13,- à f 14; per hon-
derd paar.

Na 1881 liep de marktprijs terug van f 35,- per handerd paar
gesorteerde klompen tot f 24,- en minder in 1894, een dieptepunt
waarbij door de gestegen houtprijzen een lonende produktie bijna
onmogelijk werd. Het produktiecijfer, dat voor de gehele gemeente

eS) Middenstandsenquête 1908, dl. Noord-Brabant, afd. D II, blz. 19 en 29.
6s) Gemeenteverslag Liempde 1862, 1887.
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in 1887 nog op 100.000 paar klompen per jaar werd geraamd, was
in 1892 verminderd tot 80.000, terwijl in 1893 naar schatting slechts
50.000 paar werden vervaardigd. De hoofdstukken over het arm-
wezen en de handel in de gemeenteverslagen ware,n van 1891 tot
1895 in mineur gesteld en vermeldden steeds een ongunstige toe-
stand van de klompenmakerij. De redenen hiervan waren gelegen
in een trage handel bij lage opbrengsten en hoge prijzen van het
te verwerken hout. Díentengevolge leverde het vak geen redelijk
bestaan meer op en m~oesten vele .knechts bij gebrek aan werk „op
iets anders uitzien".87 Hoewel in 1894 de handel in klompen iets
levendiger was en ook de prijzen wat waren verbeterd, namen de
producenten klaarblijkelijk een afwachtende hauding aan. In het
algemeen werd er weinig geproduceerd, hetgeen de produktáe tot
ongeveer de helft van de normale kapaciteit terugbracht. Dit be-
tekent, dat alleen bestellingen werden uitgevcerd en voorraadvor-
ming werd vermeden. De knechts, die vier jaar eerder het stuk-
loontarief reeds verminderd zag~en, kregen hierdoor nog lagere in-
komsten, hetgeen ertce leidde, dat velen van hen het vak vaarwel
zegden om ander werk te zoeken bijvoorbeeld „negotie of arbei-
der". e8

Het herstel, dat zich in 1894 had aangekondigd, zette het vol-
gend jaar verder door -„er wardt meer en vlijtiger gewerkz" -
en leidde een periode van nieuwe opleving in. De marktprijs steeg
in 1896 tot f 30,- à f 36,- per honderd paar en liep verder op tot
f 40,- in 1902.69 Voor de arbeiders bracht dit een verbetering van
het stukloontarief inee, dat in de voorafgaande jaren was verlaagd,
zoals uit het volgende overzichtje blijkt.'o

Stukloon voor kappen boren snijden per 100 paar

in 1890 f 4,42 7; 3,50
in 1892 „ 4; 6; 3;
in 1897 „ 4,50 6,50 3,50

oT) Gemeenteverslag Liempde 1892, 1897.
se) Gemeenteverslag Liempde 1894.
oo) Gemeenteverslag Liempde 1896, 1902.
~o) Gemeenteroerslag Liempde 1892, 1897.
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Deze opleving, welke werd tcegeschreven aan de komst van „pruis-
sische kooplieden uit Westfalen", die in Liempde klompen op-
kochten,71 ,bleef aanhouden, ook taen na enige jaren de duitsers
wegbleven. Het is daarom waarschijnlijker, dat de tcegenomen
vraag naar klompen samenhing met de opleving in de landbouw,
die in deze jaren uit de depressie ~begon te geraken, welke in 1877
was aangevangen. Rond de eeuwwrisseling was er zelfs sprake van
drukte en werk in overvlced, maar nu was het probleem, dat de
bazen mceilijk aan werkvolk konden komen en het klomphout nog
schaarser was dan voorheen.72

De stijging van de houtprijzen tot een nivo, dat een lonende
produktie van klompen nauwelijks mogelijk was, bleef niet beperkt
tot Liempde, maar deed zich overal voor.

De toenemende vraag naar klompenhout had in Liempde na het
midden van de vorige eeuw de aanplant van populieren sterk be-
vorderd.'s Terwijl in vroegere jaren veel hout van elders moest
worden aangevoerd, ~berich~tte ,het gemeenteverslag over 1851 dat
het poten va.n „klompboomen" zich ustbreidde, zodat de houtteelt
van groot belang werd. De vraag naar hout kon voartaan voor het
grootste gedeelte door het houtbestand in de eigen gemeente worden
voorzien. Er werd jaarlijks voor f 12.000; aan klomphout verwerkt,
waarvan in 1865 voor f 10.000 uit de gemeente zelf afkomstig was. 74

De boomziekte onder de populieresi, die omstreeks 1860 voor het
eerst in de omgeving van Berlicum was gesignaleerd, breidde zich
in de volgende jaren over de gehele streek uit en tastte het hout van
het noordbrabantse kerngebied aan.75

De als gevolg van de steeds groter wordende vraag - ook door
de aankopen van de luciferfabriek te Eindhoven - naar populieren-
hout, stijgende prijzen werden nu ook door de schaarste vanwege
het houtbederf beïnvloed. In de jasen negentig was er nagenceg
geen hakbaar hout beschikbaar en moest het van elders warden aan-
gevoerd, van de Maaskan~t in de omgeving van Oss, Mill, Grave,

71) Gemeenteverslag Liempde I894.
7z) Gemeenteverslag Liempde 1896, 1897, 1899, 1900.
7~) Provinciaal Verslag Noord-Brabant 1860, blz. 437.
7~) Gemeenteverslag Liempde 1851, 1865.
75) Van Iterson, a.w., blz. 132.
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Den Bosch en de omgeving van Achel in België. De lag~e.re prijzen,
die daar voor het hout werden betaald, werden echter teniet gedaan
door de vrachtk,asten.7ó In andere plaatsen, die ook met een tekort
aan grondstof kampten, verwerkte men ntssisch hout, dat in ko~pe-
ratief verband tiverd aangekocht.77 De klompenmakers ~te Liempde
hadden weinig fiducie in het buitenlandse materiaal en de klom-
pen, die er van gemaakt waren, werden door hen met misprijzen
beoordeeld.78

Tcen na 1900 het houtbestand zich begon te herstellen be~tekende
dit niet, dat de houtprijs ging dalen. Deze bleef hoog en kwam in
1903 op f 15,- tot f 20; per h,anderd paar ldompen.'8
ST. OEDENRODE. In de o.ude hoofdplaats wan het vroegere
Peelland, de voormalige vrijheid St. Oedenrode, lijkt het maken van
klompen eerst in de loop van de negentiende eeuw tot een ~bedrijfs-
tak van enige betekenis te zijn uitgegroeid, al werden er lang van
tevoren reeds klompen gemaakt. De beschrijving van Servaas van
de Graaff uit 1806 geeft geen vermelding van de klompenmakerij
in deze gemeente. De „Beschreeve Staat van de Meyerye", die ten
dienste van de belastingheffing in 1794 door Caspar van Breugel
werd opgemaakt daarentegen wel. Taen werd de betekenis gering
geacht want slechts vijf à zes personen hielden zich ermee bezig.
Het is waarschijnlijk, dat hiermee degenen zijn bedceld, die het
maken van klompen als hoofdbestaan hadden aangegeven en dat an-
deren, die de klompenmakerij als aanvullende verdienste u.itcefen-
den, in een andere bercepskategorie zijn opgenomen.

Bij de volkstelling van 1849 werden te St. Oedenrode drieëndertig
klompenmakers en vier knechts geregistreerd. 80 Volgens de Staat
van Nederlandsche Fabrieken over 1857 kwamen er in dat jaaz
zeventien klompenmakerijen voor, waarin 82 arbeiders werkzaam wa-

~e) Gemeenteverslag Liempde 1891-1895.
'~) Deze aankopen worden nader besproken in hoofdstuk IV.
78) Gemeenteverslag Liempde 1898.
79) Gemeenteverslag Liempde 1903.
~) M. G. L. N. Hoeberichts, St. Oedenrode omstreeks 1849 in Drie Nederlandse
gemeenten in het tweede kwart der 19e eeuw, Mededeling no. 2 van de Afd. His-
borische Geografie, Geografisch Instituut, Utsecht (z.pl. z.jr.), blz. 20.
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ren.81 De gemeente telde hoen ongeveer 4300 inwomers.BE In de
valgende jaren was het aantal bedrijven aan enige schommeling
onderhevig, nu eens twee meer, dan weer twee minder, maar grcei
zat er niet in. Zo waren er in 1858 achttien klompenmakerijen met
76 arbeiders, 83 het jaar daarop volgend twee bedrijven minder en
in 1861 weer twinrig bedrijven.84 Vanaf dit tijdstip nam ook hier
de klompenmakerij in omvang en betekenis toe, profiterend van de
groeiende vraag naar klompen, die er in de ,tweede helft van de
negentiende eeuw ontstond. Deze ontwikkeling is án ~het volgende
ovenácht weergegeven.

Klompenmakerijen en bedrijfsbevolking in St. Oedenrode van
1858-1904. 85

1858 1864 1871 1876 1879 1889 1899 1904

bedrijven 18 24 46 44 45 78 67 72
bedrijfsbevolking 76 - - 150 145 255 213 218

Evenals te Liempde en te Best trad ook hier omstreeks 1890 een
zekere konsolidatie in; de groei van het aantal bedrijven was tot
staan gékomen en het aantal werkkrachten, dat in de klompen-
makerij werkzaam was, had zijn haogtepunt bereikt.

Min of ineer gelijktijdig met de opkomst van de klompenmakerij
verdween in St. Oedenrode een bestaansbron, die overal in Brabant
en met name in de Meierij voorkwam, de linnenweverij. ~ Van de
vierendertig linnenweverijen, die deze gemeente in 1871 en voor-
gaande jaren telde, was er in 1876 nog slechts één bedrijf inet vier

el) Staat van Nederlandse Fabrieken 1857, blz. 10.
8~ Gemeenteverslag St. Oedenrode 1859; per 31 december 1859 4292 inwoners.
a,) Provinciaal Verslag Noord-Brabant 1858.
a~) Gerneenteverslag St. Oedenrode 1859, 1861.
s4) Gemeenteverslag St. Oedenrode 1859, 1861.
as) Gemeenteverslag St. Oedenrode voor elk der aangegeven jaren. In 1899 en
1904 waren in het k1ompenbedrijf resp. 9 en 20 vrouwen werkzaam. De bronnen
geven geen vermelding van het aantal kiaderen.
ea) L. G. J. Verbeme, Noord-Brabant in de negentiende eeuw tot omstreeks 1870
(1~'ijmegen 1947), blz. 25.
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arbeiders overgebleven. e' Dit verdwijnen was het gevolg van de
bedrijfskoncentratie in de text,ielindustrie elders. Het vlas, voorheen
op kleine akkertjes slechts voor huiselijk gebruik gewonnen, was
ook in de Meierij tot een handelsprodukt geworden. 88

Hoewel de houtteelt in St. Oedenrode van betekenis is geweest,
werden hierover slechts weinige gegevens gevanden. In 1851 be-
drcegen de gemeentelijke u:itgaven aan bepotin.gen en beplantingen
f 625,91 ~2, en in 1871 besloot de gemeenteraad gerooide bossen
opnieuw met kanada's te beplanten. B9
SCHIJNDEL. Ook de gemeen.te Schijndel wordt door ons tot
het kerngebied van de klompenmakerij gerekend op grond van geo-
grafische ligging, houtteelt en de aanwezigheid van „ettelijke klom-
penmakers" in de ach~ttiende eeuw.90 In Schijndel, volgens Servaas
van de Graaff inet 3404 inwoners een der „grootste, schoonste en
levendigste do~rpen van Peelland, waardoor veel passage is van en
naar 's-Hertogenbosch", waren de landerijen op enige uitzondering
na klein van omvang en werd een tweede snkomensbron mede ge-
vonden in het maken van klompen. sl De eerste meer volledige op-
gaaf van de ambachts- en fabrieksnijverheid dateert van 1854 en is
opgenamen in het gemeenteverslag van d.at jaar. ET zouden toen
dertien klompenmakerijen met een gezamenlijke bezetting van meer
dan zestig personen zijn voorgekomen. Of dit aantal overeenstemde
met de werkelijkheid kan worden betwijfeld, aangezien in de jaren
1855 tot en met 1858 niet minder dan vierendertig en in 1859 zelfs
vijftig klompenmakerijen werden geteld.92 Men kan zich namelijk
afvragen of de grote verschillen in het aantal vestigingen van 1854
en 1855 niet moeten worden toegeschreven aan een andere rubri-
cering. Het is mogelijk, dat in het laatstgenoemde jaar klompen-
makerijen zijn opgenomen, die tevoren niet weTden meegeteld. Over
de bedrijvigheid in de jaren 1853 en 1854 was het gemeenteverslag

87) Gemeenteverslag St. Oedenrode 1859, 1860, 1864, 1871, 1876.
B8) Verslag Landbouw 1873, blz. 211.
89) Gemeenteverslag St. Oedenrode 1851, 1871.
~) Van Breugel, t.a.p., blz. 181.
ol) Van de Graaff, a.w., blz. 404.
ot) Gemeenteverslag Schijndel 1854-1859.
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mínder goed te spreken. In het ene jaar tivas het „te bejammeren
dat de klompenmakers zoo tiveinig hebben kunnen verdienen, de ge-
ringe invcerrechten uit België schijnen hiervoor de eenige redenen",
het volgende jaar werden de hoge grondstoffenprijs en de lage han-
delsprijs der klompen hie,rvoor mede aansprakelijk gesteld. 93 LTit de
flexibiliteit in het aantal ~bedrijven zou kunnen worden afgeleid
dat, hcewel de klompenproduktie niet zonder betekenis is geweest,
de bedrijvigheid in deze jaren rLOg een additioneel ka~rakter bezat en
afhankelijlc van de tijdsomstandi,gheden werd uitgecefend.

Schijndel had op 1 januari 1851 een inwonertal van 4577, waar-
va,n de meesten tot de mi,nvermagenden werden gerekend. Er was
sprake van een ach.teruitgang in de bestaansvoorwaarden als gevolg
van een naar verhouding van de kleine la.nderijen te hoog bevol-
kingscijfer. Veel „schupwerkers" verd~ienden ~zo weinig, dat ze ge-
regeld onderhouden moesten worden.94 De armoede die „zowel hier
als elders met reuze schreden voorwaarts gaat", werd tcegesahreven
aan de „vele huwelijken zonder uitzigt van kostwínning, het on-
godsdienstig en zedeloos leven". Het was dan ook maar gelukksg
voor Schijndel, dat in 1854 de conferentie van de H. Vincentius
werd opgericht, die in de bestrijding van de hier genoemde kwalen
haar motivering en werkterrein vond. Nu kwam er weskverschaffing
tot stand, een koehaarspinnerij, waar 3b 'kinderen in tewerkgesteld
werden en een mandenmakerij, die overigens na enige jaren werd
opgegeven wegens de „omslagtigheid van dat werk in verhoudíng
der gerínge verdiensten". a5

In de jazen zestig maakte ook in Sehijndel de klampenmakerij
een gunstige tijd door. Het aantal werkkrachten beliep een 117
personen en het aantal bedrijven handhaafde zich op een gemid-
delde van drseënvijfti.g.98 In 1866 en volgende jaren gaf de aanleg
van de Duits-Noordbrabantse spoorweg een extra impuls aan de
werkgelegenheid van de streek. Híerbij werden goede lone~n ver-
diend, waarrdoor de toestand van de behcefrige klasse ondanks de
stijging van de prijzen der levensmíddelen als gunstig beoordeeld

oa) Gemeenteverslag Schijndel 1853, 1854.
e4) Gemeenteverslag Schijndel 1851.
aa) Gemeenteverslag Schijndel 1854, 1857.
9e) Gemeenteverslag Schijndei 1860-1866.
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kon worden. 97 De toegenomen werkgelegenheid begunstigde ook
de klompenafzet. De relatieve welvaart kwam tevens tot uitdrukking
in de plaatsing van elf la~n:taarns voor gasverlichting „die 2 cent per
uur brandens voor elke lantaarn" in 1866 licht in de Schijndelse
duisternis brachten. oe Bij deze lumíneuze vooruitstrevendheid is
is het onverklaarbaar; dat over een reeks van jaren de staat van
ambachten en fabrieken in het gemeenteverslag oningevuld is ge-
laten en afgezien van de jaren 1876, '78 en '79 vanaf 1867 tot 1922
ontbreekt. Hierdoor is het niet mogelijk de ontwikkeling van de
klompennijvenheid in Schijndel te volge.n. Slechts bij ~benadering kan
de betekenis warden .gevonden uit opmerkingen, die zo nu en dan
in de verslagen over de handel opduiken. Zo werd de handel in
klompen in 1869 zeer levendi.g en in 1875 zeer belang~rijk ge-
ncemd.99 De spoorwegverbindi,ng vergemakkelijkte de afvcer van
de produkten, die in Schijndel werden vervaaTdigd: klompen, hoe-
pels, hop, vlas, schcenen en lader, waarvan klompen en hoepels het
voornaamste deel vormden. ioo Naast de klompenmakerij herbergde
Schij.ndel ook een belangrijke hcepelmakerij met 50 bedrijven in
1859 en 42 bedrijven in 1876, waar in totaal 74 arbeíders werk
vonden. iol

De houtteelt is i,n Schijndel van grote betekenis geweest als
grondstof voor de klompen en de hcepels. Ook ontwikkelde zich
een handel in peuten (telgen), op stam staande bomen en op szruik
grceiend schaarhout, die op de wcensdagse weekmarkt uit de hand
werden verkocht.lo2 In zijn herinneringen aan de Meierij wees
Van Iterson op de vele grondeigenaren en pachters vooral in Schijn-
del en omgeving, die zich tcelegden op de aankweek van peuten,
heesters en plantscen. los Het gemeenteverslag van 1865 vermeldde
dat 300 bunders (ha) waren beteeld met opgaand hout, niet alleen
populieren ook eiken. Bovendien waren bijna langs alle wegen en

97) Gemeenteverslag Schijndel 1867, 1871-1874.
~) Gemeenteverslag Schijndel 1866.
aa) Gemeenteversiag Schijndel 1869, 1875.
loo) Gemeenteverslag Schijndei 1874, 1878.
lol) Gemeenteverslag Schijndel 1859, 1876.
ioa) Gemeenteverslag Schijndel 1884.
ioa) Van Iterson, a.w., blz. 127.
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vcetpaden opgaande bomen geplant „hetgeen voor de regthe~bbenden
veel voordeel oplevert en tevens tot sieraad strekt".104 De leemhou-
dende bodem bij Schijndel was ~bijzonder geschikt voor de populieren-
teelt. los

VEGHEL. Ook Veghel behoorde gedurende de ~negenl:iende eeuw
tat het naordbra.bantse koncentrariegebied al was hier reeds vrceg
een meer gedifferentueerd bestaanspetroon aanwezíg. Gedurende een
reeks van jaren vormde echter de klompenmakerij de grootste be-
drijfstak buiten de landbouw, ,nadat rond het midden van de eeuw
het aantal bedrijven „met onderscheidene" was vermeerderd en „het
bereiden van linnen door den landbouwer, da~t voorheen zeer druk
gnng" nagenceg geheel was verdwenen.'oo Het overzich~t van de fa-
~brieksnijverheicí van 1855 vermeldde eenentwintig klompenmake-
rijen met 38 werklieden. De toestand, waarin de bedrijfstak zich
bevand, was vergeleken met voorgaande jaren, toen de la,ge prijs
van klompen „stof tot klagen" gaf, enigszins verbeterd. Verder kwa-
men voor een linnen-, pellen- en damas~tfabriek met 20 arbeids-
krachten, vier leerlooierijen me~t 7, drie ~tabaksfabrieken met 4, een
goud- en zilversmederij met 4 en een kachelfahriek met 4 werkne-
mers. Onder de ambachtsnijverheid waren onder meer opgenomen
9 grof- en hcefsmeden, 12 kuipers, 4 mandenmakers, 5 planken-
zagers, 18 schcenmakers, 10 stoelendraaiers, 2 wagenmakers en 2
wieldraaiers. Het is niet duidelijk, waarom de klompenmakerij onder
de fabrieksnijverheid werd apgenomen en de smeden, de kuipers en
de schoenmakers ander de ambachten. Het is mogelijk, dat de om-
vang van de bedríjfstak hiervoor bepalend is geweest, maar zeker is
dit niet. Het aantal klompenmakerijen bleef in de volgende jaren na-
genceg konstant op twintig bedrijven met circa vijftig arbeiders. lo~

Na 1870 trad een vermindering in. Zo waren in 1876 veertien
klompenmakerijen met 27 arbeiders, in 1879 zestien met 31 arbeiders,
in 1889 veertien met 27 arbeiders en in 1899 dertien bedrijven met
24 arbeiders werkzaam.1os

io4) Gemeenteverslag Schijndel 1865.
ios) Van Iterson, a.w., blz. 129.
ioe) Gemeenteverslag Veghel 1856.
Io7) Gemeenteverslag Veghel 1852, 1855, 1861, 1863, 1864.
ioe) Gemeenteverslag Veghel 1876, 1879, 1889, 1899.
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Veghel maakte blijkens de gemeenteverslagen in de jazen zestig
en deels zeventig een welvarende rijd door. Zijn ligging aan de
Zuid-Willemsvaart was van belang voor de uitvoea~ van boter, vette
kalveren, fruit, vlas en ijzeroer en de aanvcer van hout, steenkool
en ijzer. De weekmarkten werden steeds drukker bezocht, hetgeen
werd tcegeschreven aan de toegenomen welvaart onder de bceren-
stand en aan de verbeterde verkeersmiddelen, vooral sinds 1862
schrcefstoomboten „elk met 20 p.k. stoomwerktuig" de aan- en af-
voer van produkten vergemakkelijkten. Ook was er overvloedige
werkgelegenheid voor de arbeiders tegen hogere daglonen dan voor-
dien.109 Deze gunstige ga~ng van zaken weerspiegelde zich in de
deelname van Veghelse bedrijven aan de tentoonstelling voor Volks-
vli}t, die in 1866 ~te Amsterclam werd gehouden, met een inzending
van damast, spijkerfabrica.ge, leder en wasblekerij, maar waarbij de
klompen thuisbleven. In hetzelfde jaar kreeg Veghel een Kamer van
Koophandel en Fabrieken.llo

Hcewel tien jaar later nog sprake is van veelvuldige vraa.g naar
arbeidskrachten, werd in 1877 de omslag, die zich ook eldeTS in-
zette, merkbaar. De gemeenteverslagen rapporteerden dat bijna
overal in meerdere of mindere mate malaise heerste. De bceren
hadden minder te verteren en deze gedrukte ~tcestand was oak van
invlced op de groot- en kleinhandel. Voor de azbeiders bleef buiten
het winterseizcen aanvankelijk nag voldoende werk te vinden,11'
maar dit veranderde in de jaren tachtig. De verslagen van het laat-
ste decennium der negentiende eeuw mcesten steeds opnieuw mel-
ding maken over de achteruitgang, gebrek aan werk en gedrulcte
handel, welke situatie ea tce leidde dat in 1900 een grondontginning
als werkverschaffingsabjekt ter 'hand genomen werd. llz

Na deze bespreking van de gemeenten van het noord.brabantse
kerngebied willen we nu een korte beschouwing wijden aan een

l09) Gemeenteverslag Veghel 1861, 1862.
1'0) Gemeenteverslag Veghel 1866.
'i') Gemeenteverslag Veghel 1876-1879.
11:) Gemeenteverslag Veghel 1891, 1897-1900.
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aantal gemeenten, die gelegen zijn in wat wij het overgangsgebied
hebben gencemd.
ST. MICHIELSGESTEL. In St. Michielsgestel met een bevol-
king van 2772 zielen per ultimo 1851 bevonden zich in 1855 zes
klompenmakers, waarvan het bedrijf „redelijk wel" gíng.'ls Dit aan-
tal nam in de volgende jaren, tcen de klompenmakerij floreerde,
toe tot twaalf in 1861 en verminderde terwijl de toesta~nd van de
bedrijfstak „minder gunsti;g" werd beoordeeld tot acht in 1865 en
1871.114 In de opgave van 1879 kwamen zeven bedrijven voor met
34 volwassen arbeiders en 15 }ongens. Opmezkelijk is de tceneming
van het aantal bedrijven in de jaren tachtig, dat nu eens dertien
dan weer elf, vijftien of veertien bedrceg, terwijl in 1889 weer
negen bedrijven werden gemeld met 36 arbeide~rs en 11 jongens.
Op een enkele uitzandering na bleef dit aa,ntal ook gedurende de
volgende tien jaar gehandhaafd, maar wel nam het aantal arbeiders
af. In 1899 waren er negen ,klompenmakerijen met 20 arbeiders. Al
d~eze jaren w~as het klompenbedrijf de grootste plaatselijke nijver-
heidstak geweest buíten de landbouw, maar in 1899 kwam hierin
verandering, toen twaalf bakkerijen aan 24 werkkrachten hun dage-
lijks brood lieten verdienen.l'6
NUENEN, zuidelijk van het kerngebied gelegen, leverde reeds
in de ach~ttiende eeuw klompen aan Holland, hoewel ~het aantal
klompenmakers beperkt bleef.l" Hiez was de huásweverij van be-
tekenis, die in 1855 aan 200 wevers een schraal bestaan opleverde,
want „eni~ge uitgezonderd, zijn de~elve arme lieden, die ondersteund
mceten worden". Daarnaast wenden 30 klompenmakers geteld. In
1858 werkten d~eze dertig in zeven klompenmake~rijen en het pro-
dukt werd meestal aan hollandse handelaren verkocht. De 200 we-
vers werkten in 90 loonweverijen, die voar naburige fabrielcen pro-
duceerden. Dat d,e gemeentelijke apgaven niet altijd even nauw-

11~) Gemeenteverslag St. Michielsgestel 1851, 1855.
3'4) Gemeenteverslag St. Michielsgestel 1861, 1865, 1871.
lls) Gemeenteverslag St. Michielsgestel 1879, 1889, 1899.
11~) Van Breugel, t.a.p., blz. 167.
117) Gemeenteverslag Nuenen 1855, 1858.
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keurig waren, werd door de eerlijke mensen van Nuenen in 1861
ruiterlijk tcegegeven „gemelde fabrieken hebben sinds verscheidene
jaren bestaan, doch zijn vroeger met minder naauwkeurigheid op-
gegeven ge~worden".

Met een aantal inwoners van 2881 telde Nuenen in 1871 tie.n
ldampenmakerijen, waarvan de toestand bij vier gunstig en bij z~
matig werd gencemd.118
SON EN BREUGEL. Het aangrenzende Son en Breugel met
1590 inwaners in 1851 meldde in 1853, dat de ambachts- en fa-
brieksnijverheid niet noemenswaamdíg was behoudens enkele klom-
pen- en schoenma~kerijen.119 Toch wa.ren hier naast de drie klom-
penmakers en twee schoenmakers, veertig linnenweverijen, een
steenbakkerij, drie leerlooierijen, een olieslagerij, een bierbmuwerij
en een windkorenmolen. Het aantal klompenmakers nam daarna
wat tce en bedrceg in 1879 vijf~entwintig, die in víjf bedrijven werk-
zaam waren.120 Aan het e7nde van de negentiende eeuw was het
aa.ntal klompenmakers na een tijdelijke toename van het aantal be-
drijv~en in de jaren tachrti,g op 25 min of ineer gefixeerd, werkzaam
in zes bedrijven. lYl

LIESHOUT. De gemeente Lieshau.t, waar in 1858 twee klom-
penmakerijen zic'h redelijk kanden staande h,ouden, zag het aantal
klompenmakers na 1870 geleidelijk toe.nemen; vijF bedrijven met 14
arbeiders in 1876, acht met 18 in 1879, zeven met 25 in 1889 en
acht bedrijven met 22 arbeiders in 1890.122
HELVOIRT en UDENHOUT. De streek van de gemeenten
Helvairt en Udenhout, welke tot het overgangsgebned werd gere-
kend, kenmerk~te zich door een grote houtrijkdom. iYS Hier was
naast de klompenmakerij het schcenmaken een niet onbelangrijke
~bestaansbron, hetge,en gezien de ligging in de zuidoostflank van de

1e) Gemeenteverslag Nuenen 1861, 1871.
"o) Gemeenteverslag Son en Breugel 1851, 1853.
izo) Gemeenteverslag Son en Breugel 1879.
1z') Gemeenteverslag Son en Breugel 1899.
is:j Gemeenteverslag Lieshout 1876, 1879, 1889, 1899.
'~) De la Court, a.w., bla. 104 e.v.
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Langstraat niet te verwonderen is. Udenh,out kende in 1853 negen
kl~ompenwerkplaatsen met twaalf arbeiders; de toestand in het be-
drijf werd gunstig geoordeeld, anders dan bij de vijf leerlovierijen
met zeven arbeiders, waarin de toestand gedrukt was door de hoge
prijzen van de huiden, welke oak zijn invloed deed gelden op de
bedrijvigheid van de zestien schoenmakers. De nijverheid, die ver-
der bestond ui.t twee kuipers, vier wagenmal~ers, twee koperslagers,
drie ri~et- en stradekkers, twee gareelmakers, drie grof- en hoefsme-
d~en, zes kleermakers, zes timmerlieden en vier metselaars werd u'vt-
gebreid met twee steenbakkerijen, die met twaalf arbeiders in 1859
voor het eerst werden verm~eld.124

In 1864 was de klompenmakerij ui.tgebreid tot elf werkplaatsen
met 33 arbeiders, de s~chaenmakerij was tcegenomen tot twinti.g be-
drijven met 50 arbeiders, waarvan 8 jongens. Van de leerlooierijen,
die met twee waren vermeerderd en aan 16 arbeiders werk ver-
schaften, werd d~e tcestand matig geoordeeld, zulks in tegenstelling
tot de gunstige positie van de klompenmakers en schcenmakers.
De twee steenbakkerijen gaven werk aan 17 volwassenen en 10
kánderen. De algemeen gunstige tcestand ~bleef aanh,ouden, zodat
het ge.meenteverslag van 1870 kon vermelden, dat er vold,cende
gelegenheid was om door wezken in h~et levensanderhoud te voor-
zien.12s De bvergang naar manufaktuur en fabrselc, die zich in de
schoenmakerij na 1870 begon .te voltrekken, heeft ongetwijfeld zijn
invlaed gehad op deze vakbeoefening in Udenhout. Het is echter
nie~t duidelijk of het hieraan ~is toe te schrijven, dat na de vermel-
ding in 1871 van tweeëndertig sohcen- en laarzenmakerijen deze
kategorie in de staat van ambachten en fabrieken der gemeentever-
slagen van de volgende janen nie~t meer is opgenamen. Ook de
klompenmakerij ontbreekt, maar k~omt in 1894 weer voor. De abli-
gate vermelding van achttien werkplaatsen me~t 61 volwassen aTbei-
ders en 4 jongens, die vanaf dit jaar tot aan 1899 steeds wordt her-
haald om in het ve~rslag van 1900 te veranderen in zes bedrijven
met 45 arbeiders en 4 jongens, dcet overigens wel vermoeden, dat

lzs) Gemeenteverslag Udenhout 1853, 1859.
lz3) Gemeenteverslag Udenhout 1864, 1870.
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het gemeentehuis op zeker o,genblik de tel is kwij~geraakt. Dat de
steenfabricage inmiddels van betekenis was geworden, toont de op-
gave uit 1898 aan. Tcen waren er in de twee steerrbakkeríjen res-
pektievelijk 80 en 90 volwassenen en 10 en 12 jongens onder de
zestien jaar weTkzaam.1Y8

Helvoirt gaf een wat andere ontwiklceling te zien. De zeven
klompenmakerijen met 14 arbeidsplaatsen in 1855 bleven tot de
j.aren tachtig in een nagenceg ongewijzigde toestand werkzaam. De
schcenmakerij was hier van meer betekenis. In de regel w~aren er
vijf werkplaatsen en het gemiddelde aantal schcenmakers bedroeg
70. Naast zelfstandige ondernemers, die laarzen en schcenen naar
Zuid-Holland, Zeeland en LTtrecht verzonden, waren veel sch~oen-
makers werkzaam voor bazen bui.ten de gemeen~te.127 Gedurende
de laat9te tw~intig jaar van de negentiende eeuw nam de betekenis
van de schoenmakerij in Helvoirrt af onder invloed wan het koncen-
tratieproces in de schoenfabricage. In deze periode on.tstond de
steen-, plavuis- en pannenbakkerij, waar in 1882 in twee bedrijven
37 krachten werkzaam waren. De klompenmakerij bre.idde zich
enigszins uit en telde in 1884 zeven werkplaatsen met 31 arbeiders
om vervolgens weer terug te lopen tot 15 arbeiders in een gelijk ge-
bleven aantal werkplaatsen in 1899. ise
DUSSEN. Naast het kerngebied en het overgangsgebied dat hier-
voor werd beschreven, vond het klompenbedrijf ook een verdich-
ting in de gemeente Dussen, waar in 1860 negen bedrijven werden
geteld met ~in totaal 13 arbeiders, dáe overi~gens alleen in de winter
he~t vak beoefenden.129 Hier antwikkelde de -bedrijfstak zich in de
loop der volgende jaren tot 54 becefenaars in 1885'go, waarvan er
49 in vier bedrijven werkten. Vijf klompenmake~rs werkten zonder
personeel en nog alleen maar in de winter. In 1893 en volgende
jaren kwamen i,n Dussen drie klompenmakerijen voor met respek-
tievelijk 14, 11 en 20 arbeiders. Deze bedrijven hadden een meer

lxe) Gemeenteverslag Udenhout 1894-1900.
lx~) Gemeenteverslag Helvoirt 1855, 1859, 1876-1885.
lxe) Gemeenteverslag Helvoirt 1882, 1899.
lxo) Gemeenteverslag Dussen 1860.
'~) Gemeenteverslag Dussen 1885.
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kontinu kar.akter gekregen en zij vormden de enige, die ~in Noord-
Brabant met meer dan 10 arbeiders werkzaam waren en in de staat
van fabrieken werden vermeld, die aan de provinciale verslagen
waren tcegevoegd. lsl In de volgende jaren bleef de bezetti~ng .nage-
nceg gelijk aan die van 1885. Na 1900 verminderde echter het aan-
tal arbeiders, maar nam het aantal bedrijven ~tce. Zo werden in 1910
dertien bedrijven met 58 arbeiders ve~rmeld.lss

In het door ons afgebakende noord~brabantse kern~gebned ontwik-
kelde de klompenmakerij na 1870 geleidelijk tot eigenstandigheid
en ontdeed zij zich steeds meer van haar additioneel karakter. Zij
graeide uit tat een zelfstandige kleinindustrie met de kenmerken van
de manufaktuur, overigens zonder dat hierbij sprake was van een
duidelijke bedrijfskancentratie. Deze ontwikkeling werd omm~sken-
baar gedragen door de stijgende konjunktuur, d,ie het ekonomisch
ieven in Nederland gedurende de tweede helft van de negentiende
eeuw kenmerkte. Door de grcei van de ~beroepsbevolking, de rela-
tieve welvaartsverbetering van de valksklasse en de bcerenstand werd
de afzetmarkt voor klompen aanzienlijk verruimd. Ter verklaring
van de manktprablemen, die rond 1890 gingen optreden, wezen we
reeds op de grote toevoer van goedkope belgische klompen. In hoe-
verre daarnaast de vertraging in het ekanomische leven en met .name
de landbouwkrisis hieraan debet zijn geweest is mceilijk aan te geven.
Ongetwijfeld zal hiervan invloed zijn uitgegaan; maar de hoofdoor-
zaak menen wij tach aan de grote belg7sche mededinging op de
nederlandse klompenmarkt te mceten tceschrijven.

~ 3. De werktechniek en de arbeidsverhoudingen

De omstandigheid dat het maken van klompen in de negentiende
eeuw nog op grate schaal werd becefend als aanvullend werk wijs~t
er op, dat met een eenvoudige gereedschapsui~trusting kon worden
volstaan en dat aan de werkplaats geen bijzondere eisen werden ge-
steld. Vandaar da~t gedurende de eerste helft van de negentiende

lai) Proroinciaal Verslag NoorcLBrabant 1893 t~m 1898.
iaa) Gemeenteverslag Dussen 19I0.
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eeuw in Noord-Brabant nog rondtrekkende klompenmakers konden
worden aangetroffen, die enige tijd van het jaar ín Gelderland en
Overijssel bij de bceren aan huis klompen gingen maken.ls' Van
de gemeente Best worda vermeld, dat daar ~in de jaren tussen 1830
en 1840 zulke reisgezellen woonden, die met hun gezin tijdelijk naar
elders trokken. Waarschijnlijk als gevolg van de wijzigingen ~in de
produktietechniek, die we nog zullen bespreken, mcet deze bestaans-
wijze omstreeks 1855 zijn zin hebben verloren.134 Toch ontv~ing Van
Bakel bij zij~n onderzoek naar de vaktaal van de klompenmakers nog
antwoorden, dic naar de reizende klompenmakerij verwezen. „De bcer
kapte een van zijn bomen en liet de klompenmaker bij zich tihuis-
komen om er klompen van te maken voor zijn gez,in", en „Soms
kwamen hier klompenmakers van elders enige dagen bij een bcer ...
klompenmaken".135 Bij een door ons in 1967 ander klompenmakers
in Noord-Brabant gehouden onderzoek ontvingen wij soartgelijke in-
lichtingen. Zo vermeldde een respondent uit Schijndel, dat zijn vader
omstreeks 1904 gedurende enkele jaren enige tijd in Vinkeveen
klompen ging maken en om de zes weken vaor familiebezcek naar
huis kwam. Wij veronderstellen ech~ter, dat het hier een onderne-
mende jongeman ~betrof, die in het seizcen bij een klompenmalcer
in Vinkeveen in dienst was. LTit Nistelrode kwam het bericht, dat
een familielid vroeger enige maanden per jaar bij bceren in Dusts-
land klompen maalcte, waarbij de klanten het hout leverden.

Zonder dat het met zekerheid ka~n worden vastgesteld mag worden
aangenomen, dat eerst na het midden van de negentiende eeuw het
gereedschap werd uitgebreid met verschillende soorten van boren
en messen, en dat waarschijnlijk eerst si~ndsdien het paalmes en de
heulbank, die in Frankrijk al langer i.n gebruik waren, in Nederland
bekend zijn geworden. Van Bakel is van mening, dat ~hierdaar een
vorm van industrialisatie mogelijk werd, die ertce heeft bijgedragen,
dat het maken van klompen zich tot hoofdbercep kon ontwikkelen.
Met het paalmes, dat aan één zijde schamie~rend op een bok of

1~) Grondtrekken der Staathuishoudkunde (vervolg) in Tijdschrif t voor Staathuis-
houdkunde en Statistiek, dl. X(Zwolle 1854), blz. 250.
134) Onze Klompenmakerijen, t.a.p., blz. 43.
Ig5) J. van Bakel, Kleine Atlas van de Klomperij in Nederland en Vlaams Belgié
(Amsterdam 1963), blz. 35.
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„paardje" was bevestigd en aan de andere zijde met de ha~nd heen
en weer werd bewogen, werd uit de gezaagde en ruw in het model
gekapte blokken hout de uitwendige klompvorm gesneden. De „heul-
bank" was een tafel met een schuin aflopend verdiept gedeel~te,
waarin de klompen met spieën werden vastgeklemd om ze paars-
gewijze van binnen uit te hollen. rSe

Niet alleen in de klompenmakerij maar ook in andere bedrijfs-
takken leidde het proces van tcenemende venelfstandiging tot een
meer dcelgerichte vakbeoefening, waarmee ook de vraag naar ge-
eigend vakgereedschap opkwam. Deze ontwikkeling pasrte geheel in
de opbloei van landbouw, handel en nijverheid, die na 1850 optrad
en de ontwikkeling van werk~tuigen in allerlel bedrijfstakken bevor-
derde.'s' Tevoren behoorde veel van het gereedschap in het klom-
penbedrijf niet specifiek tat het vak, maar kon ook voor a.ndere aan-
wending dienen, zoals de trekzaag, de vijl en de boor. Iemand die
hiermee kon omgaan kon ook klompen, dat is holle bloklcen maken
en iemand die .met name de inwendige pasvorm goed in de hand
had, kon zich meer bepaald op deze handigheid ~toeleggen. Hieruit
is mede te verklaren, dat men voor het maken van klompen nog niet
een daarvoor speciaal 2ngerichte werkplaats naíig had, maar men
het becefende waar de ruimte het tceliet.

Voar zover er in de negentiende eeuw sprake is geweest van klom-
penwerkplaatsen, waren deze hoogst primitief. Het in 1911 uitge-
brach~te verslag over de klompenmakerij in het rapport van de mid-
denstandsenquête .gaf hiervan de volgende beschrijving: „Vooz een
twintigtal jaren waren dit nog meest strooien huisjes laag bij de
grond; met raampjes van een halven metez hoogte, wegens brand-
gevaar niet geschikt in den winter eenige verwarming er in aan te
brengen. Wanneer dan de vorst was ingetreden, en het hout, wegens
zijn bevroren sappen, hard was als ijs, mcesten dikwijls de werk-
lieden weken achtereen hun werk stil laten liggen".1Se I.n hcevene
deze beschrijving op alle werkplaatsen van toepassing is geweest, is

ise) Van Bakel, Vaktaal, blz. 170.
ls7) H. A. Hartogh, In hoeverre zijn uit de crisis van 1873 lessen te putten voor
hetgeen ons op economisch gebied te wachten staat, prae-advies Vereeniging voor
de Staathuishoudkunde en de Statisriek ('s-Gravenhage 1906), blz. 1-40.
ise) Middenstandsenquête 1908, dl. Noord-Brabant, afd. D II, blz. 14.
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thans niet meer na te gaan. Zo lijkt het vorstverlet in tegenspraak
te zijn met het addítionele kara.ktez van het klompenbedrijf, dat juist
in deze maanden zijn beste afzet vond. Waarschijnlijk is het dan
ook zo geweest dat men zijn tcevlucht zocht tot het woongedeelte
van het huis - de hèrd - om daar in de buurt van de stookplaats
zijn werkzaamheden voort te zetten. Deze situatie averd, zoals we
nader zullen zien, althans nog aangetroffen bij het ondeizoek naar
de tcestand van de huisindustrie ín Nederland, dat omstreeks 1910
plaats vond.

Het kost wein~ig mcei~te zich voor te stellen dat niet alleen de
werkplaatsen, maar de gehele behuizing in de negentiende eeuw
weinig florissanx zijn geweest. Eerst omstreeks 1890 werd het streven
merkbaar naar verbetering van de werkplaatsen, dat door het tce-
zicht van de inspekteurs van de arbeid op de naleving van de Ar-
beidswet van 1889 werd bevorderd. Hoewel nog niet overal ver-
dwenen, werden de strooien werkhu,isjes rond 1910 „hce langer hoe
zeldzames aangetroffen". lso

Zowel de oorspronkelijke banden met het agrarisch bestaan als het
dis-kontinu karakter van het bedrijf en de trage ontwikkeling tot
eigenstandigheid zijn lang bepalend geweest voor de onderlinge ver-
houding van baas en knechts. Aan eigen zakelijk gefundeerde insti-
tutionele arbeidsverhoudingen bestond in de negentiende-eeuwse
klompenmakerij nauwelijks behcefte. Men greep terug op praktische
uit gewoonte en traditie van de streek voortkomende regels, die ver-
ankerd lagen in het algemeen levensgevcel en het maatschappelijk
ri~tme aangaven. In de bedrijven, waar naast het eigen volk gewoon-
lijk met gehuurde knechts werd gewerkt, gold een tijdsovereenkomst,
kampanje genaamd, een gewoonterechtelijke verhouding van oude
oorsprong. 140 In het noordbrabantse kerngebied kende men twee
werkperioden, namelijk een groot-kampanje van 26 decembes tot
25 juli en een klein-kampanje van 25 juli tot 26 december met een
wederzijdse opzegtermijn van zes weken.141 De beide einddagen,

iao) a.w., blz. 14.
l~a) F. J. H. M. van der Ven, Oud Arbeidsrecht in Noord-Brabant in bundel Land
van mijn han (Tilburg 1952), blz. 111.
lsl) Middenstandsenqu~te 1908, dl. Noor~LBrabant, afd. D II, blz. 19.
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verwisseldagen ge.heten, hadden het karakter van een feestdag met
een verhoogde dagomzet in de dorpsherbergen. Dan vond de eind-
aFrekening plaats van de lonen, die per week ín aFgeronde bedragen
waren uitbetaald. Dit kwam eahter niet algemeen voor. In andere
streken werd het verdiende loon wekelijks volledig uitbetaald.

Voor de beloning van de arbeid gold het stukloonsysteem, een
prestatiel0on dat zich beperkte tot de werkzaamheden van het eigen-
lijke klompenmaken. Andere werkzaam~heden, zoals het ruimen van
een aangevcerde vracht hout, het zagen van de bollen, dat is het
zagen van de bomen in stukken tot een werklengte, en het venen-
dingsgereed maken van een partij klompen werden niet vergoed.14Q
Dit vormde het onbetaalde karvéewerk, dat ook elders gebruikelijk
was.14s Het stukloon werd be,rekend voor deelbewerkingen per hon-
derd paar, zaals het hakken, boren en fijnsnijden, maar de knecht
inoest hiervoor honderdenvier paar bewerken, hetgeen aansloot bij
de handelsgewoonte om honderdenvier paar klompen te leveren voor
de prijs van honderd paar.

Voor de werktijd golden geen vaste regels. De lengte van de ar-
beidsdag was meestal afhankelijk van het tcereíkende daglicht en
werd verder bepaald door plaatselijke of streekopvattingen. Het ge-
bruik van kunstlicht kwam voor reken.ing van de knechts. Geen loon
was verschuldigd over de tijd dat er niet gewerkt kon worden, wan-
neer de bestellimgen waren afgeleverd en geen voor~raad werd ge-
maakt.144 Een knecht kon zonder voorafgaande kennisgeving een
of ineerdere dagen van zijn werk venuimen. Llit dit alles blijkt, dat
de ka.mpanje niet het karakter had van een arbeidsverh~ouding in
moderne zin. Het huurkontrakt, dat patroon en knecht aangingen,
hield een afspraak in van wederaijdse trouw voor de overeengekomen
periode en naar gelang het werk zulks vroeg. Het stukloonsysteem,
samenhangend met he~t gemakkelijk kwantitatief ineetbare produkt,
paste geheel in deze situatie van gekonditioneerde wedenijdse vrij-
heid, welke op haar beurt overeenstemde met de menselijke verhou-

ias) a,w,, blz. 19; S.E.H.A.T., Schrifteliik Onderzoek 1967.
las) Thuysbaert, a.w., blz. 304 en 309.
lu) Middenstandsenqudte 1908, dl. Noord-Brabant, afd. D II, blz. 19.

111



dingen van de plattelandssamenleving. De meeste klompenmakers,
knechts zowel als patroons, hadden in meerdere of mindere mate ook
werk voorhanden buiten de klompenmakerij, hetzij het bewerken
van een stukje grond, hetzij een nevenwerkzaamheid als koster, riet-
dekker, huisslachter, karweimetselaar en soms ook postbesteller.
Werkzaamheden, die in de regel slechts enige tijd vrcegen en op
dagloonbasis werden verricht, behoudens de postbode en de koster,
die overigens slechts enige uren per dag hiermee be~ig waren en dan
hun dagtaak als klompenmaker vol maakten.14s

Een eigenaardigheid, die zich in de klompenmakerij tot angeveer
de eerste wereldoorlog kon handhaven, was het „maandag vieren",
een speels werkverzuim dat ook in andere ~bedrijf~stakken voorkwam
en reeds in de middeleeuwen als ;,blauwen maandag houden" be-
kend, strafbepalingen zoals ui~tsluitíng uitlokte.148 Een dergelijk irra-
tioneel gebruik van de werktijd kon zich het langst handhaven in
de kleine bed.rijven met een geringe personeelsbe~etting, waar het
ontbreken van e,en werktijdenregeling het inhalen van de verloren
dag mogelijk maakte. Dan werd op de overige dagen ~harder en 1an-
ger ~gewerkt, zodat aan het einde van de week het als normaal ge-
ach~te produktiekwantum en het daarmee overeenstemmende week-
loon kon worden ~gehaald.

De klompenmakerij is een typisch mannenbedrijf geweest, waarín
door het mceizame karakter van de arbesd slechts weinig vrouwen
en jeugdige kinderen werkzaam waren. Bij de volkstelling van 1859
waren op een totale bezetting van 5288 krachten slechts acht kin-
deren beneden de leeftijd van 12 jaar werkzaam, vijf jongens en drie
meisjes, en 120 in de leeftijd van 12 tot 16 jaar, waarvan één meisje.
Verder kwamen er zestien vrouwen voor. 147

In 1891 waren in het gebied van de le arbeidsinspek.tie 104 klam-
penmakerijen gevestigd, waarin jeugdigen beneden de 16 jaar en
gehuwde vrouwen werkzaam waren. Van die bedrijven waren er 58
in Noord-Brabant, 19 in Gelderland, 11 in Zeeland en de averigen
in het tot deze inspektie behorende deel van Zuid-Holland gele-

14a) De klompenmakerij van voorheen in De Klompenmaker, jrg. L(1955), nr. 1~2.
"") A. M. Molenaar, Arbeidsrecht, dl. I(Zwolle 1953), blz. 76.
11) Uitkomsten Volkstelling 1859, dl. II, blz. 590-591.
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gen.148 Een „opmerkelijk onderzcek" in 1898 uitgevoerd, bevestigde
de opgave van een burgemeester, dat er in deze bed,rijfstak maar
zeer weinig door de Arbeidswet van 1889 beschernnde personen
werkten. In 55 werkplaatsen wesden naast 194 arbeiders slech~ts zes
jangens van 13, vier van 14 en één van 15 jaar; alsmede vijf ge-
huwde vrouwen aangetroffen. Een verklaring voor het feit, dat de
klompenmakerijen meestal buiten de bepalingen der Arbeidswet vie-
len, zag de inspekteur van de le inspektie in de gewoonte, dat de
leerjongens eerst tegen hun 16e jaar in het vak kwamen, waarin de
asbeid zwaar was.149

~ 4. De Bedrijfsorganisatie

De handelsgebruiken bij de inkoop van de grond5tof en de afze~t
van het ei~ndprodukt in de klompenmakerij kenmerkten zich door
een op tradities en gewoonten ~berustende eenvoud en goede trouw.
De aankoap van de bomen vond in de regel plaats in de vroege
herfst, voorafgegaan door het keuren van het hout, waarvan de kwa-
liteit aan de bast van de bomen werd beoordeeld. De hoeveelheid
haut, in paren klompen uitgedrukt, werd ge,meten door de armen
op borsthoogte om de boom te slaan en de hoogte met het oog te
schatten. Vaak trokken klompenmakers reeds in het voorjaas er op
uit om de bomen in de omgeving te verkennen en met de eágenaars
tot een voorlopige afspraak te komen tot aankoop in het najaar. Di~t
was vooral nodig, tcen in de periode na 1870 als gevolg van de op-
tredende ziekte in de bomen het klompenhout schaars werd. Dan
moest het nodige kwantum in kleine partijen van enkele bomen bij
elkaar worden verkregen, waar het te halen was. Daar waar vas2e
jaarlijks terugkerende relaties waren ontstaan tussen de grondeige-
naar en de klompenmaker, ontstond de traditie, dat de verkoper een-
maal in het jaar zijn bomen kwam aanbevelen en de klompenmaker
rekende hierop. Bleef dit achterwege, en het is aan te nemen dat
di.t in de tijd van de houtschaarste gebeurde, dan werd een inbreuk
gemaakt op de gegrceide verhoudingen, die bijzonder kwalijk werd

i4e) Verslagen van de Inspecteurs van den Arbeid in het Koninkrijk der Neder-
landen over 1891, jrg. II (z.pl. z.j.), ]e Inspectie, Staat C, blz. 18 en 19.
lao) a.w., blz. 10.
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genomen. Zo iemand werd „met de vingers door de klompenmakers
nagewezen en over de ~tong gehaald". lso

Het aankopen in de herfst wijst er op, dat gewoonlijk voor een
geheel jaar werd gekocht. In de plaatsen waar de klompenmakerij
op uitgebreide schaal werd ~beoefend en de vraag naar bomen dus
groter en ook .regelmatiger was, werd meestal konrtante betaling ge-
vraagd door de bceren, die zelf het geld van de verkoop goed kon-
den gebrui.ken. Regel was dat betaald moest zijn voordat de bomen
werden geveld, hcewel ~bekende kopers, die niet over voldoende
liquide middelen beschikten een krediet genoten van een half jaar
tot een jaar. Soms werd de kredíettermijn gekoppeld aan de verwer-
kingstijd van het hout en de opbrengst van de klompenverkoop. lsl
Bij de openbare veilingen, meestal van houtopstand van de gemeen-
ten, kwamen kredietregelingen voor, waarvoor de executerende no-
taris bemiddeling verleende en als regel 10~l0 opgeld (tceslag) vrceg.
Op de zekerstelling van twee borgen, meestal ook klompenmakers,
werd krediet tcegestaan, waarvan de termijn tot circa een half jaar
kon variëren. 152

Het door elkaar voorkomen van aankoopkredieten en kontante
betalingswijze h~ing samen met de financiële draagkracht van de
klompenmakers en het vertrouwen dat zij genoten. Zij die over enige
reserves beschikten, kochten bij voorkeur tegen kontante betaling
om de apgelden te ontlopen. Andere klompenmakers waren op kre-
diet aangewezen, dat afgelost werd wanneer de verkoop van klom-
pen weer geld ~had ingebracht. Dit wijst er op, dat in heel ve~e1 ge-
vallen bedrijfskapitaal ontbrak hetgeen, zoals uit het volgende hoofd-
stuk zal blijken, ook in latere jaren na 1900 nag een algemeen euvel
was.

De wijze van verkoop hing samen met de amvang van het bedrijf
en de mate van kapitaalkracht. De kleinste bedrijven, vooral die
buiten de koncentratiegebáeden waren gevestigd, lewerden recht-

iso) S.E.H.A.T., Schri f telijk onderzoek 1967; J. van Os, Peppels onder de mallejan
in De Klompenmaker, jrg. L(1955), nr. 1~2.
isl) Middenstandsenquête 1908, dl. I, Nederland, stuk XI, blz. 82.
isz) S.E.H.A.T., Schriftelijk onderzoek 1967; m.b.t. de notaris als geldschieter zie
H. F. J. M. van den Eerenbeemt, Bedrij fskapitaal en ondernemerschap in Neder-
land 1800-1850 (Leiden 1965), blz. 18.
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streeks aan de gebruiker in eigen omgeving. De verkoop was kon-
tant, maar aan de vas~te afnemers, die onder de boeren werden ge-
vonden, soms ook op jaarrekening. Anderen leverden aan grossiers
die mede buitenlandse klompen verhandelden. Vaak was de mate
van afhankelijkheid zo groot, dat gesproken kan worden van een
huisindustriële relatie, waarbij de klompenmakers met kredieten van
de groothandelaar werkten en nagenceg ui.tsluitend diens bestellin-
gen uitvoerden. De konsekwentie was, dat zij genoegen moesten
nemen met de prijs, die door de .handelaren tiverd vastgesteld. Zij
die over een handelskapitaaltje beschikten en streefden naar een
zelfstandige bedrijfsuitcefeníng, maakten zich van deze relatie los
om rechtstreeks te gaan leveren aan de detailhandel. Aangezien de
winkeliers meestal niet kontant kochten, ontstond hierbij een vorm
van leverancierskrediet, die er op neer kwam dat de ene partij klom-
pen werd betaald, zodra een volgende partij werd besteld.

Een handelsgewoonte die bij de levering van grote partijen in
acht werd genomen, was een vorm van rabat, bestaande uit de af-
levering van honderdenvser paar klompen voor de prijs van honderd
paar. De oorspronkelijke funktie van dit gebruik is terug te voeren
op breukrisíco :bij transport van klompen en op een kompensatie
voor verborgen gebrel~en, die later aan het Iich.t mochten komen.15s
In samenhang hiermee vond de aflevering plaats in bossen klompen
van dertien paar.

Hierbij werden de mansklompen en de vrouwenklompen voor
hele klompen geteld, een tussenmaat drielingklompen genaamd,
golden voor tweederde en kinderklompen of halve klompen voor de
helft.
Beste~llingen van bijvoorbeeld 100 paar werden uitgesarteerd uitge-
vcerd; waarbij een samenstelling als volgt magelijk was:
3 bossen mansklompen 39 paar te rekenen voor 39 1~1 paar
2 bossen vrouwenklompen 26 paar te rekenen voor 26 1 ~ 1 paar
2 bos~n drielingklompen 38 paar te rekenen voor 26 1~1 paar
1 bos halve klompen 26 paar te rekenen voor 13 1~1 paar

8 bossen totaal 129 paar te rekenen voor 104 1 ~ 1 paar

iss~ Middenstandsenquête 1908, dl. Noon~Brabant, afd. D II, blz. 18.
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Deze op het eerste oog másschien wat ingewikkelde samenstelling,
die streeksgewijs kon variëren, hing samen met de hoeveelheici ver-
werkt hout. We zullen nog aantonen, dat vovr de berekening van
de stuklonen eenzelfde formule werd aangehouden, die gebaseerd
was op een verschil in beweTkingstijd van de grote en de kleine ma-
ten klompen.

Het gebruik de klompen met een rijs of teen samen te binden in
risten of bossen van dertien paren en honderdenvier paren te laten
gelden voor honderd, bleef niet tot Noord-Brabant beperkt en k~wam
elders in Nederland eveneens voor. Van Bakel meent er een gene-
tische relatie met Wallonië in te zien, waar deze handelsgewoonte
ook bekend was. ls`' Het is evenwel de vraag of deze veronderstelling
juist ás. De waalse klompenmakerij was van minder betekenis en
vermoedelijk van jongere datum dan die in de vlaamse gewesten.
In tegenstelling tot het vlaamse produkt, dat a1 vrceg een brede afzet-
marka voorzag, waren de klompen van het Walenland voornamelijk
voor eigen omgeving bestemd. lss Zo er van een dergelijke beïnvloe-
ding sprake mcet zijn geweest, zau deze eerder denkbaar zijn vanuit
Oost-Vlaanderen, vanwaar de klompenmakers hun produkt van auds
aan Nederland leverden. Wij zijn eerder geneigd de hier besproken
gewoonte te zien als een op het platteland bewaard gebleven restant
van handelsgebruiken ui.t de middeleeuwse Naturalwirtschaft. Deze
pre-renaissancistische handelsmoraal, die nog niet „buiten het leven"
stond, was zoals Van der Ven opmerkt, nog niet indivídualistisch
noch volstrekt rationeel. „Men wenste bij zijn zakelijke transacties
rekening te houden met de omstandigheden van de ander en accep-
teerde bij voorbaat het „leven en laten leven" als gezande gedrags-
regel". lsg Het zou interessant zijn na te gaan of er in andere traditio-
nele bedrijfstakken eenzelfde 'handelsgebruik heeft bestaan, dat uit-
drukking was van gcede trouw vanuit een besef van de onvolkamen-
heden van het maaksel van menselijke hand.

ls~) Van Bakel, Atias, blz. 47.
16s) Thuysbaert, a.w., blz. 309.
lbe) Van der Ven, Geschiedenis van de Arbeid, II, blz. 230 e.v.
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HOOEDSTUK IV

DE ONTWIKKELING VAN DE NOORDBRABANTSE
KLOMPEiVNIJVERHEID VAN 1900 TOT DE

EERSTE WERELDOORLOG

~ 1. Georganiseerd optreden van patroons en knechts

Omstreeks 1870 brak in NedeTland een tijdperk aan van ekono-
mische expansie, toenemende aktiviteit en wijziging van de produk-
tieverhoudingen.l Er voltrok zich een ontwikkeling, die volgens
Hcefnagels beantwoordde aan de overgang van het Bedarfdeckungs-
prinzip naar het Erwerbprinzip.2 In het nauwe verband dat bestaat
tussen de ekonomische gesteltenis en de sociale struktuur van een
samenleving s is het tot gelding brengen van ekonomisoh-technische
mogelijkheden de voorwaarde voor het ontstaan van nieuw maat-
schappelijke aspiraties. De overgang naar het Erwerbprinzip hing
samen met een grceiende rationele leve~nsinstellin~g, die niet bepeTkt
bleef tot de industriële ondernemer. Dit principe dax de voorwaa.rde
was voor de ontwikkeling van het ekonomisch leven, vormde in ge-
lijke mate de drijvende krach~t voor de grceiende ontevredenheid met
de bestaande sociale verhoudingen. Door de industriële ondernemers
aanvaard, vitaliseerde het de sluimerende krachten, die ook elders
in de maatschappij aanwezig waren. In deze benadering ligt een
antwoord besloten op de vraag, die Bouman stelt, waarom juist bij
afnemende arm,oede de sociale spanning~en toenemen.4 De zuch~t om

1) Brugmans, Paardenkracht, blz. 388.
z) H. Hoefnagels, Een eeuw sociale problematiek; van sociaal conflict naar strate-
gische samenwerking (Assen 1957), blz. 33.
s) B. H. Slicher van Bath, Een samenleving onder spanning; geschiedenis van het
platteland in Overijssel (Assen 1957), blz. 733.
~) P. J. Bouman, Het nog steeds ontbrekende vervolg op Brugmans' dissertatie.
Ontwerp voor een interd'uciplinair onderzoek naar de geschiedenis roan de Neder-
landse arbeidersbevolking na 1870 in Bedrij f en Samenleving, economisch-histo-
rische studies over Nederland in de 19e en 20e eeuw (Alphen ald Rijn 1967),
blz. 18.
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meer te verdienen bij de ondernemer, die als konsekwentie daarvan
de patronale verhouding doorbrak, maakte een eind aan de berusting
in traditionele sociale opvattingen bij het tot bewustheid geïnspireer-
de deel van de afhankelijke loonarbeiders. 5 De Sociale Kwestie werd
de gevleugelde uitdrukking voor de s~treefspanningen en de grceien-
de belangentegenstellingen tussen arbeid en kapitaal. Het resolveren
van dit maatschappelijke probleem, dat geëngageerde gemoederen
bezig hield, leidde tot een verbreding van de vraagstelling, waarin
oak andere maatschappelijke grcepen met een zwak ekonomische
positie werden opgenomen. Dit waren met name de kleine bceren
en middenstanders, die veel meer dan zij zich van de traditionele
levenshoudin,g konden losmaken, hun bestaansomstandigheden door
de dynamische beweging van het Erwerbprinzip zagen veranderen.
Het verlies van nevenfunkties, opgegaan in het industrialisarieproces,
of verzelfstandigd tat nieuw kleinbedrijf, had hun bestaansbasis in
het algemeen genomen beperkt tat de als hoofdberoep becefende
werkzaam~heid. Weliswaar riepen dezelfde determinanten voor de
op zijn agrarisch bestaan teruggedrongen kleine bcer nieuwe pers-
pektieven op. Om deze te benutten was evenwel een nieuw~e men-
tale instclling vereist en daarnaast de magelijkheid te kunnen be-
schikken aver gcedkoop bedrijfskrediet. Wilde hij zich handhaven,
dan moest hij breken met de traditionele zelfgenoegzaaml~eid en zich
riehten op marktproduktie, de kollekterende handel, die hem in zijn
greep hield, uítschakelen en zijn werkzaamheden specialiseren.

Voor het kleine middenstandsbedrijf lagen de zake~n anders. Hier
glansde weliswaar het profijt van de langzaam tcenemende koop-
kracht van de nederlandse konsument, 6 maar tegelijkertijd begon
het opkomend grootwinkelbedrijf, de ontwikkeling van de verbrui-
ke~rsko~peraties en voor de ldeine producenten de opkomende massa-
industrie een bedreiging te vormen.'

De pmblemen van de kleine landb~o~uw waren aan het licht ge-
bracht door de werkzaamheden van de staatskommissie van de land-

5) Hoefnagels, a.w., blz. 28.
") J. A. de Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (z.pl.
1968), blz. 268.
~) H. F. J. M. van den Eerenbeemt, Corporatisme en katholiek sociaal denken 1891-
1901 in Sociale Wetenschappen, jrg. XI (1968), blz. 236.
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bouw, die ingesteld bij K.B. van 18 september 1886 nr. 28, in de
volgende jaren de resul,taten van het ingestelde onderzoek rappor-
teerde.8 Deze relatief vrcege overheidsbemoeienis met de landbouw
is zonder twijfel tce te schrijven aan de traditionele betekenis van
het agrarische leven en aan de inwloed van de reeds lan.ger bestaande
pravinciale maatschappijen van landbouw. Bepaald door het gezeten
karakter der welgesnelde leden, appeleerden deze maatschappijen
zelf niet aan de organisariebehoefte van de kleine boeren, ze gaven
echter wel de stoot aan de onvwikkeling van de ekonomische moge-
lijkheden van het kleine bceren~bedrijf.9 Initiatieveii van pionier~
leidden er toe, dat januari 1896 de NedeTlandsche Christelijke
Bcerenbond (N.B.B.) werd apgericht met afdeling~en in de provin-
cies. Zowel de werfkracht van de konfessionele organisatievorm als
de eerste bescheiden resultaten brachten een vereni.gingsleven met
e~en geldingskracht tot ontwikkeling, dat van groot belang is gewar-
den voar de ekonamische positie en de sociale emancipatie van de
kleine boeren.lo

Veel trager verliep de ontplooiing van de organisariegedachte on-
der de kleine middenstand. Deze maatschappelijke kategorie, ge-
vormd door een verscheidenheid van neringdoenden en kleine pro-
ducenben in alle mogelijke branches van handel en nijvezheid, ont-
waákte eerst na de eeuwwisseling uit zijn lethargie. Onder leiding
van personen van formaat en gedragen door een voortdurend appel
ap onderlinge solidariteit, ontwikkelde zich een sociaal betivustzijn,
dat de groepsproblematiek uitihief ~boven het partikularisme, de af-
gunst en het wantrouwen ten gevalge waaTVan same~ngaan tat dan
toe onmogelijk was geweest. 11 ,Naast een vereniging op algemene,

e) Uitkomsten van het onderzoek naar den toestand van den Landbouw in Neder-
land door de Landbouwcommissie, ingesteld bij K.B. van 18.9.1886, nr. 28; dl. I
('s-Gravenhage 1890).
o) E. W. Hofstee, 75 jaar ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in Drie-
kwart eeuw plattelandsgroei 1888-1963, Jubíleumnummer van het tijdschrift der
Nederlandsche Heide Maatschappij (z.pl., z.jr.), blz. 94.
lo) P. Hollenberg, Opkomst in sYsijd, in Landbouw- en Landbouwcrediet 1898-
1948; vij ftig jam geschiedenis van de Codperatieve Centrale Boerenleenbank Eind-
hoven (Eindhoven 1949), blz. 34-37.
11) H. F. J. M. van den Eerenbeemt, Nouwens en het ontstaan van de Katholieke
Middenstandsbeweging in Nederland in bundel Voor Rogier (HilversumlAntwerpen
1964), blz. 243.
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niet-konfessionele grondslag, ontstonden in deze tijd protestants-
christelijke en rooms-katolieke middenstandsverenigingen. Deze
groepsvarming was niet alleen belangrijk voor de identifikatie van
eigen plaats en funktie van de leden, zij betrok ook de openbare
mening op de bestaansproblemen van het kleinbedrijf. Dit blijkt
wel uit het feit, dat de overheid zijn platanisc.he houding tegenover
het middenstandsvraagstuk liet varen en tweeëntwintig jaar na de
eerste landbouwkommissie bij K.B. van 15 september 1908 een kom-
missie ~voor de Middenstandsenquête instelde. De opdracht van de
kommissie was het instellen van een onderzoek naar de ekonomische
5ituatie van de middenstand en het uitbrengen van een rapport aan
de minister van landbouw, nijverheid en hande1.12

Was de reaktie van de middenstand als groep op de maatschap-
pelijke impulsen vrij laat in beweging gekomen, dit betekent niet
dat er geen preala.bele initiatieven zijn geweest. Deze betroffen ech-
ter ofwel verenig.ingen van lokale aard met een etihische strekking
of inet een beperkte ekonomische doelstelling. Van de eer5te soort
geeft Van den Eerenbee,mt in zijn bijdrage aan de bundel Voor
Rogier twee significante voorbeelden: de Leo-Vereeniging van 1892
te Utrech~t en de R.K. Gi~ldernbond van 1888 te Amsterdam. lg Voor
de tweede kategorie kunnen wij ons bepalen tot de klompenmakers-
wereld. Hier onts~tond onder druk van de door schaarste opgedreven
inlandse h~outprijzen en de tcenemende konkurrentie wan goedkope
belgische produ.kten het streven om door gezamenlijke inkoop van
grondstof het hoofd te bie.den aan de moeilijkheden. Werkte de
eerste faktor ~het stijgen van de kostprijs in de hand, de tweede vorm-
de een ~belemmering de klompenprijs aan te passen op gevaar de klan-
dizie te zien vermindezen. Aangezien klompen tot de vrije invoe~
behoorden, zag men in de beïnvloeding van de hautprijs de enige
mogelijkheid zijn belangen te beveiligen. Hierbij val.t op te merken,
dat de gedachte van gezamenlijke inkoop geheel paste in het spoor
van de inkoopkoáperaties, dat zich in de laatste twee decennia van

lY) H. F. J. M. van den Eerenbeemt, Middenstandskrediet en het ontstaan van de
Bossche Hanzebank in Bedrijf en Samenleving, economisch-historische studies over
Nederland in de 19e en 20e eeuw (Alphen a~d Rijn 1967), blz. 28.
la) Van dsn Eerenbee~nt, Nouwens en Kath. Middenstandsbeweging, blz. 242.
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de negentiende eeuw had uitgezet.14 Op 12 juni 1898 vond in Til-
burg de oprichting plaats van de Coiiperatieve Nederlandsche Klom-
penmakersbond, die zich ging tceleggen op de aankoap van hout
uit Qost-Europa. De plaatsen van herkomst van de bestuursleden
Tilburg, Best, Hulst, Lage Zwaluwe, Schijndel, Tiel en Udenhout,
wijzen op het zuidelijk-regionaal karakter van deze bond. Wat van
haar aktiviteiten bekend is gebleven, beperkt zich tat de opmerking
dat de aankopen niet naar wens verliepen en het haut in vlatten
over de grote rivieren getransporteerd, slecht wan kwaliteit bleek te
zijn. Door deze teleurstellende resultaten werd het lot van de in-
koop-koëperatie spcedig bezegeld.15 Inmiddels was in mei 1899 te
Deventer de Bond van Klompenmakers in Nederland, ook wel ge-
naamd Nederlandsche Klompenmakersbond, opgexicht; die twee
jaar later 33 afdelingen en 5001eden telde. Evenals de Coëperatieve
Bond had deze een algemeen, niet-konfessioneel karakter, en een
ekonomische dcelstelling. Ook zij legde zich toe op koëperatieve
houtaankopen in het áuitenland.1e In 1899 was men hiermee be-
gonnen voor een waarde van f 5.000; . Ttive~e jaar later beliepen
de aankapen reeds f 40.000; en een der bondsleden bevond zich
in Riga om het aangeboden hout op kwalitei~t te keuren.l' De zetel
van deze bond, die zijn aanhang vooral vond in Gelderland en Over-
ijssel, werd in 1903 van Deventer naar Utrecht overgeplaatst; waar-
sohíjnlijk met de bed~oeling de werkingssfeer over het gehele land
uit te 'breiden. De organisatie heeft deze doorbraa~k niet overleefd,
want een jaar later gaf zij geen teken .meer.1e

De oorza:ken van dit verdwijnen konden niet worden achterhaald.
Het is mogelijk dat de kraoht van aen beperkte dcelstelling de
zwakte van haar duunaamheid is geweest. Een partiële ontspan-
ning op de binnenlandse houtmarkt, die de aanvoer van oost-euro-
pees hout regionaal minder urgent maakte, kon al voldcende zijn
om de betekenis van de bond voar een deel van haar leden te onder-

la) Van den Eerenbeemt, a.w., blz. 246.
15) De klompenmarkerij van voorheen in De HIompenmaker, jrg. L(1955), nr. 1~2.
16) Ook in Zuid-Holland bestond een dergelijke klompenmakersvereniging, „De
Samenwerking", opgericht 25 juli 1899 (K.B. 19 april 1900, nr. 42), gevestigd te
Rotterdam.
17) Apeldoornsche Courant, 29 juni 1901.
1e) Middenstandsenquête 1908, dl. Noord-Brabant, afd. D II, blz. 20.
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graven. Daar kwam nog ~bij dat levensbesohaativelijke lcriteria inmid-
dels een grote aantrekkingskracht gingen uitoefenen op het mcei-
zaam ontloken besef, dat het verbeteren va~n de bestaansvoorwaar-
den samenwerking vereiste. Zeker niet in het minst van katolieke
zijde werd de idee voorgestaan groepsbelangen naar konfessioneel
getuigen te bundelen.

a) Patroonsvereniging

Het georganiseerd optreden van de bra~bantse klompenmakers-
patroons vond zijn kader ín de Hanze. Dit was een rooms-katolieke
middenstandsvereniging, die op 6 februari 1902 te 's-Hertogenbosch
voor het gelijknamige bisdom opgericht, spoedig navolging kreeg in
de andere bisdommen van Nederland.'o Ze was tot stand gekomen
dank zij het ijveren van de zevenentwintigjarige norbertijn dr. J.
Nouwens van de abdij te Heeswijk. De belangstelling v~oor het
verenigingswerk was bij deze jonge geestelijke geënt op zijn sociale
herkomst - zijn vader was koperslager geweest - het nieuwe maat-
schappelijke engagement van zijn kerk en het kontakt met vooruit-
strevende katolieken. Hij had in zijn romeinse studiejaren Schaepman
ontmoet, van wie reeds in 1888 een pleidooi voor een vereniging van
middenstanders was verschenen. Deze wees hem er op, dat de en-
cykliek Rerum Novarum ook richtlijnen aangaf voor de oplossing
der problemen van de middenstanders.

Het op 15 mei 1891 versche~nen pauselijk schrijven gaf de grond-
slagen voor een maatscihappelijke herordening op kristelijke grond-
slag. Korporatieve opbouw van de samenleving, onderlinge solida-
riteit en behartiging van de sociale belangen der ekonomisch zwakke
groepen, behoorden tot de scharnierpunten van het dokument. Van
deze encycliek gi~ng een grote stimulans uit voor een soeiaal katoli-
cisme en zij ;bepaalde de struktuur van het katolieke verenigings-
leven. zo

la) Van den Eerenbeemt, Nouwens en Kath. Middenstandsbeweging, blz. 251 e.v.
m) H. F. J. M. van den Eerenbeemt, Tussen Scylla en Charybdis koersend naar
een organische maatschappijleer; ideeën in katholieke kring over corporatieroe orde-
ning roóór „Rerum Noroarum" reeks Tilliburgis nr. 25 ('s-Hertogenbosch 1968),
blz. 21 e.v.; van dezelfde auteur Corporatisme en katholiek sociaai denken 1891-
1901.
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Nouwens kon bij de propaganda van de organisatiegedachte veelal
steunen op de medewerking van de kapelaans, die doar bisschoppe-
lijke vobrschriften hiertce werden aangezet. Deze vorm van mana-
gement bracht een nieuw facet aan hun zielzorgelijk ideaal. Ze
verschafte tegelijk een geoorloofde ventilatie aan de door ambt en
hiërarchieke plaats ing~etoomde menselijke geldingsdrang en dimen-
sioneerde de ruimte tussen altaar en pastorie. Door hun gezagheb-
bende positie waren de geestelijken in staat het prille organisatie-
begrip, dat onder de kleine nijveraars nog wortel moest schieten, te
stimuleren. Waar hun belangstelling ontbrak, kwam het verenigings-
leven moeilijk van de grond. Het gezag van de priesters, dat niet al-
leen werd opgelegd, maar ook als vanzelfsprekend wend aanvaard,
fungeerde vaak als het equilibrum wanneea de onderlinge diskor-
dantie der leden de ~bestendigheid van het bestaan der verenigingen
in gevaar bracht.

De Hanze kreeg onder de trefzekere leiding van Nouwens na
een snelle start een voorsgoedige ontwikkeling. Ze ontvouwde vele
en ~bewonderingswaardige aktiviteiten, waarvan de weerslag is te
vinden in het organisatieleven van de klompenmakers, dat nu te
bespreken staat. Nadat in 1909 als laatste in de rij te Zwolle de
Hanze voor het aartsbisdom Utrecht was opgericht, kwam de wens
op naar een nationale federatie. Eerst in 1915 werd dit kristalisatie-
punt bereikt tcen op 9 december van dat jaar de Nederlandsche
R.K. Middenstandsbond werd opgericht. Yl

Het initiatief tat een klompenmalcersverenzging op konfessionele
grondslag was afkomstig uit Best. In deze gemeente bestonden twee
klompenmakersverenigingen „die een jammerlijke verdeeldheid on-
der de vakgenoten veroorzaakten".2Y Waarsohijnlijk betrof het hier
een afdeling van de in 1898 te Tilburg opgerichte Coëperatieve Klom-
penmakersbond en een hiervan afgesaheide.n grcep, die zich bij de
bond ui~t Deventer had aangeslotien. In augustus 1902 bereikte Nou-
wens een brief van klompenmaker M. van Hirtum, waarin hem
gevraagd werd „de samenstelling van de gronden waarop den Chris-
telijken Klompenmak.ersbond zich zou kunnen vestigen" aan te ge-

!1) Van den Eerenbeemt, Nouwens en Kath. Middenstandsbeweging, blz. 241-262;
van dezelfde auteur de in noot 20 genoemde publikatie.
:z) De Hanzebode, jrg. I(1902), nr. 1.
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ven. De plaatselijke geestelijkheid, als eerste benaderd, achtte zich
in deze onbevoegd en de pastoor had geadviseerd de medewerking
van de oprichter der Hanze in te rcepen. Bij wijze van indikatie
wees van Hirtum er op, dat de klompenmakers meestal onantwik-
kelde en weinig gefortuneerde lieden waren. Zij voelden zich ernstig
in hun bestaan en dat van hun knechts bedreigd daor een dodende
buitenlandse kankurrentie en de opgelopen hou.tprijzen. Werden de
beide in onderlinge naijver werkende neutrale verenigingen onder
„ohristelijke vlag" ~tot eenheid gebracht, dan zou men in staat zijn
het hoofd te bieden aan de problemen. Omdat de klompenmakers
uit Gelderland meestal gelovig protestant waren, ging de voorkeur
uít naar een algemeen kristelijke organisatie. Het werd nochtans aan
het oordeel van Nouwens overgelaten er eventueel een rooms-kato-
lieke vereniging van te maken. 23 En zo geschiedde. In een bijeen-
komst op zondag 5 oktober 1902, waarvoor alle ter plaats~e wonende
zelfstandige klompenmakers waren uitgenodigd, werd onder super-
visie van Nouwens in Best het eerste R.K. Hanzegilde van klampen-
makers opgericht. Enige dagen nadien, op 8 oktaber kwam het gil-
de, nu onder leiding van kapelaan Jos. van Besouw bijeen om een
bestuur te kiezen.

Het eerste nummer van de Hanzebode, het maandblad der dio-
cesane Hanze, met Nouwens - hce kon het anders - als hoofd-
redakteur, ncemde de oprichting van het gilde een groot sukses. Nu
er eenheid was gebracht, mocht de verwachting warden uitgespmken
„dat de becefening van een bedrijf, dat hier in deze streek aan zoo-
veel handen werk verschaft, door organisatie op christelijke gmnd-
slag, in blcei zal tcenemen en uit de malaise zal worden opgebeurd,
waarin het gekomen was". 24

Het gilde te Best telde 64 leden en had hiermee, naar kapelaan
Van Besouw aan Nouwens berichtte „bijna alle klompenmakers uit
de plaats kunnen vereenigen". Dit wijst er op, dat de beide andere
verenigi~n~gen van de kaart waren geveegd en hun plaats door het
Hanzegilde werd ingenomen. De kapelaan verwachtte, dat ook de

~) A.A.B., Fonds Nouwens: Brieven van en aan Dr. J. Nouwens (inv. nr. 120);
van M. van Hirtum, Best d.d. 19.8.1902 (inv. nr. 50).
u) De Hanzebode, t.a.p.
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klompenmakers van Oirschot zieh zouden aansluiten, evenals die
van Liempde en van St. Oedenrode. Als Nouwens zelf Schijndel
voar zijn rekening wilde nemen, zouden naar zijn oordeel in de
Meierij de meeste klompenmakers georganiseerd zijn.25 Schijndel
volgde dan ook spoedi,g, vermoedelijk in de eerste maanden van 1903
en samen met de kerkdorpen Olland en Gemonde werd hier het
St. Jacabsgilde van klompenmakers opgericht. Daarna kwam St. Oe-
denrode aan de beurt, waar onder leiding van kapelaan A. Karthon
uit SChijndel en in aanwezigheid van de kapelaans Van Besouw uit
Best en J. van der Heyden uit St. Oedenrode op 20 oktaber 1903 de
oprichtingsvergadering werd gehouden. Van de 65 z.elfstandige klom-
penmakers waren er 50 aanwezig, die op twee na staande de verga-
dering lid werden. Nu er drie plaatselijke verenigingen met tesamen
een 170 leden werkzaam tivaren, aohtte men de tijd gekomen de op-
richting van een diocesaan gilde voor te bereiden. Dit streven kwam
voort uit de opzet van de Hanze, waarin naast plaatselijke afdelingen,
diocesane gilden waren voorzien. De verschillende gilden vormde.n
tesamen plaatselijke en distriktsafdelingen, naar vak~beoefening wer-
den zij in afzonderlijke diocesane bercepsgilden ondergebracht. Op
1 januari 1905 trad het diocesaan gilde van klampenmakers formeel
in werking en vormde het een van de vijf gilden, waaruit voor da.t
moment de Hanze was samengesteld.28

Dat niet overal het verenigingsleven direkt spontaan aansloeg,
bewijst de inspanning die het kostte om Liempde te winnen. Een
vergadering van het diocesaan gilde i.o., die op 27 november 1904
te Boxtel werd gehouden, had volgens het ve~rslag voornamelijk tot
doel „Liempde ín den val te kriygen", en er een gilde op te richten.
Dit zou mceten gebeuren ap een vergadering om daar door de op-
komst van „deze talrijke menigte van klompenmakers te toonen hoe
onverschillig ze hebben gehandeld door zich niet aan te sluiten". Qp
20 februari 1905 was het zover. De oprichtingsvergadering in Liemp-
de werd weer bijgewoond door maar liefst drie geestelijke advíseurs
en een aantal bestuursleden uit andere afdelingen. De kogel, een-

:s) A.A.B., Fonds Nouwens: Brieven; van Jos. van Besouw, Best d.d. 24.10.1902
(inv. nr. 15).
YB) De Hanzebode, jrg. II (1904), nr. 35. Andere gilden waren o.m. die van de
bakkers en de molenaars.
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maar daor de Liempdse kerk, was de tcetreding der klompenmakers
nagenoeg algemeen. ~

Een „opwekkend woord tot de klompenmakers in Noord-Braban:t",
in de Hanzebode van 17 maart 1905 spoorde de v~akbroeders, die
zich nog niet in de veren van de Hanze hadden gestoken, hiertoe
dringend aan om niet langer „een sleepblok op de gangbaarheid
van het goede" te zijn. In de plaatsen waar nog geen verenigíng was
opgericht zoals Boxtel, Udenhout; Helvairt, Den Dungen, St. Mi-
chielsgestel en Oirschot moesten zij het initiatief nemen en niet
wachtien tot de geestelijken 1~~en hiertce aanzetten. „'t Is voorzeker
loffelijk, ja in zekeren zin noodzakelijk om onder leiding van Eerw.
Geestelij.ken ee.ne vereeni~ging te stichten", want zo zal het kristelijk
karakter beter zijn gewaarborgd. Maar het was toch wel een gemns
aan moed en wilskracht wanneer de „mannen van St. Jakab" doar
de eerwaarde heren moesten warden aangezet „den weg des heils
ap te gaan". Qver de aprichting van klompenmakersgilden in de
hservoor genoemde plaatsen konden geen gegevens worden achter-
haald. In Boxtel en Udenhout ~blijken ze wel bestaan te hebben,
wanx ze waren vertegenwoordígd op een vergadering, die het dioce-
saan ~gi~lde op 14 februari 1905 te Boxtel belegde. Ook Veghel, dat
nog niet is genoemd, ~behoorde ~hierbij.28 Het is vermoedelijk zo
geweest, dat niet alle pogingen am de klampenmalcers te organiseren
een blijvend resultaat opleverden en het voortbestaan van de plaat-
selijke vereniging nag erg afhankelijk was van de aktivitei~t der on-
erva.ren bestuursleden. Zo bericlitte de Hanzebode van 1 december
1905 dat in Udenhout dan pas of alweer, dat is niet duidelíjk, een
klompenmakersvereniging was apgericht. Hetzelfde bericht su,gge-
reert dat St. Oedenrode achterbleef, terwijl daar het plaatselijk gilde
toch reeds ap 2 aktober 1903 in leven was geroepen. ~ Een mcei-
lijldieid, dne zioh kan voordcen was, dat valgens de statuten van de
Hanze eerst plaa.tselijke afdelingen moesten worden apgerich.t am
daarui.t de beroepsgilden te la.ten ontstaan. Vaak was de feitelijke
gang van zaken juist omgekeerd en ging mede gestimuleerd door
het diocesaan gilde een ~beroepsgilde voorop, terwijl de plaatselijke

:') t.a.p., jrg. II(1905), nr. 39 en jrg. III (1905), nr. 47.
~) t.a.p., jrg. III (1905), nr. 49.
p) t.a.p., jrg. III (1905), nr. 103.
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afdeling moeilijk van de grond ~kwam. Vooral in ,kleine gemeenten
met een beperkte nering en nijve~heid, waar een bepaalde bedrijfs-
tak een dominerende bezetting had, deed zich dit versehijnsel voor.
Toen er in de loop van 1905 sprake was van de oprichting van een
klompenmakersgilde te Ammerzoden, in het gelderse gebied van het
bisdoTn 's-Hertogenbosch, liet de Hanzebode niet na op de statutaire
bepalingen te wijzen.30 De achter,grond hiervan was, dat de plaat-
selijke afdelingen vooral gezien werden als standsorganisatie en aan
d~e beroepsgilden het karakter van vakorganisatie was boebedacht.
In de standsorganisatie, die op de eerste plaats een godsdienstig-
zedelijke taak zou hebben, eiste de kerkelijke leiding op grond van
haar verantwoordelijkheid voor het zieleheil der beminde gelovigen
een d,irekte macht op. In de vakarganisatie m~et ihaar primaire be-
hartiging van een „stoffelijk dcel" wilde zij volstaan met een in-
dire~lcte macht.S1

Het was niet meer te achterhalen of er nag in andere gemeenten
van het Bossche diocees klompenmakersgilden werden opgericht,
evenmin kan veel gezegd worden over de ontwikkeling van het le-
dental. Slechts van enkele plaats~en wend wat cijfermateriaal gevon-
den. Zo telde in 1909 het gílde van Udenhout zestien, van Schijndel
tweeëntwintig en dat van Best ,zestig leden. In 1914 waren er dit te
Schijndel zesentwintig en te Best eenenvijftig. Het gilde te St. Oe-
denrode, dat in 1903 m~et achtenveertig leden was begonnen, had
er in 1914 nog vijfentwintig aver.32 Tcen in 1917 de R.K. Natio-
nale Klampenmakerspatroonsbond tiverd apgericht, waren in het dio-
cees gilden werkzaam in Ammeczoden, Best, Boxtel, Dussen, Hel-
voirt, Leeuwen, Lichtevoorde, Liempde, Lieshout, Mill, St. Oeden-
rode, Schijndel, Son, Ti~lburg, LTdenhaut en Veghel. ss

~o) t.a.p., jrg. III (1905), nr. 50.
a') J. J. de Kroon, De geestelijk adviseur in de R.K. Standsorganisatie in gedenk-
bcek De Bossche Diocesane Werkliedenbond 1903-1928 (Tilburg 1928), blz. 203
e.v.
~t) Verslagen en Mededeelingen van de afdeeling Handel roan het Departement
van Landbouw, Nijverheid en Handel; overzicht van de in Nederland bestaande
Patroonsvereenigingen, jrg. 1914, nr. 3.
") S.E.H.A.T., Notulenboek van den R.K. Natio~nalen Klompenmakersbond le
alg. verg. 26.7.1917.
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De instelling van 1~et diocesaan gilde was het werk geweest van
kapelaan A. Karthon uit Schijndel, die zich voordien had beijverd
voor de oprichting van een aantal plaatselijke gilden. Onder zijn lei-
ding werd op 14 februari 1905 in een vergadering te Boxtel het be-
stuur gekozen uit vertegenwoordigers van de plaatselijke organisaties.
De eerste voorzitter van het diocesaan gilde was A. van Vroonhoven
uit Best, de latere direkteur van de vakschool in zijn woonplaats en
nadien tweede assistent van de Rijksnijverheidsdienst voor de be-
drijfsvoorlichting aan klompenmakers. Kapelaan Karthon werd door
de bisschop bencemd tot hoofdadviseur van het diocesaan gilde.

Het heeft een zestal jaren geduurd alvorens de koncept-statuten
een definitieve vorm kregen en koninklijke goedkeuring werd aan-
g~evraagd. Aanvankelijk steunde men op de rechtspersoonlijkheid van
de Hanze, waarvan bij K.B. van 23 september 1905, no. 73 de ge-
wijzigde statuten ware,n gcedgekeurd. Volgens artikel 1 van deze
statuten was „De Hanze" een rooms-katolieke vereniging van de
handeldrijvende en industriële midden5tand in het bisdom van
's-Hertogenbosch. De vereniging was ingedeeld in „a) afdeelingen,
in verschillende gemeenten van het bisdom geve5rigd, waaruit vak-
vereeni~gingen, plaatselij~ke gil,den genaamd, voor verschillende vak-
ken kunnen gevormd worden; b) diocesane Hanzegílden, gevormd
uit plaatselijke gilden of door vakgenooten uit verschillende plaat-
sen". 34 Bij alle afhankelijkheid van de Hanze en overeenkbmst in
dcelstelling waren in de middelen van de verschillende geledingen
wel enige versdhillen aan te wijzen. Belangrijker was echter het ver-
krijgen van een juridische handelingsbekwaam~heid voor de gilden
afzonderlijk, die mede de rechtsaansprakelijkheid van de hoafdver-
enigíng begrensde. Deze beschermin~g achtte het hanzebestuur nood-
zakelijk ingeval een der gilden een faux pas de deux sabots zou uit-
vceren. Nadat de plaatselijke gilden waren voorgegaan, sg verkreeg
het diocesaan gilde bij K.B. van 3 augustus 1911, no. 98 de ver-
eiste goedkeuring op de statuten.

e~) Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant, 12.10.1905, nr. 239.
ab) Verslagen en Mededeelingen van de afdeeling Handel; ovenicht roan de in
Nederland bestaande Patroonsvereenigingen, jrg. 1909, nr. 2 blz. 105, Schijndel,
K.B. 21.1.1907, nr. 7; blz. 106, Udenhout, K.B. 8.6.1907, nr. 45; blz. 144, Best,
K.B. 14.12.1907, nr. 105: idem jrg. 1914, nr. 3, blz. 285, St. Oedenrode, K.B.
15.4.1909, nr. 29.
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De naam luidde Diocesaan Hanzegilde van klompenmakers in
het Bisdom van 's-Hertogenbosch, onderafdeeling van „de Hanze".
De hoofdzetel was gevesrigd ,te Boxtel (art. 1). Als dcelstell~ing werd
in art. 2 aangegeven „de zedelijke en stoffelijke belangen der klom-
penmakerspatroons in het algemeen en .van de leden in het bijzon-
der te behartigen, overeenkomstig de beginselen wan den Roomsch-
Katholieken godsdienst". De vere.nigirLg wilde haar dcel bereiken
door a) het steunen „van elke Kathalieke sociale actie, welke de
welvaart van den klompenmakersstand kan bevorderen; b) het be-
vorderen van ambachts- en handelsonderwijs, ~het oprichten van in-
formatie- en schuldinvorderingsbureau's, onderlinge of collectieve
verzékering, het streven naar contante betaling, gezamenlijke aan-
koop van grondstoffen en werktui~gen, noodig voor 'het bedrijf; c) het
bestrijden van oneerlijke concurrentie; d) het oprichte,n af steunen
van alle inrichtingen, welke de klampenindustrie kunnen bevorde-
ren; e) het samenwerken met vereenigingen, welke de klompenma-
kersbelangen bevorderen; f) het uitgeven van geschriften en het
exploiteeren van een vakblad voor de klompenindustrie; g) vergade-
ringen, waarop het dcel en de middelen nader besproken en onder-
zocht worden" (art. 3). De leden werden onderscheiden in werkende
leden, begunstigers, ereleden en hospitantleden. Met deze laatste
groep wilde men de vereniging open stellen voor niet-katolieke valc-
genoten, voor wie in hun woonplaats geen eigen konfessionele klom-
penma'kersvereniging bestond (art. 4). Het diocesaan gilde stond
onder leiding van een centraal bestuur, samengesteld uit de voor-
zitters van de plaatselijke gilden (art. 15). Dit cemtraal bestuur stelde
een dagelijks bestuur samen, gekozen uit de werkende leden, de
katalieke begunstigers en algemene leden (art. 16). Het werd ter-
zijde gestaan door een geestelijke adviseur, benoemd door de bis-
schop van 's-Hertagenbosch, „nadat deze, desgewild, gehoord heeft
het dagelijksch bestuur" (art. 20). De adviseur kon deelnemen aan
de vergaderingen van het centraal bestuur en had daarin een raad-
gevende stem. „Kan de geestelijke adviseur zich met de op de ver-
gadering genomen besluiten niet vereenigen, omdat hij deze acht
in strijd met de Katholieke of zedelijke beginselen, zoo heeft hij het
recht, te eischen, dat de uitvcering dier besluiten worde opgeschort
en de beslissing van het dagelijksch bestuur van „de Hanze" in het
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bisd~oan van 's-Hertogenbosch w~orde aangevraagd, die voor de ver-
ee.niging bindend is" (art. 21). Jaarlijks zou de vereniging valledig
verslag van haar werkzaamheden en -beheer mceten dcen aan het
dagelijks bestuur van de Hanze (art. 33). De statutaire oprichtings-
da.tum van het diocesaan klampenmakersgilde was vastgesteld op
1 januari 1911, 36 maar het had zich reeds sedert 1 januari 1905
onder het devies van moeder Hanze „Eerlijk in handel - Christe-
lijk in wandel" bewogen.

Verenigingen, die zích zo in de sociale frontlinie van de Kerk
lietn opnemen, konden niet volstaan met de koninklijke gnedkeu-
ring der statuten, ook de goedkeuring van de bisschop van
het diocees was een vereiste. Met dit episcopale fiat hing sa-
men de ~benceming van een geestelijk adviseur, waarvoor in de
meeste gevallen een parochiegeestelijke werd aangewezen. Het
optreden van de adviseur was geregeld in de Bisschoppelijke Voor-
schriften. Hij moest er voor waken, dat geen ~besluiten werden
genomen „in strijd met den godsdienst en de zedeleer". Hij mocht
slechts, maar mcest zeker ingrijpen „ratione peccati". Mate-
riële aangelegenheden moesten hem zo weinig mogelijk in beslag
nemen, zodat hij niet onttrokken werd „aan de sfeer van zijn
hemelsch beroep". s~ De behartiging van de godsdienstige belang~en
vormde de grondslag voor het versterken van de saam:horigheid en
de ~bevordering van een gmepsbewustzijn der leden. Met zijn ák-
tíviteiten en aansparingen op dit terrein gaf de adviseur inhoud aan
de formele door de kerkelijke hiërarchie opgedrag~en funktie. Wat
door allen werd gevoeld, maar wat door onwennig;heid schroom
opriep bij hen, die niet anders gewend waren dan zich te buigen
ower he~t klompenblak, kan vertalkt worden door de priester. Hij,
die buiten en bove.n de belangen van de vakbecefeni~ng stond, kon
krachtens ambt en funktie wijding geven aan de strijd om het be-
staan. De geestelijke adviseur kon onverdacht spreken over eenheid
en verbroedering, over oneerlijke onderlinge konkurrentie en prijs-
bederf, niet in ekanomische zin, maar als konsekwentie van een
levenshouding. sg De gebondenheid aan de normering van het kerke-

ae) Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant, 7.9.1911, nr. 209.
a') De Kroon, a.w., blz. 204 e.v.
~) De Hanzebode, jrg. II(1905), nr. 39.
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lijk gezag werd in het overheersend levensbesef niet alleen aanvaard,
maar ook ~bijzonder op prijs gesteld. In deze samenhang mag er op
wprden gew~ezen, dat alle katolieke verenigingen aan de geestelijke
schutse van een heilige uit de hemel .tiverden tcevertrouwd. Voor
de klompenmakers was dit St. Jacabus de Meerdere, voor wie de
kerkelíjke kalender ap 25 juli een eredag aanwees.39 Zoals we reeds
zagem, vormde deze dag van ouds een der twee feestelijke „verwis-
seldagen" in het bestaan der klompenmakers. Het lag dus voor de
hand, dat in het verenigingsleven St. Jacob tot hun patroonheilige
werd geïnstitutionalis~eerd. ao Alleen het gilde te Best, waarvan kape-
laan Jos. van Besouw de geestelijke adviseur was, hield zich niet aan
deze i~konologie. Hier nam men St. Joseph tot patroon, die men op ge-
zag van de Hanzebode ook tot de middenstand mocht rekenen. al

Nu we ons ervan hebben vergewist, dat het geestelíjk fundament
deugdelijk was, zijn we gekomen aan de belichting der materiële
aktiviteiten van het hanzegilde van klampenmakers.

b) Houtaankopen

De eerste aktiviteit van de jonge organisatie onderscheidde zich
niet van die van haar neutrale voorgangsters. Zij was gericht op het
beïnvlceclen van de grondstoffenprijs door de kollektieve aankoop
van buixenlands hout ter hand te nemen. Ten gevolge van de boom-
ziekte, die tegen het eind van de negentiende eeuw het papulieren-
bestand in de Meierij had aangetast en de tcegenomen vraag door
nieuwe ~houtverwerkende industrieën, zoals de luciferfabrieken, was
het binnenlands hout schaars geworden en sterk in prijs ges~tegen. az

Vaor de klompenmakers, door de konkurrentie ap de afzetmarkt niet
bij machte hun prijzen te verhagen, betekende dit een vermindering
van het reeds bescheiden arbeidsinkomen. Zij hadden i!n het ver-
leden kompensatie gezocht door de werkdagen te verlengen, tatdat

J9) Encyclopaedqe van het Katholicisme o.r.v. E. Hendrikx, J. Dcensen, W. Bocxe
(B~~ ~m 1955), dl. II, blz. 215.
w) Ook in sommige streken van Frankrijk was SG Jacobus de patroon van de
klompenmakers, zie A. Sébillot, Légendes et Curiosités des Métiers, dl. XVI: Les
borsiers et les sabotiers (Parijs 1896), blz. 19.
~1) De Hanzebode, jrg. V(1909), nr. 280.
~) Middenstaxdsenquête 1908, a.w., blz. 15.
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hier de grens van het mogeli}ke was bereikt. Het valt dan ook te
begrijpen, dat men andere wegen ging zceken om het kostprijs-
probleem op te lossen en dat de belangstelling grceide voor de ver-
werking van buitenlands hout. Voordien hadden de verenigingen
in Best, Schijndel en St. Oedenrode al weten te bereiken, dat de
jaarlijkse houtverkopingen der gemeenten niet meer zoals gebrui-
kelijk bij opbod, maar bij inschrijving ~ouden gebeuren. Daarbij was
verder overeengekomen, dat men alleen op verkopingen in de eigen
woonplaats zou inschrijven. Het voordee~l van deze afspraken was,
dat bij inschrijving de prijs minder door onderlinge wedijver kon
oplopen. Van de gemeentebesturen was bovendien gedaan gekregen,
dat bij betaling der kooppenningen binnen vijf maande~n een korting
van de helft op de toeslaggelden zou worden toegestaan. Hce groot
de voordelen hiervan waren, kon niet worden achterhaald. Zij wer-
den in ieder geval groot genoeg geacht om er de vaordelen van het
verenigingsleven mee aan te tonen.4s

De levering van buitenlands hout geschiedde op monster door
een houtimporteur te Amsterdam. In 1904, nog vóór de oprichting
van het diocesaan gilde, vond de eerste transaktie plaats, tcen door
de drie reeds ge~noemde verenigingen tesamen met die van Veghel
voor een bedrag van f 20.000,- een hceveelheid va~n 1.500 ms rus-
sísch klompenhout werd aangekocht.44 Het hout bezat een redelijke
bewerkingskwaliteit en de aankopen werden voortgezet.

~Om als marktpartij gunstige kondities te kunnen bedingen besloot
het diocesaan gilde in 1905 de houtaankopen te bundelen en een
di~ocesasie aankoopkommissie in te stellen.45 Daarnaast bleven de
plaatselijke kommissies aktief bij de lakale houtverkopingen in eigen
streek en in België. Zo kocht het gilde van St. Oedenrode in het
najaar van 1906 voor de prijs van f 2.300,- in België 200 ms ka-
nadahaut. In dezelfde periode betrak het gílde van Best 407 ms haut
voor de prijs van f 5.300,-. Door dergelijke aktiviteiten kwam de
diocesane aankoopkommissie minder tot zijn recht en deze si.tuatie
was voor Nouwens aanleiding zich in 1907 per9oonlijk hiermae te
bem,oeien. De gezamenlijke inkaop achtte hij van groot belang voor

w) De Hanzebode, jrg. III (1905), nr. 49.
u) Middenstandsenquête 1908, a.w., blz. 20.
~S) De Hanzebode, jrg. III (1905), nr. 112.
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de ekonomische positie van de klampenmakers. Op een vergadering
van het diocesaan gilde stelde hij voor naast de aankoopkommsssie
een raad van toezicht te ben~oemen en een reservefonds te vormen
uit opcenten op de aankoopbedragen, om hieruit de onkosten van
de kommissie te bestrijden. 48 Het jaar daarop ondernam het cen-
traal bestuur een paging de gezamenlijke houtaankoop verplichtend
te stellen. Alle leden zouden volgens het voorstel, dat de plaatselijke
gilden werd voorgelegd per knecht tenminste 1 kubieke meter hout
per jaar via de diocesane aankoopkommissie mceten aankopen. 47 We
hebben niet kunnen achrerhalen, hce de voorgestelde maatregelen
werden ontvangen en of ze zijn uitgev~oerd. Wel besloat enige maan-
den nadien de algemene vergadering van het di~ocesaan gilde met
de centrale houtaankopen door te gaan. De aankoopkommissie zou
hiertce offerte vragen bij de importeur en desgawenst rechtstreeks
kontakt leggen met de leveranciers in Rusland.4a

Met recht kan worden gezegd, dat het aankopen van hout in
deze jaren de voornaamste bezigheid van de organisatie was en een
der belangTijkste middelen om haar bestaansrecht te bewijzen.49
Ongetwijfeld werden door de aanvcer van buitenlands hout de
binnenlandse prijzen beïnvloed. Het is echter niet mogelijk hiervan
het effekt aan te geven, omdat in het binnenland het houtaanbod na
1910 weer ruimer werd, tcen de gevolgen van de boomziekte waren
uitgewerkt. De rapporteur van de middenstandsenquête voor het
klompenbedrijf vermeldde in 1911 in zijn rapport, dat de houtprij-
zen gedurende de laatste jaren gelijk waren gebleven. Voor g~oed
kanada~hou~t werd tcen 13 à 14 gulden per kubieke meter betaald,
voor wilgenhout 19 à 20 gulden, voor abeel 14 à 15 gulden en
voor lindenhout 15 à 20 gulden per kubieke meter franko aan de
werkplaats afgeleverd. De prijzen van het russisch espen-, elzen- en
berkenhout waren daarenteg~en onder invloed van de tcegenomen
vraag opgelopen van respektievelijk 13; 14 en 15 gulden tot 18, 19 en
20 gulden per kubieke meter franko spoor naastbij gelegen station,
zodat het niet meer aantrekkelijk was buitenlands hout aan te kopen, so
48) t.a.p., jrg. III (1907), nr. 190.
47) t.a.p., jrg. IV (1908), ns. 231.
~e) t.a.p., jrg. IV (1908), nr. 248.
~a) t.a.p., jrg. III (1907), nr. 198.
60) Middenstandsenquête 1908, a.w., blz. 15.
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c) Het Vakblad

In de Hanzebode, het orgaan van de diocesane midde~standsorga-
nisatie werden alle aktiviteirten, vergaderingsverslagen, de apridhting
van nieuwe afdelingen en het behalen van verenigingssuksessen
breed uitgesponnen aan de lezers voorgezet. Voar de klompenma-
kers was er tot omstreeks 1905 een vákblad vcrschenen van de Ne-
derlandsche HIompenmakersbond, die in 1899 te Deventer was op-
gericht. Toen deze bond zijn ledental zag verminderen, was de ex-
ploitatie in parti'kuliere handen overgegaan en werd de uitgave op
abonnementsbasis door een firma in Aalten nag een jaar voortge-
zet. sl Dat de opheffing van dit vakblad toch wel als een gemis
werd beschouwd blijkt uit een ingez~onden stuk in de Hanzebode
van 10 februari 1905. De inzender pleitte voor het aanwijzen van
plaatselijke korresgonden~ten en andere personen om de belangen
der klompenmakers in dit middenstandsorgaan te bespreken. Dit
pleidooi kreeg de steun van de redaktie, die het diacesaan gilde aan-
spoorde een paar medewerkers aan te wijzen. b~ Waarsehijnlijk tegen
de zin van Nouwens in, was inmiddels ~bij het bestuur van het cen-
trale gí~lde de wens ontstaan zelf een blad uit te geven, dat uitslui-
tend voor de klompenznakerij was bestemd. Op 1 januari 1906 ver-
scheen het e~erste nummer van De Klompenmaker, Vakblad voor het
Diocesaan Hanze-Gilde voor Klampenmakers in het Bisdom van
's-Bosch. Het kwam om de veertien dagen uit en werd aan de leden
gratis toegezonden, voor anderen was de abonnementsprijs bepaald
op een gulden per jaar. De Hanzebade vcelde zich niet zo gelukkig
me~t dit initiatief. De redaktie sprak zijn twijfel uit o~ver de levens-
vatbaarheid van het orgaan en hoopte dat het niet tot versnippering
van krachten zou leiden. ~

Wij zijn er nie~t in geslaagd de eerste twintig jaargangen op te
sporen, waardoor inteTessante gegevens ontbreken. Er is niets be-
kend over de eerste redaktie, noch over de oplaag van het blad, dat
in Best werd uitgegeven. Osndat het een uitgave was van het dío-
cesaan gilde, is het mogelijk dat een of ernkele ~bestuursleden zich

61) De Klompenmaker, jrg. L(1955), nr. 1~2.
6z) De Hanzebode, jrg. III (1905), nr. 44.
az) De Hanzebode, jrg. III (1906), nr. 116.
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aanvankelijk met de samenstelling hebben belast. Tcen de sekre-
taris van het diocesaan gilde, H. van Doorn uit Veghel, zijn funktie
in 1908 neerlegde, werd A. Merkx uit Best gekozen tot zijn opvol-
ger en aangewezen als redakteur van „De Klompenmak~er". a'

In de beginselverklaring, waarmee het bestuur van het Hanze-
gilde zijn vakblad introduceerde, werd aangegeven dat het zich zou
riChten op de noodzakelijke verandering~en in het bedrijf. He~t zou
„wijzen op alle verbeteringen, die de moderne rijd in onzen tak van
nijverheid weet aan te brengen, opdat er vooruitgang kome ook on-
d~er ons, en we niet langer de toe']comst zoo donker behoeven in te
zien". De redaktie daeht hierbij aan technische informatie, kommer-
ciële vaarliohting, markt- en veiling~berichten en ,~in a~lle vrijmoedig-
heid" zou zij „onze vakgenooten wijzen op verkeerde praktijken, die
er aok onder ons besta~an". Daarnaast wi'lde men alle uitingen van
het verenigingsleven opnemen, want het bestuur was overtuígd van
„de wenschelij'kheid der vakarganisatie". Dit behcefde zich niet te
beperken tot de patroonsvereniging, ook voor de belangen van de
knechts zou het blad openstaan. aa Het is onmagelijk te zeggen op
welke wijze het vakblad zich gedurende de eerste decennia van zijn
taak heeft gekweten. Zonder twijfel heeft het een funktie vervuld,
ju:ist door de op het eigen v~akbelang gerichte opzet. Omstre~lcs 1912
verscheen korte tijd nog een ander vakblad, dat door een nieuw op-
geríchte vereni~ging van klompennnalcers te ~Deven~ter werd uitgege-
ven. Door de Hanze~b~ode ~in 1909 e~en der best geredigeerde vak-
bladen van Nederland gencemd, 6e bleef De Klompenmaker het eni-
ge orgaan dat aan deze tak van nijverheid was gewijd. Daardoor
grceide de lezerskring ook buiten de eigen organisatie en werd het
van meet af aan, zo~als het jubileumnummer in 1955 berichtte, naar
120 plaatsen in Nederland verzonden. Toen het diocesaan gilde in
1917 opging in de R.K. Narionale Klompenmakerspatroonsbond
nam deze nieuwe organisatie de exploitatie van het vakblad over. a~

s4) De IClompenmaker, t.a.p.
6s) De Hanzebode, jrg. III (1906), nr. 116.
6e) t.a.p., jrg. V(1909), nr. 309.
67) De Klompenmakei, t.a.p.
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d) Verbetering van de marktpositie

De eerste maatregel ter verbetering van de marktpositie, die on-
der ogen werd gezien, had een defensief karak~ter. Het betrof een
voorstel van kapelaan Karthon om een informatiesysteem op te zet-
ten over de afnemers. Alle leden zouden een oordeel over de be-
trouwbaarheíd van hun afnemers schriftelijk mceten doorgeven aan
de adviseur van hun plaatselijk gilde. Tesamen met zijn kollega's
zou deze geestelijke zich vervolgens belasten met de registratie en
de onderlinge uitwisseling der gegevens. Meldde zich bij een lid
een nieuwe afnemer, die in het registratiesysteem voorkwam, dan
kon de plaatselijke adviseur inlichtingen verstrekken over diens bo-
nafiditeit. Wel was het hierbij een vereiste; dat ieder een eerlijke
opgave deed en niet bezweek vaor de verleid'vng over een solide af-
nemer een minder gunsti,ge informatie te geven ter bescherming
van zíjn eigen ~belang. 58 Dat een dergelijk voorstel ter tafel kwam;
toont aan dat een zwakke ekonomische positie en een besaheiden
ontwikkeling menig klompenmaker te goed van vertrouwen liet zijn.
Hij kon gemakkelijk het slachtoffer w~orden van afnemers die, wan-
neer zij in het krijt stonden bij de ene leverancier naar een andere
gingen tot ook daar de lat vol stond en de levering van klompen
werd gestaakt. Men kan zich voorstellen, dat de klompenmakers in
hun gelovige eenvoud eeTder bereid waren bij de kapelaans hun zon-
den te belijden, dan deze ap papier een inzicht te verschaffen over
de afnemers. Wij hebb~en dan ook nergens kunnen vinden, dat het
voorstel aanslceg en het systeem in uitvcering is gebracht. Wanbe-
taling en het heersende kredietsysteem waren een euvel, waaronder
het kleine bedrijfsleven in het algemeen gebukt ging. bs Het idee
om zich hiertegen te beschermen leidde enige jaren la.ter tot de op-
richting van een incasso- en informatieburo van de centrale Hanze-
vereniging, dat aan alle leden zijn diensten verleende. eo

Een ander aspekt dat invloed had op de marktpositie van de
klampenmakers was de verkoopprijs van het produkt. Sammige
klompenmakers waren al te gauw geneigd hun prijzen te verlagen,
se) De Hanzebode, jrg. II (1905), nr. 39.
60) t.a.p., jrg. V(1909), nr. 309.
~) t.a.p., jrg. III (1907), nr. 200.
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wanneer zij om liquide middelen verlegen zaten. Hiezvan profiteer-
den de handelaars, die tegen kontante betaling de gehele voorraad
opkochten en daarbij een aanzienlijke reduktie bedongen. In de ver-
gadering, waarmee het diocesaan gilde op 27 november 1904 zijn
werkzaamheden aanving, werd naast het hierbaven bespzoken voor-
stel over een informatiesysteem ook aangedrongen op de handhaving
van de gebruikelijke verkoopprijzen van klompen. Volgens de toe-
lichting werkte het gilde te Best reeds met een bindende pzijsaf-
spraak en een b~oetebeding van tien gulden, wanneer een lid de
bepalingen avertrad. Nu het di~ocesaan gilde per 1 januari 1905 of-
ficiëel zou gaan fungeren, was het gewens~t dat een dergelijke hori-
zontale prijsbinding averal tot stand kwam. Mochten de klompen-
makers behcefte hebben aan geldmiddelen, dan konden zij beter
een krediet aanvragen bij de Hanzebank want „de winkeliers mceten
niet met Uw verdiensten gaan strijken". sl Dit advies wijst op het
tcen levende optimisme over de spcedige oprichring van een eigen
bank voor de Hanze. Wel had men in Best en St. Oedenrode een
vorm van onderlinge kredietverlening, zoals we nog zullen zien,
maar de Hanzebank vi,ng eerst in de loap van 1909 met haar werk-
zaamheden aan. 82

De aansporing van de geestelijke adviseurs een uniform prijssys-
teem op te bouwen, vormde een parallel met het reeds besproken
streven tot een gezamenlijke inkoop van de grondstof. Beide ideeën
ontsproten aan de visie van de oprichter der Hanze; die in een
hechte samenwerking de voorwaarde zag de klompenmakers een dik-
kere boterham te versehaffen.

De belangstelling voor de klompenmakerij bleef bij Nouwens niet
beperkt tot het aangeven van beschermende maatregelen. Hij gaf
oak wegen aan om de afzet te bevorderen. Zijn bemiddeling leidde
ertce, da.t het di~ocesaan gilde zonder kosten kon deelneznen aan de
internationale nijverheidstentoonstelling van ambachtsweTktuigen,
die van 15 augustus tot 6 oktobez 1907 in het Paleis van Volksvlijt
te Amsterdam werd gehouden. In de verkregen standruimte werd
een meierijse klompenwerkplaats ingericht, waarin drie vaklieden

81) t.a.p., jrg. II (1905), nr. 39.
ez) Van den Eerenbeemt, Middenstandskrediet, blz. 54. De Hanzebode, jrg. V
(1909), nr. 309.
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een doorlopende werkdemonstratíe mcesten geven. Verder had het
gilde een kollektieve inzending van klam.pen, waaraan de eis was
gesteld dat het handelsmodellen zouden zijn „juist zoals men ze
altijd maakt en ook leveren wil". De presentn.tie werd een groot
sukses, het gilde verwierf twee zilveren medailles, a~lle aangevoerde
klompen vlogen weg, er werden offertes gevraagd en nieuwe rela-
ties gemaakt. Na afloop van de tentoonstelling ontving het dioce-
saan gilde nog een aantal aanvragen uit binnen- en buitenland voor
de levering van klompen, waamnder een van 20.000 paar. In een
vergadering op 14 oktober 19d7 ~besloot men op alle aanvragen
door de vereniging te laten offreren, zodat onderlinge konkurrentie
werd uitgesloten. Aan dit beslui~t zal niet vree.md zijn geweest een
advies van Nouwens, die in dezelfde bijeenkomst de aanwezigen
aanspoorde tot een gezamenlijk optreden bij verkoop. Hij deed het
voorstel regelmatig, bijvoorbeeld maandelijks in één dex grootste
centra een handelsbeurs van klompen te houden en deze telkens per
advertentie aan te kondigen. eE

Het is te betwijfelen of het idee werd ui~tgevcerd, we hebben er
niets over kunnen vinden. De tentoonstelling had tot resultaat dat
de bedrijven hun praduktie gemakkelijk kwij~tkonden. Zo werd in
januari 1909 door het vakblad gemeld: „Dank de gunstige nawer-
king der Amsterdamsche expositie was het afzetdebiet nooit zoo
groot; zoovele bestelling~en kwamen in en blijven n~og steeds toe-
vloeien, dat handen tekort schieten, om m~et bekwamen spoed al het
gevraagde te produceeren". Na dit welslagen werd de expositieakti-
viteit voortgezet; dit geschiedde minder ap aandrang van de klam-
penmakers, dan wel door het ijveren van Nouwens. Een uitnodi-
ging deel te nemen aan de nederlandse middenstandstentoonstel-
ling, die in de zomermaanden van 1909 in Amsterdam werd ge-
houden, was door het diocesaan gilde vanwege de daaraan verbon-
den kosten afgewezen. Het was de eerste nationale tentoonstelling
van de sramenwerkende midd~enstandsverenigingen in Nederland en
Nauw~ens zag dan ook graag een deelname van de Hanzevereniging.
Evenals in 1907 zorgde hij voor een suibsidie van het tentoonstel-
lingskomité voor de inrichting van een werkplaa~ts en een kollek-

es) t.a.p., jrg. III (1907), nr. 193, 199, 203, 207.
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tieNe inzending van een partij handelsklompen. 84 Door zich te ver-
zekeren van een voor de tentoonstelling aantrekkelijke werkdemon-
stratie diende het koanixé ook het belang van de klompenmakers.
Veel lovende woorden en publiciteit, die de belangstelling van gros-
siers en handelaars voor de ingezanden handelsklompen opwvekrten, ~
een verguld zilveren medaille en voor het gilde een prestigewinst
d~roegen opnieuw bij aan de verbeterin~g van de marktpositie der
brabentse klompenmakers. 88

In hetzelfde jaar was nog een klompeninzending te bezichtigen
op de „Tentroonstelling Stad Tilburg", die in deze dynamische in-
dustriegemeente was opgezet om de honderdste verjaardag van de
verheffing tiot stad te vieren.87 Vier jaar later, in 1913 was het
gilde in Tilburg weer aanwezig op de internationale tentoonstelling
v~an nijNerheid, handel en kunst. Nu er geen si~multaan aptreden
was vereist, kwam zij met een inzending voor de dag, die op de
beide amsterdamse exposities zoveel sukses had verworven. 88

e) Onderlinge kredietverlening

Een van de grootste eu~velen, waarmee het opkomend midden- en
kleinbedrijf had te ka.mpe~n, was het tekort aan financiële middelen,
dat elke expansie bemoeilíjkte. Met beperkte middelen mcesten de
zaken worden gedreven, terwijl de neringdoenden vaak verplicht
waren krediet te geven aan hun afnemers. Voor de kleine produ-
centen, zoals de klompenmakers, leidde het gebrek aan ha.ndels-
kapitaal ertce dat ofwel werd gewerkt met leverancierskrediet of-
wel met afnemerskrediet, hetgeen in beide gevallen nadelig was
voor de bedrijfs~opbrengsten.

In het beginnend verenigingsleven van de middenstand kwam
spoed~ig de wens op tot het oprichten van eigen kredietverenigingen.
Hierin zag men terecht een middel de financiële zelfstandigheid van

~) t.a.p., jrg. V(1909), nr. 272, 291, 293.
6a) Katholiek Sociaal Weekblad, jrg. VIII (1909), nr. 24.
ae) De Hanzebode, jrg. V(1909), nr. 309.
"7) Reglement „Tentoonstelling Stad Tilburg" 15 juli-8 augustus 1909.
es) Catalogus Internationale Tentoonstelling van Nijverheid, Handel en Kunst te
Tilburg 18 juni-18 augustus 1913, blz. 75.
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het kleinbedrijf te verbeteren en de opbrengsten te verhogen. Vanaf
1902 was dit onderwerp een steeds terugkerend tema op kon,gres-
sen en algemene vergaderingen, die aan de problemen van de mid-
denstand werden gewijd. Het lag voor de hand dat Nouwens kort
na de oprichting van de Hanze het idee van een kredietvereniging
voor de leden ging stimuleren en reeds in 1902 met het voorstel
kwam zogenaamde spaar- en voorschotkassen op te richten. Het
duurde nog tot 16 augustus 1909 vooraleer het hoofdkantoor van
de „Credietvereeniging De Hanzebank", gevestigd te 's-Hertogen-
bosch, werd geopend.

Was de oprichting van de Hanzebank een slepende kwestie ge-
worden en kostte het veel tijd en overredingskracht de achterban te
overtuigen, dat betekent niet dat het aan initiatieven en aktie ont-
brak. Zo waren in de voorafgaande jaren door plaatselijke initiatie-
ven enkele lokale Hanzebenken werkzaam geweest, die het terrein
hadden verkend. In zijn studie over het ontstaan van de Bossahe
Hanzebank, noemt Van den Ee~renbeem.t Tilburg, waar op 24 ok-
taber 1905 de eerste plaatselijke bank werd opgericht. 89 Los hier-
van had het klompenmakersgilde van Best reeds eerder, vermoedelijk
omstreeks oktober 1904, een onderlinge leen- en voorschotbank in
het leven geroepen. ~o De eerste gegevens over de Bestse bankakti-
viteiten zijn erg summier weergegeven in het verslag van de op
14 februari 1905 gehouden vergadering van het diocesaan klompen-
makersgilde. De voorzitter van de afdeling Best deelde hier mede,
dat in zijn gemeente een onderlinge leen- en voorschotbank werk-
zaam was, „waar de leden hun geld brengen en anderen het halen
tegen een geringen interest. D:ie werkt bij ons buiten.gewoon gced".
In de Hanzebode van 17 maart 1905 verscheen van A. M., een
klompenmaker uit Best, een propaganda-artikel voor het verenigings-
leven, waarin hij onder meer schreef: „Ook van De Hanzebank heb-
ben reeds menige klompenmakers hun voordeelen getrokken, en dcen
dit nog. Want, in plaats van bij den tegenwoordigen slechten aftrelc
der klompen, waardoor vele klompenlnakers eene zeer groote over-
productie op zolder hebben, de,ze met sehade aan minderen prijs

ee) Van den Eerenbeemt, Midderutandskrediet, blz. 26-54.
70) De Hanzebode, jrg. V(1909), nr. 309.
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van de hand te doen, gaan velen hun noodige gelden van de Hanze-
bank betrekken, tegen zeer matige rente. In vorige jaren moesten
natuurlijk, in zulke aangelegenheden, de klompen tegen elken prijs
van de hand gedaan worden; zeer ten schade voor de verkoopers
zelven en ten nadeele van ande~re concurrenten".71

In zijn tcelichting ging de schrijvende klompenmaker voorbij aan
een struktureel gegeven van zijn bedrijfstak, dat het kredietsysteem
nog belangrij.ker maakte. Met het beperkte bedrijfskapitaal, waar-
aver de meeste klompenmakers beschikten, varmde de onregelma-
tige afzet van hun produktie een van de grote problemen voor die
bedrijven, waarin vrijwel het gehele jaar door werd gewerkt. De
behaefte en dientengevolge de vraag naar klompen werd namelijk
in sterke .mate door de weersgesteldheid beïnvlced. Terwijl natte en
koude perioden meer vraag opriepen, stagneerde deze bij droag weer,
wanneer de voetbedekking minder te lijden had en het ongemak
van optrekkend vacht uitbleef. Daor zulke seizoensohpmmelingen
kon de voorraad tijdelijk sterk tcenemen, maar intussen bleven de
produktiekasten doarlapen. Het gevolg was dan dat de kleine onder-
nemers, van wie de financiële adem niet lang genoeg was om zo'n
periode uit te zingen, zich gedwongen zagen hun voonaad tegen
elke prijs aan lont ruikende handelaars van de hand te dcen om
althans over enige kontanten te kuruien beschiklcen. Vaoral in cen-
tra zoals Best, waar het maken van klompen steeds meer een eigen-
standig en kanti.nu beoefend bedrijf was geworden, kon de afzet
een prableem gaan vormen. Vandaar dan ook dat in zulke plaatsen
de kredietbehoefte het sterkst werd aangevaeld.

De „bank"verslagen, die de Hanzebode publiceerde, geven aan
welke betekenis „De Klompenmakersleenbank (spaar en voorschot-
kas)" te Best heeft gehad. „Deze heeft het eerste jaar dat zij in
werking is, uitmuntend tot tevredenheid der leden gewerkt. Zij is
opgericht met 24 leden, die al zachtjesaan hunne gelden kwamen
bijbrengen, om te komen tot een blceiende voorschotbank". In het
eerste jaar was 1500 gulden íngelegd ;,waarvan aan de leden veel
voorschatten zijn gegeven". GekonstateeTd werd dat het bedrag in
vergelijking met andere banken niet groot was, maar „voor behcef-

71) t.a.p., jrg. III (1905), nr. 47, 49.
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tige klompenmakers vertegenwoordigt he~t een aanzienlijke waarde".
De eerste bankwinst bedroeg op jaarbasis f 34,16. In 1906 nam
het aantal inleggers met vijf tce en ez kwam een spaarbedrag van
f 4.195,- binnen. Er werden zeven nieuwe kredieten verleend, het
totaal aan uitstaande kredieten bedrceg f 3.820; . Dit boekjaar
bracht een batig saldo van f 10,59 op.72 Per 1 januari 1908 be-
droeg het kassaldo f 1.392,25, terwijl over het vaorafgaande jaar een
winst van f 47~25 was gemaakt.'s Vanaf 1907 werd van de spaar-
en voorschottenkas nog maer weinig gebruik geznaak~t.74 Dit tekent
de situatie van de klompenmakers ui.t Best, die dank zij de resul-
taten van de nijvesheidstentoonstelling van 1907 zoveel gunstiger
was geworden.

Uit een in de Hanzebade o~pgenomen beknopt jaarversíag van
het diocesaan gilde over 1908 is af te leiden, dat er rurg andere
klompenmakerskredietbanken hebb~en bestaan. 75 Hiervan vonden wij
slechts de summiere mededeling, dat naast Best in St. Oedenrode
eveneens ezn klompenma~kersb~ank werkzaam is geweest.7e Het zijn
natuurlijk geen zaken van wereldbelang geweest, maar deze gege-
vens tonen aan, dat de klampen7nakers van Best zelfivertrouwen be-
zaten en begrip hadden voor de prablem~en van de eigen bedrijfstak.
Toen de centrale Hanzebank werd apgericht, namen de klompen-
makersverenigingen hieraan deel door de aankoop van aandelen, ter-
wijl de plaatselijke leen- en kredietbanken overgingen naar de nieu-
we bankinstellin.g. ?~

f) Knechtsverenigingen

In het klompenmakersdorp Best, waar de patroons zich als eer-
sten in een hanzegilde hadden verenigd, werd ap 2 februari 1904
ook de eerste R.K. Klompenmakersknechtsvereniging opgericht.78
Men kan zich bij het ontbrelcen van e1k gegeven afvragen door

7z) t.a.p., jrg. III (1907), nr. 171, 179.
'a) t.a.p., jrg. IV (1908), nr. 223.
74) t.a.p., jrg. V(1909), nr. 309.
76) t.a.p., jrg. V(1909), nr. 304.
~) De Klompenmaker, jrg. L(1955), nr. 1~2.
") De Hanzebode, jrg. V(1909), nr. 304.
~) C. J. Kuiper, Uit het rijk van de arbeid, dl. I(Utrecht 1951), blz. 57.
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welke beweegrede.n de knechts hiertce zijn gekomen. We zijn van
mening dat hier een doar het ini.tiatief van de bazen opgercepen
navolgingsanotief heeft gespeeld. Weliswaar niet als een nabootsing
zonder meer, maar als een kollektief om bij de patroonsvereniging
wensen vaor te leggen ter verbetering van arbeidsvoorwaarden. Een
van de verlangens betrof een redelijke vergoeding voor het rooien,
korten en vervceren van bomen. Het daggeld voor deze werkzaam-
heden bedroeg tcen in Best 50 cent, hetgeen niet meer beantwoord-
de aan de loonverhoudingen van die tijd. Aan de patroonsvereniging
was omstreeks juní 1904 het verzoek gedaan dit bedrag te verh.ogen
tot een gulden per dag. Het bestuur va~n het hanzegilde wilde aan
het verzoek medewerking verlenen en maakte er een voorstel van,
dat aan de ledenvergadering werd voorgelegd. Waarschijnlijk be-
greep men wel, dat lang niet alle leden genei~gd zauden zijn hierop
in te gaa~n. Tekenend hiervoor is dat de geestelijke adviseur de be-
sprelcingen opende en een aa.nbeveling deed ten gunste van het
voorstel. Het argument van de e'vgen portemonnaie bood weerstand
aan het pleidooi van de kapelaan en het bestuursvoorstel werd af-
gewezen. Evenmin kon de vergadering tot overeen5temming kamen
over een beperkte verhaging van vijfen,tvvintig cent per dag. Een
klampenmaker uit Best luchtte met een ingezonden stuk in de Han-
zebode zijn verontwaardiging aver wat hij noemt de k.ortzichtigheid
van de pa~troons. Het voorstel was billijk omdat de werkzaamheden
gevaarlijlc en zwaar waren en de werkdagen lan~g konden zijn. „Ons
bedun'kens moesten de katholieke patroons, leden eener Christelijke
vakvereeniging, zich schamen, hunnen knechts op een dergelijke
manier aan den dijk te zetten". De schrijver wees erop dat de pa-
troons „een zekeren en duurzamen waarborg voor hunne eigene
zedelijke en vooral stoffelíjke verbetering" vonden in een g~oede
knechtsvereniging. Door het inwilligen van billijke eisen zoude.n zij
niet alleen hun plicaht doen „maar ook de kneChts daardoor aan zich
(te) verplichten". De organisatie van de knechts moest door de pa-
troons worden gesteund, „dwingt hen allen bij de vereeniging zich
aan te sluiten, en trekt dan, geh:olpen doar de knechts ten strijde
tegen Uw eigen vijanden".'s

70) De Hanzebode, jrg. III (1907), nr. 16.
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Wij hebben niet kunnen achterhalen of het verzAek van de
kner.hts alsnog werd g~honoreerd. Het zou te verwonderen zijn,
minder omdat de patroons onredelijk waren, dan wel dat de hier
bedoelde werkzaamheden nog niet als loonwerk werden gezien. Dit
hing samen met het prestatiekarakter van het stukloon per afge-
werkt paar klompen. De voorbereidingen voor het resultaat waren
noodzakelijk, maar werden niet produk.tief geoordeeld en het dag-
geld dat hiervoor werd gegeven had eerder het karakter van een
vergoeding dan van een beloning. De patroon die in eigen ogen
voor dit werk helemaal geen verg~oedíng genoot, werkte immers,
zoals in de werkplaats zelf, mee. Hij was er nog niet aan toe zich
tegen zijn personeel af te zetten, voor hem was zijn klompenmakerij
een organisch geheel, waa,rvan hij zelf inet zijn knechts deel uit-
maakte.

Tcen de patroons zich gingen organiseren, was het een externe
faktor, de marktpositie, die hierbij de doorslag gaf. Verbetering híer-
van kwam aok aa.n de knechts ten gcede. Pas later en zeer ge-
leidelijk zou de werkplaatsverbondenheid plaats maken voor de uit-
eenlopende belangen van ondernemer en arbeiders, zonder dat hier-
bij onmiddellijk aan tegenstellingen m,oet worden gedacht.

Het onobreken van een antitese is waarschijnlijk een der oorzaken
geweest, dat de knechts mceilijk tot organisatie zijn gekomen. Vanaf
1906 waren oak in Schijndel en in St. Oedenrode klompenmakers-
knechtsverenigingen werkzaam, 80 die evenmin als de vereniging in
Best tot een duidelijke exponent konden uitgrceien. Bij de oprich-
ting telde de kneahtsvereniging te Best veertig leden op een veel-
voud van loonarbeiders in de klomperunakerij. Ook later kon de
knechtsvereniging nauwelijks een numerieke aanwas van betekenis
krijgen. In Schijndel is zij aanvankelijk helemaal niet levensvatbaar
geweest, want in 1909 was er opnieuw sprake van de oprichting
van een knechtsvereniging. BI De vereniging in Best ging vermoede-
lijk in 1906 deel uitmaken van de Bossche diocesane werklieden-
bond, die ín 1903 was opgericht. 82 In 1909 sloot zij zich als enige

~) Schr. opgaaf van de Katholieke Houtbewerkersbond te Utrecht, 30.3.1967.el) De Hanzebode, jrg. V(1909), nr. 272.
ez) Gedenkboek 12~z jaar bestaan vcrn de Bossche Diocesane WerÍeliedenvereeni-
ging (Tilburg 1916), blz. 28 e.v.
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klompenmakersbond in Nederland aan bij het R.K. Vakbureau. Van
vragende knechtsvereniging was zij een vakorganisatie geworden, zo-
als blijkt uit het verloop van een langdurig arbeidskonflikt, dat in de
volgende paragraaf nader zal worden besproken. Dit betelcende ech-
ter niet dat de lust om zich te organiseren erg groot was. Het leden-
tal van de bond bleef beperkt, per 1 oktober 1909 bedrceg het
veertig en was een jaar later tot vijfentwintig terug gelopen. as Naar
alle waarschijnlijkheid werd de vereniging een afdeling van de op
6 juni 1911 opgerichte Nederlandsahe R.K. Houtbewerkersbond,
toen deze zich per 1 april 1913 bij het R.K. Vakbureau aansloot. s4
Over de knechtsverenigingen te Schijndel en te St. Oedenrode moet
wegens gebrek aan gegevens verder worden gezwegen.

~ 2. Arbeidsverhoudingen

Bij de be.handeling van de arbeidsverhoudingen in de klompen-
makerij van de negentiende eeuw kwam de vraag naar voren, of
híer sprake is geweest van te abjektiveren arbeidsverhoudingen. Het
feit dat de knechts voor een werkperiode werden „ingehuurd"; zou
een bevestiging van de vraagstelling kunnen inhouden, omdat hier-
mee een kontraktuele verhouding van beperkte duur werd aangegaan.
Desondanks hebben wij gesteld, dat het begrip arbeidsverhoudingen
zich mceilij~k liet toepassen op de feítelijke voorwaarden van de
werkverrichtingen. De kontraktperiode vormde sleehts een formeel
kader, waarin praktische uit de traditie en gewoonte van de streek
voortkomende regels werden nageleefd. Deze waren evengoed ge-
baseerd op de persoonlijke levensomstandigheden en het algemeen
maatschappelijk levensritme a1s op de eisen die het werlc stelde.
Voor deze apvatting pleit niet alleen de regeling van het werkver-
zuim, maar eveneens het feit dat de baas binnen de kontraktperiode
de werkplaats kon sluiten, wanneer de bestellingen waren afgeleverd.
Oak de persoonlijke ondergesahiktheid als kenmerk van de arbeids-
verhouding ontbrak, doordat familie- en buurtschapsbanden over-
heersend waren en de patroon zelf inet zijn „volk" meewerkte.

Deze situatie bleef na 1900 aanvankelijk nog bestaan en men

89) Kuiper, a.w., blz. 57; Kath. Houtbewerkersbond, t.a.p.
84) Kuiper, a.w., blz. 300.
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was er niet op uit hierin wij2igingen aan te brengen. Nietteznin
ziet men da.t, zodra de patroons en de knechts zich ieder afzonderlijk
ginge.n organiseren een rationalisatieproces inzette, als gevolg waar-
van de traditionele werkverhoudíngen tot meer omschreven arbeíds-
verhoudingen evalueerden. De mentale aanpassing, die hierv~oor no-
dig was, werd bevorderd door het verenigingsleven en paste geheel
in de tríllende termiek van de s~ociale verandering. Er waren even-
wel externe impulsen nodig om de belanghebbenden tot handelen
aan te zet~ten.

De wet op het Arbeidscontract van 1907 vormde een dergelijke
impuls. Tot dan tce was het arbeidskontrakt beschauwd als een
huurovereenkomst, een zakenreoht derhalve. Door de nieuwe wet
werd het personenrechtelijlc element geaksentueerd met een be-
scherming van de ekonomisch zwakke kontraktanten. Zij bevatte be-
palingen over de betalín;g van het loon, waarmee truclcstelsel en ge-
dwongen winkelnering werden bestreden en over het heffen van
bcete en schadevergoeding door de werkgever. Voorts bood zij een
ontslag~bescherming daor een wederzijds in ach~t te nemen opzeg-
termijn voor te schrijven. 85 Een dergelijke omschrijving van rechten
en plichte.n, die partijen ten opzichte van elkaar hebben, is van
invloed op de wijze waarop kontraktpartijen met elkaar omgaan.
A~angezien het recihtsgebeuren afhankelijk is van de reële maat-
sehappelijke krach~ten, die het proces der rechtsvorming bepalen, se
kan men stellen dat een wettelijke regeling van de arbeidsverhou-
dingen de tendenties in een maatsdhappelijke ontwikkeling volgt,
sanctioneert en reglementeert. Dit is zeker het geval geweest bij
de industriële produktiesystemen, waar de belangen van de onder-
nemers en de arbeiders, de kontrakterende partijen, duidelijk diver-
geren. In de produktiesystemen, waar het handwerk overheerste en
de werkgroep klein van omvang was, bleef de organische eenheid,
patriarchaal-familiaal van karakter, gemakkelijker bewaard. Hier was
eerder sprake va.n een door ri~valiserende marktbelangen optredende
polariteit van de ene door patroon en knechts samen gevormde werk-
een~heid ten opzichte van de andere. Hoewel niet vooropgezet,

es) F. J. H. M. van der Ven, Inleiding tot het arbeidsrecht (Tilburg 1946), blz.
62-63.
~) A. M. Molenaar, Arbeidsrecht, dl. I(Zwolle 1953), blz. 330.
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braoht het organisatieleven patroons en later ook de arbeiders elk
ap een eigen ncemer. Door het zichtbaar worden van de specifielce
eigenbelangen van elk der grcepen verloor de bestaande organische
struktuur de glans der vanzelfsprekendheid. De wet op het arbeids-
kontrakt gaf aan deze ontwiklceling een stunulans, met name in de
bedrijfssektoren, die uit de aard van hun traditionele struktuur be-
zwaarlijk tat de door Molenaar bedcelde maatsahappelijke rechts-
vormende krachten kunnen worden gere~kend.

Afgezien van de reeds beschreven en tot Best beperkt gebleven
poging een verhoging van het dagloon voor het korvéetiverk te ver-
krijgen, waren de knechts niet de eersten, die van de nieuwe ar-
beidsrechtelijke bepalingen gebruik maakten. Ze1fs werden ze niet
overal betrokken bij de verandering van de arbeidskontraktvoor-
waarden, die door de patroonsvereniging werd gewenst. Dit was wel
het geval in Best, waar in het voorjaar van 1907 een ontwerpkon-
trakt werd opgesteld tussen de patroons- en knechtsverenigíngen,
waarin een regeling werd getraffen voor het „onderhuren en het
vertrekken der knechts zonder wettige reden binnen het campagne-
jaar". In een volgende vergadering van de patroonsvereniging wer-
den drie leden aangetive~zen om zitting te nemen in een geschillen-
kommissie, welke in overleg met de knechtsvereniging was ingesteld.
Voorts nam men hier het besluit een kollektief arbeidskontrakt met
de knechts af te sluiten, zodra deze beter georganiseerd zouden zijn.

De patroonsverenigingen te St. Oedenrode en Veghel besloten in
juni 1907 eenzijdig bat i,ndividuele ui~tsluiting van zes welcen, wan-
neer een knecht buiten de gebnaikelijke tijdstippen en zonder ge-
gronde reden het kontrakt verbrak. De patropn, die een uitgesloten
knecht in dienst zou nemen, kreeg een geldboete opgelegd. g' In-
middels waren te St. Oedenrode tussen de patroons- en knechts-
verenigingen onderhandelingen gevcerd om het loon te verhogen tot
het nivo, dat in Best gebruikelijk was. Vooralsnog kon geen over-
eenstenuning worden verkregen amdat de patroons betoogden, dat
de kosten van houtaanvcer en venznding van de klompen in St.
Oedenrade hoger waren dan in Best dat aan de spoorweg was ge-
legen. Door de patroons werd eenzijdig besloten de helft van de

87) De Hanzebode, jrg. III (1907), nr. 185, 190, 192.
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gevraagde verhoging, zijnde vijftig cent per 100 paar klompen tce
te kennen. 88 In Liempde, waar de lonen lager waren dan in Best,
verhoogden de patroons in 1907 eigener beweging h,et stukloon met
twee cent per paar. 89

Het patroonsgilde te Best nam een klacht van de knechtsvereni-
ging over te lage lonen bij zeven patroons in behandeling, omdat
dit als onrechtvaardig en als een vorm van onee~rlijke konkurre~ntíe
werd beschouwd.90 Hierbij dient te worden opgemerkt, dat de in-
dividuele overeenkomsten tussen een werkgever en zijn werknemers
door de patroonsgilden inmiddels waren bijgestuurd en tot op zekere
hoogte vercíer uniform gemaa,kt, zoals de hier genoemde feiten be-
vestigen. Ook een besluit van de georganiseerde patroons te Best
om met ingang van de nieuwe kampanje op 25 juli 1907 een loons-
verhoging te geven, wijst in díe richting. Deze verhoging werd door
de niet georganiseerde patroons avergenomen.91 In al deze gevallen
was er nog sprake van een eenzijdig werkgeversrech~t, 9Y dat zieh
vo~oral kon handhaven omdat de knechts slecht waren georganiseerd
en hun vereniging nauwelijks representatief genoarnd kon worden.

Het patroonsgilde in Best nam in 1908 het iniriatief tot een door
partijen schriftelijk overeen te komen kollektief arbeidskontrakt.
Tcen het konsept was opgesteld, werd het ter verdere bespreking
aan het bestuur van de knechtsvereniging aangebaclen. Enkele klei-
ne wijzigingen, door deze vereniging voorgesteld, werden overge-
nomen, andere afgewezen. In een gekombineerde vergadering van
de besturen der beide verenigingen kwam men tot overeenstemming.
De leden der knechtsvereniging, die op 2 februari 1909 in verga-
ring bijenkwamen, konden zic.h met het bereikte resultaat niet ver-
enigen en verwierpen met twee derden der stemmen dan oak het
konsept-kontrakt.93 Inmiddels had de Hanzebode van 22 januari

ea) t,a,p,, jrg. III (1906), nr. 155.
eD) t.a.p., jrg. III (1906), nr. 168.
~) t.a.p., jrg. III (1906), nr. 157.
91) A.A.B., Fonds Nouwens: Verzamelformulier met de uitkomsten van een onder-
zoek naar de achtergronden van de klompenmakerskwestie te Best d.d. 31.7.1909
(ínv. nr. 91).
ez) Men vergelijke Molenaar, a.w., blz. 391.
o~) A.A.B., Fonds Nouwens: Ingezonden brief aan de redaktie roan „Het Hoog-
Ambacht te Tilburg (doorsla~ d.d. 28.2.1909 ( inv. nr. 108).
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1909 reeds bekend gegeven, dat het kontrakt was afgesloten en als
„het eerste collectief contract volgens de nieuw wet" aangekondigd.
Aan dit bericht, dat wellicht niet zonder bedoeling voortijdig was
gepubliceerd, ontlenen we, dat het kontrakt vierenzestig patroons en
zesennegen,tig knechts zou omvatten. 94

De reden waarom de klompennnakerskneehts het bestuursakkaord
afwezen, schijnt vooral te zijn geweest het ongewijzigd la~ten der
van ouds gebruikelijke stukloonregeling. Volgens deze regeling moes-
ten voor het stukloon van 100 paar klompen 104 paar worden ge-
maakt. Dit systeem van „averparen" was ook i~n de handel gabrui-
kelijk, hier werden voor elke 104 paar geleverde klampen slechts
100 paar in rekening gebracht. De knechts hadden aangedrongen
op volledige betaling, maar dat zou een loansverhoging van vier
procent betekenen, iets waartegen de patroons zieh fel verzetten.
Nouwens, die weer in de bres was gesprongen voor het Hanzegilde,
verklaarde in een voor publikatie geschreven stuk, dat de patroons
zelf oak niet in gunstige omstandigheden verkeerden. Ten bewijze
daarvan merkte hij op, dat zij maar de helft van de gewone kon-
tri~butie aan de Hanze behoefden te betalen.95 In Het Hoog Am-
bacht protesteerde hij met een ingezonden stuk tegen de voorstelling
van zaken, die ín dit orgaan van de diocesane vereniging van textiel-
arbeiders over de problemen in Best was gegeven. Uit zij.n reaktie
blijkt, dat met het bestuur van de knechtsvereniging overeenstem-
ming was bereikt, maar de leden op advies van hun geestelijke ad-
viseur het kontrakt hadden verworpen. Bovendien waren nieuwe
eisen gesteld, die betrekking hadden ap de artikelen 1638c en 1638d
van het Burgerlijk Wetboek. ~s Beide artíkelen maken deel uit van
de Wet op het Arbeidscontract va~n 1907. Het eerste bepaalt, dat
de arbeider recht op loan behoudt bij ongewilde toevallige verhin-
dering zijn arbeid te verrich~ten. Volgens het tw~eede blijft het recht
op loon onverlet, indien de arbeider bereid is arbeid te verrichten,
terwijl de werkgever daarvan geen gebruik heeft gemaakt.97

s') De Hanzebode, jrg. V(1909), nr. 272.
95) A.A.B., Fonds Nouwens: Tekst van een artikel over de klompenmakerskwestie
te Best, niet gedateerd (inv. nr. 115).
~) A.A.B., Fonds Nouwens: Ingezonden brief (inv. nr. 108).
91) A. J. Haakman, Arbeidscontract, wet van 13 juli 1907, S. 193, 12e dr. (Zwolle
1951).
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Het is hoogst onwaarschijnlijk dat deze nieuwe verlangens door de
betrokken knechts zelf naar voren zijn gebracht. Hiervoor ontbrak
zowel de belediging van he~t rechtsgevoel als de nodige kennis va~n
het nieuwe arbeidsrecht. Hun eis ging alleen over betaling van ge-
leverde prestatie. Men herkent in deze punten dan ook de steun,
díe door het Sekretariaat van de arbeid en het Vakbureau aan de
arbeiders werd gegeven. Van deze zijde maet men hebben begrepen,
dat het eigenlijke morief betrekkelijk zwak was en een op de wet
te funderen claim bij een even~tuele prooedure meer kans van slagen
zou hebben. Toah blijkt nergens, maar oak hierover ontb~rekeu val-
dcende gegevens, dat deze twee rechtstitels in het verdere verloop
gehandhaafd bleven.

Omdat het voortgezet overleg ondanks het werken achter de
schermen door de geestelijlce adviseurs der beide verenigingen 9e
geen resultaten opleverde, besloot het patroonsgilde het kontrakt aan
de knechts individueel ter tekening voor te leggen. De arbeiders
kregen een week bedenktijd. Zouden zij weigeren dan werd het
dienstverband tegen 25 juli daaraanvolgend met de gebruikelijke
opze~termijn van zes weken opgezegd. Op straffe van een boete
van vijftig gulden per keer was het de patroons verboden deze
knechts in díenst te nemen. De niet-georg~aniseerde p~atroons sloten
zich bij deze overeenkomst aan. 99 Tcen de termijn was verstraken,
bleken zieh ongeveer vijftig arbeiders aan de weigering te hou-
den,'oo hetgeen waarschijnlijk de helft van het aantal loontrekken-
den is geweest. Aangezien beide partijen klomp bij stuk hielden,
ging er nu een ech.t konflikt ontstaan, dat de-rtien weken zou duren.

Onder leiding van ~ijn geestelijke adviseur stelde het patroons-
gvlde op 31 julí 1909 een ondernoek in om nauwkeurige gegevens
te verkrijgen over de voorgesahiedenis en de betekenis der eisen.
Dit gebeurde door middel van een uitgebreide vragenlijst, die door
zesenvij~ftig patroons min of ineer werd ingevuld. .Een ~wan de vra-
gen luidde of door de knechts voorheen ooit bezwaar was gemaakt
tegen het overparensysteem. Hierop antwoordden aahtenveemtig res-

9e) A.A.B., Fonds Nouwens: Brieven; aan kapelaan M. F. Sengers, Best d.d. 19.2.
1909 (inv. nr. 527).
~) A.A.B., Fonds Nouwens: Ingemrulen brief (inv. nr. 108).
1~) A.A.B., Fonds Nouwens: Tekst (inv. nr. 115).
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pondenten ontikennend, vier bevestigend, terwijl ande.ren de vraag
onbeantwoord lieten. Een valgende vraag had betrekking op het
niet-betaalde korvéetiverk, dat bij vierenve~erti~g bedrijven gemiddeld
dertig minuten per dag, ~bij acht andere maximaal een uur en in
één 'bedrijf vijf kwartier ~belie~p. Uit de antwoorden ~bleek verder,
dat de gemiddelde ~bedrijfswinst van 104 paar klompen f 1,33 be-
drceg.'ot Met deze inlichtingen zrnt men zo nodág kunnen aantonen,
dat de eisen van de kneah.ts onmagelijk konden worden gehonoreerd.

De patroons, die door de uits~luiring boah wel gehandicapt waren,
verlcenden elkaar zaveel mogelij~k hulp. Hun vereniging ging de
mbgelijkiheden na vam de aanschaf van een boorm,achine voor ge-
zamenlijk gebruik om daarmee het tekort aan mankracht op te van-
gen. Kapelaan ,Sengers, de geestelijk adviseur, berichtte hierover aan
Nouwens, dat volgens zijn berekening de patroons met een derge-
lijke machine een „enorm voordeel" zouden kunnen behalen.'o9
Gingen zij inderdaad tot deze voorziening aver, dan zou er voar de
uitgesloten knechts weinig kans averblijven 1~et werk nog te kunnen
hervatten. Deze plannen zijn waarschijnlijk niet uitgev'oerd, omdat
men verwachtte da~t de ~kneahts door de knieën zouden gaan. De
lange duur van het konflikt is dan aak verrassend geweest. Dat de
knedhts ~het zo lang volhielden is toe te sch.rijven aan de bemoeie-
nissen van ;het R.K. VakbuTeau en het Sekretariaa~t van de arbeid.
Voor de werkliedenvereniging had de strijd een prestigekarakter ge-
kregen, zij snoest nog bewijzen wat zij in zulke oQnstandi~heden
waard was. Materieel werden de georganiseerde knechts gesteund
met een wekelijkse uitkering uit het weerstandsfonds van ~het .vak-
buro. Deze uitkeri~ngen :bedrcegen ~in die tijd f 2,50 per week.lo'
Intussen werden de onderhandelingen voortgezet. De sekretaris van
de arbeid trad hierbij als woondvoerder op voor de arbeiders en voor
de patroons was het de sekretaris van het diocesaan gilde. In okto-
ber bereik~ten de anderhandelaars een overeenstemming met hand-
having van de loonberekening per honderd paar. De knechts in
Best legden zich hierbij neer, maar vrcegen nu een tegeQnvetkoming

lol) A.A.B., Fonds Nouwens: Verzamelformulier (inv. nr. 91).
lo~j A.A.B., Fonds Nouwens: Brieven; van M. F. Sengers, Best d.d. 16.8.1909
(inv. ar. 529).
lo~) Kuiper, a.w., blz. 212.
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in de vorm van vrij licht.104 De patroons wensten hierop niet in
te gaan, niet zozeer vanwege de konsekwen.tie daarvan, dan we1 dat
zij geen nieuwe eisen wilden aanvaarden.105 L1it een verslag van
de sekretaris van de arbeid valt af te leiden, dat zijn bemiddelings-
pogingen faalden en de kwestie langs andere weg tot een oplossing
kwam. los Dat de knechts bakzeil haalden, blijkt uit het verloop van
het ledental van de afdeling Best der R.K. Werkliedenvereniging.
Ze telde in 1910 nog maar drieëntwint,ig leden tegen zevenenzestig
in 1909.10'

Voor zover de bronnen het ~tcelieten, ~hebben we aan deze kwestie
ruimschoots aandacht willen geven, omdat het hierbij ging om een
botsing tussen oude en nieuwe mentaliteit. De gang van zaken
toont aan, dat de traditionele verhoudingen en i~nzichten nog sterk
genoeg waren om de si~tuatie te blijven beheersen. De werklieden-
vereniging - van échte vakbeweging was nauwelirlcs sgrake - heeft
zich hierop verkeken, hetgeen ~gezien het gebrek aan ervaring niet
behceft te verbazen. Haar optreden paste beter ~bij industriële ver-
houdingen dan ~bij die van ~het handbedrijf, waar de persoonlijke
verhoudir~gen domineerden. De misrekening gold ook de eisen, die
zij aanvankelijk stelde. Ekonomisch gezien was in deze bedrijfstak,
waar echte bedrijfswinsten ontbraken, hiervoor geen marge aanwezig.
Oak om deze reden was de poging een loonsverhoging af ~te dwin-
gen tot mislukking gedoemd.

Toch ~heeft de kwestie in de plaatsen van het brabantse koncen-
tratiegebied invloed gekregen op de verhoudingen in de klompen-
makerij. 1~'iet dat deze een wijzigin.g ondergingen, maar wel dat de
mondelinge arbevdsovereenkomst werd vervangen door een schrifte-
lijk kontrakt. Dit was omstreeks 1911 met name het geval te Best,
Liempde, Schijndel, LTdenihou~t en Tongelre loe en vermoedelijk ook

ioa) ~7ijst er op dat de knechts bij hun werk in de werkplaats zelf voor de ver-
lichting met olíelamp e.d. moesten zorgen, zoals dat elders ook voorkwam.
'ob) A.A.B., Fonds Nouwens: Brieven; van A. Merkx, Best d.d. 13.10.1909 (ínv.
nr. 349).
'oa) Gedenkboek 12~2 jaar Bossche Diocesane Werkliedenvereniging, blz. 38; R.K.
Patroonsbiad, jrg. I(1911), nr. 8.
lo~) Gedenkboek 12~s jaar, blz. 28 (in 1908 was het ledental 24).
ioe) Middenstandsenquête 1908, a.w., blz. 22-28.
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in St. Oedenrode. In de klompenmakerijen elders bleef de monde-
linge overeenkomst langer gehandhaafd. Naast de loonregeling als
voornaamste punt bleven de schriftelijke overeenkomsten gewoonlijk
beperkt tot de bepalingen, dat geen loon versdhuldigd was over de
tijd, waarin geen werk was verricht en tot de voorwaarden, die bij
het eindigen van de dienstbetrekking in acht genomen moesten wor-
den. Beide bepalingen hingen samen met de wet op het arbeids-
contract, die het bestaande gewoonterecht sanctioneerde mits het
schriftelijk werd vastgelegd. De twee werkperioden, eindigende op
25 juli en 26 december bleven gehandhaafd evenals de gebruike-
lijke opzegtermijn van zes weken, die gewijzigd ~kan worden, wan-
neer dit vooraf was overeengekomen. Tussentijdse beëindiging van
het lopend kontrakt kwam wel voor, maar was in het gewoonte-
recht niet geregeld. Zoals reeds werd opgemerkt, gingen de patroons
in enkele plaatsen over tot een uitsluitingsclausule als er sprake was
van kontraktbreuk. Voor de werktijden waren gewoonlijk geen rege-
lingen ~getroffen. De knech~ts kwamen en gingen naar de werkplaats
wanneex zij wilden, overeenkomstig het gebruik da.t in het vorige
hoofdstwk werd beschreven. „Zij komen op het werk wanneer zij
verkiezen, ~en vertrekken, wanneer hun goed dunkt". Indien zij de
gehele dag zouden werken en geen maandag hielden, zouden zij
meer verdienen, dan wat zij in de regel bhuisbrachten, oordeelde
Nouwens in een artikel over de klompenmakerskwestie te Best.l~
De loonregeling was gebaseerd op stukloontarieven, waarin als stil-
zwijgende konditie zogenaamd korvéewerk als het zagen van bollen,
het opdraaien en opristen van klompen, was begrepen. Voor ander
korvéewerk werd een dag- of uurgeld betaald.llo De beschrijving
van de klompen:makerij in de verslagen van de middenstandsenquête,
waaraan deze gegevens werden ontleend, bevatte eveneens een op-
gaaf van de stukloontarieven, die in tabel XII zijn opgenomen.

l09) A.A.B., Fonds Nouwens: Tekst (inv. nr. 1 I S).
"o) Middenstandsenqudte 1908, a.w., blz. 19.
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Tabel XII. Stukloontarieven van het klompenbedrij f in een aantal
brabantse gemeenten omstreeks 1910. 111

Werkzaamheden Best St. Oedeu- Liemp- SchïJn- Uden- Oirschot
rode de del hout

boren f 8,50 f 8,50 f 8,50 f8; 7ys ct. f 8;
hakken 6; 5,75 6; 5,50 5~4- 5,25
fijnsnijden 4; 4; 4; 4; 3j- 4;
schrabben 1; 1; -
figuursnijden 1; 1; -

per ho~eveelh. 104 p. 100 p.a) 104 p.a) 104 p. perpb) 104p.

a) In de bedragen is de vergoeding voar 1c~orvéewerk inbegzepen.
b) Het korvéewerk we~rd afwnderlijk bel~oond, hier is de berekening

per paar opgegeven, opgeteld 16~~ ct. per paar.

Het verslag van de middenstandsenquête vermeldt verder dat in
Liempde de leerjongens van 14 tot 16 jaar een leergeld van twintig
gulden moesten betalen en het eerste jaar ontvingen zij geen loon. lls
Deze regeling is mogelijk ook in andere plaatsen gebruikelijk ge-
weest. Gedurende de eerste wereldoorlog, tcen de marktpositie guns-
tig was, werden de lonen enige malen verhoogd. Het verslag van
de inspekteur van de arbei;d in de lste inspektie vermeldde in 1916,
dat in Best de klompenmakerslonen sedert het uitbreken van de
oorlog verdubbeld waren.lls

Het oordeel over de leefsituatie der knedh~ts in de jaren vóór de
eerste wereldoorlog luidde allesbehalve gunstig. Kon door de patroons
een betrekkelijk sober bestaan wbrden verworven, „nog saberder,
naar evenredigheid, door de knechts, die in dit opzirht bij vele
andere ambachftslieden van den tegenwoordigen tijd zeer veel ten
achter staan", zo merkte de rapporteur van de middenstandsenquête

111) a.w., blz. 2427.
ii:) a.w., afd. A., blz. 209.
'Ia) Verslagen van de Inspecteurs roan den Arbeid in het Koninkrijk der Neder-
landen over 1916 ('s-Gravenhage 1917), Ie Insp. blz. 22.
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op. 114 Het Bondsblad, orgaan van de 'katolieke houtbewetkersbond,
gaf in 1921 een zwarte sehildering in een artikel over de problemen
van de klompenindustrie. De knechts waren nooit „welgestelde 1ui"
geweest. „Voor den oorlog en ook nog in de oorlogsjaren, was het
klompenniakersvak rot in al zijne geledingen", z~odat er wel geen
tweede handwerk te vinden was, waarin „zoo'n ellendig-misselijke
toestanden aanwezig waren dan in de klompenmakerij". De lonen
en de arbeidsvoarwaarden waren voor de gezellen van „je beroerd-
ste". De schrijver van het artikel kon enover meepraten, want hij
kende het vak vanaf 1887. Rond de eeuwwisseling had een kneaht
„bij e~en lang~en arbeidsdag en meestal zwaar werk, z'n handen vol
aan een weekloon van f 5; tat f 7;". Degenen die gemiddeld
zeven gulden verdienden, waren „in elke plaats op de vingers van
de eene hand te tellen". De knech~ts waren „arme tobbers zander
meer". Zij wisten wel dat het niet andezs kon en men hoorde hen
vaak zeggen, dat het vak „in-slecht" was en met de lonen treurig
gesteld „maar wij hebb~en dàt voar: dat alles goedkaop is; dat wij
buiten kunnen wonen en wat er bíj kunnen teelen; dat wij binnen
ons werk !kunnen doen en niet afhankelijk zijn van de weersgesteld-
heid, en dat wij steeds kunnen werken, omdat werkloosheid aan ons
vak :gelukkig vreemd is".115 Dit laatste betrvf eigenlijk meer het
feit, dat de knechts zich aanvankelijlc niet uitsluiroend aangewezen
voelden óp de 'loonarbeid, juist amdat zij een stukje land beweTkten
voor de winning van eigen kost. De opbrengst hiervan verschafte
een aanvulling op het loon en vormde de smalle basis voor een sober
bestaan, wanneer door slapte in het bedrijf de verdie~nsten vermin-
derden. Zulke beLigheden voorkwamen een ~gevoel van werkloosheid,
zowel door het resultaat ervan als door de levenswijze waaraan men
getivoon was.

3.~ Werktechniek

Het maken van klrnnpen is een handwerk gebleven nog lang
nadat de mechanisatie van het produktieproces tot de mogelijkheden

11~) Middenstandsenquête 1908, a.w., afd. D II, blz. 22.
lls) Het Bondsblrrd, jrg. II (1921), nr. 13.
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was gaan behoren. Er werd met simpel gereedschap gewerkt en de
uitrusting der werkplaatsen was allereenvoudigst.

In de eerste aflevering van het vakblad De Klompenmaker schreef
de redaktie, dat er weinig bedrijfstakken waren, „waarin gedurende
den loop der tijden zoo geringe veranderingen zijn gekomen, als in
ons vak: het meerendeel onzer werkt nog met dezelfde hulpmidde-
len en op dezelfde wijze als onze voorouders honderden jaren ge-
leden".'ls Ook de rapporteur van de middenstandsenquête voor het
klompenbedrijf in Noord-Brabant, zelf een klompenmalcer, wees in
zijn verslag op het ontbreken van vorderingen op technisch gebied.
Volgens hem was er gedurende de laatste vijftig jaar wesnig ver-
anderd. Het in gebruik komen van de heulbank en van ~het snij-
paardje, naar alle waarschijnlijkheid omstreeks het midden van de
negentiende eeuw, is vermoedelijk mede in dit oordeel begrepen. Il'
Beide werkbanken waren van zo'n eenvoudige makelij, dat ze mo-
gelijk niet als een ingrijpende verandering werden beschouwd.

Alvorens de werkwijze van het klompenmaken na te gaan, geven
we eerst een inventarisatie van de gereedschappen, die hiervoor wer-
den gebruikt: de trekzaag met een lengte van } 1 ~2 meter en een
breedte van 18 à 20 centimeter, aan de uiteinden waarvan „knavels",
handvaten van 50 centimeter waren bevestigd; de kloofbeitels, ruwe
breed uitlopende beitels van ijzer oF staal vervaardigd; het hakbijl,
in de vorm van een driehcek, met een haaks eraan bevestigde steel
om geen hinder te hebben van de loskomende spaanders; de dissel,
in de vorm van een kromme bijl, waaraan de steel dwars is `ueves-
tigd; de rnijmessen, zowel voor grof als fijn werk, met een lengte
van 80 à 85 centimeter. Zij werden aan het linkereinde met een
haak in de aan de snijbank aanwezi.ge kram bevestigd om zo als
hefboom te fungeren; de dopbeitel of guts; de boren, in verschillende
varmen: korte lepelboren met een lange schacht en even grote kruk,
waarmee telkens een halve slag naar rechts en naar links werd ge-
geven; boormessen, even lang als de lepelboren met even grote
schacht en rechte steel, waarmee van weerszijden kon worden ge-
sneden; varshaak, korter van steel en schacht, met een dubbele krul,
terwijl er nog de gewone haken waren met slechts één krul of slechts
18) Weergegeven in De Hanzebode, jrg. III (1906), nr. 116.
11~) Men vergelijke hoofdstuk III, paz. 3.
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één buiging; het schrapmes, in de vorm van een gewoon mes en
figuursnijmesjes van verschillende vorm.

Tot de uitrusting van de werkplaats bel~oorden een kapblok, een
gaaibank, een heulban~k, een snijpaardje en een schrappaardje. Een
belangrijk attribuut vormde het maatlatje, gewoonlijk van palmhout
gemaalct, waarop met inkervingen de verschillende binnenmaten van
de klompen waren aangegeven. De gaaibank was een eenvoudige
houten stellage, waarop de ene klomp tijdens de bewerking van de
andere madel stond. De heulbank bestond uit een op vier poten
bevestigde ronde balk met in het midden over een breedte van een
halve meter een uitholling. Hierin konden een paar gekapte klom-
pen met de neus schuin naar beneden gericht tussen houten wiggen
worden vastgezet. Snijpaardje heette een korte dikke balk op heup-
hoogte geplaa.tst, waaraan de messen voor het grof- en fijnwerk aan
één zijde waren bevestigd. Het schrappaardje was een balkje op drie
poten met een blok er op.

De wcrkzaamheden vingen aan met het ver~agen of kort zagen
van de boomstammen in bollen, stukken ter lengte van de klompen
die men wilde maken. Dit zagen behoorde tat het onbetaalde kor-
véewerk en het werd gedaan na het einde van het werk in de werk-
plaats tegen het invallen van de duisternis. Om het uibdrogen en
barsten van het hout te voorkomen, werd zelden méér gezaagd dan
de hoeveelheid, die men de volgende dag dacht te verwerken. Dan
kwam het klaven, het splijten van de bollen in stukken, uit elk
waarvan een klomp vervaardigd kon worden. Het kloven vroeg een
kennis van de struktuur van het hout en het moest met overleg
gesChieden om zo voordelig mogelijke stukken te krijgen. Omdat
klompEn in paren mcesten worden gemaakt, was het nodig de stuk-
ken bij elkaar te laten passen. Met bijl en dissel ondergingen de stuk-
ken een volgende be~werking, wasrmee een rudimente, reeds enigs-
zins herkenbare vorm ontstond, die met het grof ines werd voltooid.
De klampen heetten dan gekapt. Beide vormen moesten elkaar blij-
ven spiegelen, daartoe zette men ze tijdens de bewerking enige ma-
len naast elkaar op de gaaibank om ze me~t elkaar te vergelijken.
Daarna gíngen ze paarsgewijs in de heulbank waar ze tussen wig-
gen vastgeklemd met de dopbeitel werden „uitgedapt". Dit was het
aanbrengen van een eerste ruwe holte. Vervalgens haalde men met
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een voorboor of voorloper zoveel magelijk hout weg om dan met
een andere boor, in de Meierij effez genaamd, een eerste afwerking
van de binnenvorm te geven. Met de boormessen voltooide men de
inwendige pasvorm. Nu kwamen de klompen weer ap het snij-
paardje, waar de fijnsnijder de nog ruwe buitenkanten onderhanden
nam en het overtollige haut wegsneed. Als eindbewerking volgde
nog het gla~d maken met een schrapmes af stukje glas. De klompen-
maker nam hiervoor plaats op het schrappaardje, waar hij de klom-
pen, géklemd tussen eigen lichaam en het blok, een voor een on-
derhanden nam en afwerkte. Soms volgde nog het aanbrengen van
fíguren op de schacht.11B De besohrijving die we hier gegeven heb-
ben, h.eeft betrekking op de gang van zaken in de Meierij. De
volgorde van de bewerkingen was niet overal dezelfde. Afhankelijk
van gereedschap, werkplaatsuitrusting en aantal arbeidskrachten
kwamen variaties vaor.

Het maken van klompen wereiste naast vakkennis een gced vorm-
gevoel, waarin talrijke klompenmakcrs destijds te kort schoten. Na
1900 toen men de konkurrentie begon te vcelen, grceide langzaam
en níet bij allen het inzieht, dat het ontbrelcen hiervan een gr~ote
belemmering vormde voar een goede afze~t. In een aflevering van
De ~Hanzebode van 1905 werd er op gewezen, dat de tijd voorbij
was „dat alle klungels van klbmpen goed genoeg waren en men
met een beetje mceite betrekkelijk groote winsten maakte. Concur-
rentie en overproductie eischen ook van den klompenmaker, dat er
degelijke waar wordt aan de markt gebracht". De klompenmakers
werd de raad g~egeven het vak te bestuderen en met de eisen van
de tijd mee te gaan. De ondervinding wees dagelijks uit „dat de
afnemers liever 4, 5, ja 10 cent per paar meer betalen voor nette,
zflrgvuldLg bewerkte klompen, terwijl ze naar die ruwe, plompe hout-
blokken eenvoudig niet omzien. Deze vormen dan oak gewoonlijk
dien voonaad, waarmee winkel en pakhuis zitten volgepropt".11s

Volgens het verslag van de middenstandsenquête schortte het
veel klampenmakers aan vakbékwaamheid. Meer dan tachtig procent
van de kneahts weTd niet in staat geacht een klomp geheel zelf-

23e) Middenstandsenquête 1908, a.w., blz. 16; Van Bakel, Vaktaal, blz. 31-70;
eigen observatie en gesprekken met klampenmakers.
Ilo) De Hanzebode, jrg. III (1905), nr. 46.
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standig te maken en ~het gedeelte dat ze dan wel verrichtten; gaf
dikwijls aanleiding tot klachten. Ook waren er patroons wier vak-
be.heersing onvoldoende was. Ze waren aangswezen op knechts maaz
ze waren niet in staat het werkresultaat kwalitatief te beoordelen.
Het ontbreken van een kennis van alle beweTkingen kon ook de
onderlinge vervangbaarheid in het werk belemmeren.'EO Zulks had
dan tot gevolg dat een knecht voorlopig naar huis kon gaan, wan-
neer hij zijn aandeel in de bewerking van een partij klompen ge-
leverd had. Omdat de betiverkingstijd voor het kappen der klompen
korter was dan voor het boren, liepen de kappers met hun werk
iets vooruit op de boorders, zodat deze laatsten niet lang belwefden
te wacliten op de eersten. Het a,fwerken van de klompen ging aan-
zienlijlc vlugger, maar dit was meestal het karwei, dat de patroon
zelf onderhanden nam. Volgens een opgaaf van de patroons te
Best konden met flink doorwerken bij een redelijke vakbekwaam-
heid per uur 2~s á 3 paar klom~pen worden gekapt, 1 ~s á 2 paar
geboord, 4 paar fijngesneden en 5 paar modelgesneden.121 In 1910
stelde de redaktie van het vakblad vast, dat wanneer in Nederland
een boorder 15 paar klompen per dag gereed maa,kte, er ge.zegd werd
dat hij niet slecht had gewerkt. Dit oordeel hield verband met een
vergelijkend onderccek naar de oorzaken, waa~rom de belgische klom-
pen goedkoper konden zijn dan de nederlandse. Hierbij was geble-
ken, dat in het Land van Waes (België) een „flinke boorder" twintig
tot dertig paar klompen bewerkte. Waarsahijnlijk is er weinig verschil
geweest tussen de produktie per uur gerekend, maar werd in Neder-
land het dagresultaat ongunstig beïnvloed door het ontbreken van
werkdiscipline. In België, waar de lonen nog la,ger waren dan in
Nederland, ~werd het werk „niet door nuttelooze praatjes e.d. ver-
stoord". 12E

Terwijl de werktechnie~k van het handbedrijf van een archaïsche
eenvoud bileef, grceide rond 1900 langzaam en nog bij zeer weini-
gen de belangstelling voor het mechanische produktieproces. Zoals

I~) Middenstandsenqu~te 1908, a.w., blz. 17.
ln) A.A.B., Fonds Nouwens: Verzamelformulier (inv. nr. 91).
i~) Thuysbaert, a.w., blz. 305 en 309, die De Klompenmaker van oktober 1910,
nr. 19 aanhaalt
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wij nog zullen zien, gebeurde dit niet in de eesste plaats in het
brabants koncentratiegebied, maar daar buiten.

Reeds in 1841 was in Frankrijk door een zekere Durod een ge-
kombineerde kopieer-boormachine gebouwd. Dit werktuig was ge-
konstrueerd om twee essentiële bewerking~en in één produktiegang
uit te vceren, namelij~k het ruwe model en het uitboren van de
klomp. Wij hebben niet kunnen vaststellen in welke mate deze
machine een praktische toepassing heeft gevonden. Weliswaar kon
zij het produktieproces versnellen, maar het bezwaar was vooralsnog,
dat er teveel klompen stuk gingen. Daarmee werd het produktie-
voordeel teniet gedaan of althans gereduceerd. ~Ys

Tenvijl deze uitvinding de kolommen bereikte van de Larousse,
Grand Dictionnaire Universell du XIX siècle,124 schijnt ze in vak-
kringen in vergetelheid te zijn geraakt. Er ging een kleine veertig
jaar overheen, voordat opnieuw machines voor het klompenbedrijf
de aandacht trakken. Dit was op de wereld~tentoonstellin.g, die in
1878 te Parijs werd gehouden, waar machines van het merk Arbey
in werking stonden opgesteld. 12s Ook in Nederland bestond be-
langstelling voor deze technische ontwiklceling, zoals blijlct uit de
oprichting van een machinale klompenfabriek, met machines, die
via de wereldtentoonstellin~g waren aangekocht. Drie ondernemende
personen waren een vennootschap aangegaan „tot het oprichten en
uitoefenen van eene Fabriek en den Handel in klompen en van
zoodanige andere zaken als nader tusschen hen mocht worden over-
eengekomen, onder de Firma Van Schijndel, Smulders en Van
Dijk, gevestigd te Beek en Donk".128 De firmanten waren W. A.
van Schijndel, koopman in boter en winkelier in kruidenierswaren
en manufakturen te Gemert,127 A. F. Smulders, fabrikant te LTtrecht

izs) L. Banneux, L'industrie sabotière dans la province de Luxembourg in La
Revue Générale, jrg. XXXVIII (Brussel 1902), blz. 215; Middenstandsenquête
1908, a.w., blz. 20.
'za) Zie Van Bakel, Vaktaal, blz. I50.
1~) De Klompenmaker, jrg. XXV (1930), nr. 2, jrg. XXVI (1931), nr. 24.
1~) Het Nieuws van de Week, weekblad voor Helmond e.o., jrg. I, nr. 40 (23
oktober 1880).
ln) G.A. Gemert, Bevoikingsregister 1861-1880.
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en J. C. J. van Dijk, afkomstig uit Rotterdam die zich als koopman
te Beek en Donk had gevesti~gd.1Ye

In de fabriek werkten twintig arbeiders en vijf kinderen.1Ye De
meesterknecht van het bedrijf was M. Coppens, een klom~penmaker
uit Lieshout, die vermcedelijk bij de aankoop der machines gead-
viseerd heeft. Tot de inventaris behoorden een kortzaagmaohine met
buisleidingen en stoomkranen, vijf lintzagen, vijf fa~onneerbanken,
vijf aChter.boren, vijf voorbpren met bijbehorende boren, messen en
reservedelen. De fabriek was uitgerust met een 30 p.k. stoommachine
en een 50 p:k. stoom~kebel. ~so De vennootschap was geen lang leven
beschAren, zij werd op 20 oktober 1880 ontbonden en de fabriek
met inventaris in veiling gebrarlit. Het besluát hiertce is waar-
schijnlijk snel genomen. Nog in de loop van hetzelfde jaar was
het fabrieksgebouw vergroot, waarvoor 20 maart de aanbesteding te
Gemert had plaats gevonden. Op 12 navember 1880 werd de „in
volle werking zijnde Machinale Klompenfabriek onder Beek en
Dondc aan de Zuid Wi1le.insvaart" met iniventaris open~baar verkAaht,
nadat de inzet was verhoogd op f 15.100; . is' Van de verkoping
zelf konden geen gegevens worden aáhterhaald, wel staat vast dat
hiermee een einde kwam aan het bestaan van ~het bedrijf. Over de
oorzaken, waarom zo kort na de gedane investeringen tot likwidatie
werd overgegaan is slechts een enkele aanwijzing gevonden. De
klompenrapporteur van de middenstandsenquête berichtte hierover,
dat de installatie „te nadeelig werkte met het hout, waardoor de
exploitanten betrekkelijk groote verliezen leden".1s2 Dit negatieve
resultaat betekende het einde van het eerste vaderlandse machinale
klompenavontuur en dat was blijlcbaar voldoende om de animo voor
de technisohe vooruitgang, zo die al bestond, voorlopig weg te ne-
men.

Ruim twintig jaar later, in 1901, werd in Apeldoorn d~oor de
Nederlandsche Klompenmakersbond een tentoonstel~ling gehouden
van ldompen en kloanpengereedschap. Het was de eerste tentoon-

ia) G.A. Beek en Donk, Bevolkingsregister 18741882.
1~) G.A. Beek en Donk, Gemeenteverslag 1878 en 1879.
iso) Het Nieuws van de Week, t.a.p., advertentie betr. openbare verkopiag.
ist) Het Nieuws roan de Week, nr. 40 en 41 (23 ea 30 oktober 1880).
!sz) Middenstandsenquête 1908, a.w., blz. 20.
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stelling, die op dit gebied in ons land plaats v~ond. Naast de normale
gereedschappen was er ook de naviteit van een viertal machines, elk
voar een afzonderlij:ke bewerking van het klompenmaken. Vermoe-
delijk betrof het appara~tuur van du~i~ts fabri:kaat, die door de firma
Wijnmalen en Hausmann uit Rotterdam aan de markt werd ge-
bracht.'ss Kort na e~lkaar kwamen nu enkele klampenfabrieken tot
stand, die met deze machines werden ingericht. Een klompenmaker,
Adr. Merkx, vestigde zich vanuit Dussen in Oud-Beierland ls4 en
begon daar met de Eerste Nederlandsahe Machinale Klompenfa-
briek. Te Alphen a~d Ríjn volgde de Eerste Nederlandsche Stoom-
machinale Klompenfabriek van de Gebroeders Hulscher, te Apel-
doorn de Stoommachinale klompenfabriek van A. Kcers en een an-
dere van W. Kcers en in Meppel een van Corn. van Leijden. Al
spoedig deden zich mceilijkheden voor, waarschijnlijk niet in het
minst door het ontbreken van voldcende technische kennis. De pio-
niers leden geldclijke verliezen en deden hun fabrieken van de
hand met uitzondering van Merkx in Oud-Beierland. ls5 Deze slech-
te ervaring~en beïnvloedden uiteraard het oordeel over de voordelen
en mogelijkheden van het machinale produk.tiesystee.m. Vooralsnog
bleef het handwerk belangrijk en kon zoals in De Hanzebode werd
medegedeeld, de redaktie van het vakblad De Klompenmaker in zijn
eerste nummer verklaren dat, zolang de machines niet werden ver-
beterd er voor de klompenmakers geen konkurrentie te duchten
~,~,~, iss Het diocesaan klamperunakersgilde stelde in 1907 een on-
derr.oek in het vooruitzícht naar de mogelijkheden om voor ge-
meenschappelijke rekening machinaal te produceren.ls' Men zou
hieruit kunnen afleiden, dat het voor kleine bedrijven om financiële
redenen niet m,ogelijk werd geacht zelfstandig op machinale pro-
duktie over te gaan. Het is echter even aannemelirk, dat men tot
een k,o~peratieve bedrijfsvorm wilde komen, aangezien men wel be-
sefte, dat het konkurrentievermogen van een goed opgezet machi-
naal bedrijF de hond in de pot zou brengen voor een aantal hand-

'aa) Apeldoornsche Courant, 29 juni 1901.
'~~) G.A. Oud-Beierland, Bevolkingsregister 1891-1900.
'aa) Middenstandsenquête 1908, a.w., blz. 20 en 21.
la") De Hanzebode, jrg. III (1906), nr, 116.
la~) t.a.p., jrg. IV (1908), nr. 268.
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bedrijven. In een ko~peratieve samenwerking zouden de installatie-
kosten over de participanten kunnen worden omgeslagen, terwijl
d~oor een betere bezetting der machines de investeringen een groter
rendement zouden opleveren. De ko~peranten konden hun klompen
machinaal laten kopiëren en uibboren en dan in eigen werkplaats
de afwerking ter hand nemen. Of het aangekondigde onderzoek is
gehouden en wat de resultaten zijn ge~weest, is ons niet be~kend en
van het tat stand komen van een samenryverkingsvorm is bij ons on-
derzcek niets gebleken.

Omstreeks 1909 kwam een nieuw en goedkoper soort ma~chine in
de handel, waarmee klompen in ruwe vorm konden worden gebracht
en w~orden ui:tge~boord. Zij w~as beter gesahikt voar een klein bedrijf
dan die, welke destijds in Apeldoorn waren tentoongesteld. De rap-
porteur van de middenstandsenquête, A. Merkx uit Best, aan wiens
verslag de,ze beoordeling is ontleend, merkte echter op, dat er nog
tamelijk veel nawerk met de hand moest worden verricht. Voor de
inrich~ting van een klein machinaal bedrijf inet een komplete instal-
la~tie ra~amde hij de kosten op 3000 gulden, hetgeen voor de meeste
klompenmakers in die tijd een kapitaal bedrag was. Naar zijn me-
ning waren de produktiekosten van een machinaal bedrijf in ver-
houding tot het produktievermogen nog te hoog om het handwerk
te verdringen.lsa

In hceverre de inzichten van Merkx, die zelf klompen.maker was
en reda~kteur van het vakblad, berustten op objektieve en exakte in-
lichtirLgen is onbekend. Gegevens van de arbeidsinspektie laten zien,
dat de groei van het aantal machánale bedrijven vooralsnog beperkt
bleef.

l~e) Middenstandsenquête 1908, a.w., blz. 17 en 21.
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Tabel XIII. Machinale klompen fabrieken in Nederland otnstreeks
1912, volgens het centraal kaartregister van de
Arbeidsinspektie. lse

aan a rie en met

P
9 en 10- 25- 50- totaal aantal

mvincie minder 24 49 99 fabr. I arbs. ~m~~

arbeiders

Lim~burg 1 1
8

8
109

4ud-Vrcenhoven.
Dussen, Haps,
Hoeven, Mierlo,
Mill, Veghel,
Wouw, Zundert.

Noord-Brabant 4 2 2

Zesland 2 2 11 St. Jansteen,
Koewacht.

Zuid-Holland 2 1 1 4 90 Oud-Beierland,
Alphen,
Krimpen a~d Lek,
Ouderkerk a~d
IJssel.

Noord-Holland 1 1 2 Ouder-Amstel.
Gelderland 2 7 9 105 Apeldoorn,

Arnhem,
Culemborg,
Hattem,
Nijkerk, Zcelen.

O~verijssel 1 1 2 12 Deventer,
Diepenveen.

Groningen 2 1 1 4 57 Groningen.
Hogezand,
Sappemeer.

Friesland 1 1 7 Kollumerzand.

Het Rijk 16 12 3 1 32 401

~~o) De Fabrieken en Werkplaatsen roallen onder de Veiligheidswet, Directie van
den Arbeid ('s-Gravenhage 1912), blz. 84 en 85.
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Deze tabel is bij benadering juist. De gegeveas werden verkregen
bij fabrieksinspekrie in de maanden mei, juns en juli 1912. Daarom
is het mogelijk dat zoals in de taelichting in het verslag van de ar-
beidsinspectie werd opgem~erkt, nieutive inrirhtingen aan de aandacht
der inspektie zijn ontsnapt en dat andeae inmiddels ophielden te
bestaan. Het aantal arbeiders omvat mede de meewerkende en eoe-
zicyhthoudende personen, zodat meestal oolc de patroons zijn mee-
gerekend.1ao De cijfers tonen aan, dat ook de machinale klompen-
fabrieken in het algemeen gering van omvang zijn ge~bleiven. Slechts
één bedrijf in Zuid-Holland kwam boven een bezetting van vijftig
arbeidglcra~ahten uit. De helft van het totaal behoorde tot de be-
drijven met een personeelsbezetting van minder dan tien personen.
Dít was ook het geval in de provincie Noord-B~raban.t, waar het
eerste machinale bedrijf, dat te Mill was gevestigd, van 1908 da-
teerde. Aangezien in deze jaren de elektriciteitsvoorziening het plat-
tsland nog niet had bereikt, mcest men zelf de drijfkrach~t voor de
machines opwekken, hetgeen dan meestal geschiedde met olie- en
zuiggasmotoren. D~eze faktor heef~t er ongetwijfeld tce bijgedragen,
dat de kleine onde~rnemers minder ontvankelijk wa.ren voor de zege-
nsngen van het mechanisatieproces. De machinale klompenmalce-
rijen bleven tot de uitzonderingen behoren. Als wij d~e oorralcen
hiervam nagaan, dan mcet vooreerst worden betwijfeld of de klom-
penmakers in het al,gemeen over de vereiste mentale instelling en
technische kundigheid besrhikten. Men ontkomt niet aan de indruk,
dat oak over d~e drempel van de twintigste eeuw de levensinstelling
was blij~ven steken in een vorige-eeuwse zelfgencegraamheid, welke
ondurf paarde aan het onebreken van behcefte tot expansie; een
berustend aanvaard,en van een toestand, waarin leven en werken
lagen vastgercest. Elke vernieuwingsdrang betekende een aantasting
van een referentiepatroon, dat juíst aan de zelfgenoegzaamheid rust
en steun gaf. Gawend als de klompenmakers waren in traditionele
kategorieën te leven, waarin tevredenheid met het bereikte als le-
vensdeugd hoog in aanzien stond, konden zij ziah moeilijlC alter-
natieve omstand~gheden índenken. Het onvermogen zich maatsChap-
pelijlC te verheffen werd daarbij vaak gesublimeerd tot een trans-
cendenae wissel op een beter hiernatnaals.
1~) a.w., inleiding blz. VIII.
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~ 4. Bedrijfsorganisatie

In het verslag van de middenstandsenquête werd de klompen-
makerij gerekend tot middenstandsbedrijvigheid, die in twee kate-
gorieën te onderscheiden .was. Tot de ene kategorie behoorden de
kleine bedrijven, die in veel plattelandsgemeenten over he~t gehele
land voorkwam~en. Hier werkten de klompenmakers alleen of inet
een enkel familielid en soms met een knech.t, voor de plaatselijke
behoefte. Meestal ging het hier om winterbedrijven, die met andere
werkzaamheden werden gekombineerd, zoals een kleine boerenbe-
dcening of ook wel met werk als riet- en strodekker, metselaar, her-
bergier, postibode enz. De andere kategorie bestond uit klompen-
malcerijen, waarin het gehele jaar do~or werd ge~venkt. Hierin pro-
duceerde men in hoofdzaak, zo niet uitslui~tend voor de markt. Toch
bezaten ook hier de patroons bijna altijd een nevenbedrijf, meestal
een kleine boerderij, waarvan het werk afwisselend met het klom-
penmaken werd vemcht. Ofschoon de klompenmakerijen in dit ge-
val geen seizoenkarakter meer hadden, wisselden ook hier, beïnvloed
door de weersgesteldheid, perioden van meer en minder vraag e1-
kaaT af. Deze bedrijven waren te vinden in wat men kan noe,men
klompenmalcersgebieden, d,ie streeksgewijs werden aangetroffen. Tot
deze ge~bieden behoorden naast de Noord-B~rabantse Meierij, het
Zuiden en Oosten van Gelderland (Airnnerzoden, Tie1, Wamel,
Dcetinahem, Aalten, Winterswiyk en Zelhe~cn), een gedeelte van
Overijssel, oostelijk ZeeuwsVlaanderen en de oQngeving van Alphen
aan de Rijn.1~1

Bij de bespreking van de arbeidsvenhoudingen en de werktechniek
bleëk reeds, dat de interne en de externe organisatie van het kloan-
penbedrijf hoogst eenvoudig is geweest. Her bedrijf was een pro-
duktie-eenheid, minder gericht ap he~t maken van winst dan op het
versahaffen van een bestaan. De sterk traditioneel bepaalde en daar-
door vrij konstante regels, die de sociale en ekonomische venhaudin-
gen en inziahten hebben beheerst, zijn pas na de eerste wereldoor-
log en dan nog maar zeer geleidelijk verdwenen. Van een echxe op
expansie gerichte ondernemersgeest was bij de meeste klom.penma-

'.') Middenstandsenquête 1908, dl. I Nederland, blz. 80 en 81.
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kers, ook die van de tweede kategorie, nauwelijks sprake. Hoewel
zij zich bedreigd voelden door afzetmceilijkheden, bleken zij weinig
tcegankelijk voor het inzicht, dat rationalisatie van werkmetode en
onderlinge samenwerking tot de oplossíng van de problemen konden
bijdragen. Ieder bleef liefst baas in huis met de oude vertrourovde
gang van zaken en daardoor was het bedrijf in het algemeen een
haogst eenvoudige broodwinning.14~ Niet vree~md hieraan was het
feit, dat men met gerin.ge middelen een eigen bedrijfje kon begin-
nen en dat aanvankelijk weinig aandacht werd besteed aan vakken-
nis. Men had bavendien maar een betrekkelijk kleine werkruimte
nodig, vaak in het woon!huis of in d~e stal ondergebracht. Dat de
geringe opbrengsten van het klompenbedrijf door patroons en knechts
mcesten worden aangevuld met de opbrengsten van veldarbeid en
andere werkzaamheden, kwam ook in andere bedTijfsta'kken voor en
werd als normaal ervaren. Deze oms~tandigheid versluierde voor de
betrokkenen het zicht op de middelen om zich ekonomisch te ont-
plooien.

Het algemene nadeel voor het kleinbednjf was; dat de markt-
positie wezd beheerst door opkapers en h~andelaren. In de hier be-
schreven periode kwam daar nog de toenemende konkurrentie van
g~oedkope bedgische klampen bij, naast het groter wardende aanbod
van machinaal vervaardigde sChcenen tegen lage prijzen. i4S Door
deze amstandigheden ondervonden de klompenmakers grote moei-
lijkheden, waartegen de meesten geen andere uitweg zagen dan
d~oor lage prijzen elkaar te bekonkurreren.

Het oordeel over de persoon van de klompenmaker telcent hem
als een eenvoudig man met een bescheiden ontwikkeling. Zijn onder-
wijs was blijven steken in de tred van zijn jeugd op de orde van
het alfabet en de logika van het decima~le stelsel. Wie zou er zich
aver verwonderen, dat vele kloanpenmakers niet in staat waren een
kostprijs te berekenen en dat, wat men de bedrijfsbcekhouding xou
moeten noemen, te vinden was in een systeemloos aantekeningen-
bcekje? Van echte vakopleiding was in 'het algemeen geen sprake,
„de patroon kan er zichzelf niet mee bemoeien, amdat hij er geen
vergoeding voor ontvangt en die vergoeding wordt niet gegeven
1~!) a.w., blz. 83.
1~) E. M. Meijers, Kleinindustrieën ten platten lande (Zwolle 1906), blz. 9 en 13.

167



omdat de ouders het niet bekostigen kunnen". Een leerjongen kwam
dan onder toezirht van een kneaht, wiens beloning er in bestond
dat hij de klampen, die de gezel onderhanden had genomen, mocht
a~fwerken en bij de zijne mocht tellen. Dit systeem werkte vaak in
de hand, dat er van vakopleiding weinig terecht kwam.144 jn en-
kele plaatsen eahter, zoals Liempde, was het gebruikelijk dat leer-
lingen een leergeld moesten betalen en het eerste jaar geen loon
ontvingen.

De vermogenspositie zal in de volgende paragraaf afzonderlijk
worden behandeld. Hier kunnen we volstaan met op te merken,
dat 'het ontbreken van voldcende ~bedrijfskapitaal nadelig was zowel
bij de inkoop van hout als bij het opvangen van ongunstige afzet-
perioden.

Over de hautaankapen kunnen wij, na hetgeen ~hierover in het
vorige hoofdstulc w~erd uiteengezet, kort zijn, omdat uit niet5 blijkt,
dat hierin veel veranderde. De eerder besproken houtsahaarste deed
zich voornamelijk in Noord-Brabant voor, maar cefende oak elders
invloed uit, zoals ~blijkt uit de aktiviteiten van de eerste klompen-
makersvereni~gingen. Toen de houtopstand zich had hersteld, keerde
in de meeste gevallen de oude anetode van houtaankoop weer terug.
De averal verspreid voorkemende kleine klampenmakers scha~ften
het nodi~ge meestal in kleine kopen aan van 1 tot 3 bamen, die
zij in de omtrek bij bceren en boseigenaars uítzochten. In de hout-
rijke gebieden, waar de tweede kategorie van klompenmakers was
gevestigd, vond de aankoop meestal in grote partijen plaats op vei-
lingen, wwel in eigen omgeving en elders. De vern~verking van ~et
hout uit Oost-Europa werminderde, tcen in eigen ~land en de na-
buurlanden v!oldcende hout tegen redelipke prijzen tiverd aangebo-
den. Aankopen in eigen amgeving ges~hied,den meestal op krediet
met ~een looptijd, die sam,enhing met de verwenkingstijd. Buiten-
landse aankopen werden gefinancierd door de rniddenstandsban-
icen.14a

Zoals uit de bespreking der arbeidsverhoudingen is gebleken,

IN) Middenstandsenqu~te 1908, dl. I, blz. 81 en dl. Noorc~Brabant, afd. D II,
blz. 17.
lu) a.w., dl. I, blz. 85.
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werd in de bedrijven, waar knechts werkzaam waren, arbeidsver-
deling toegepast. Als ideale ~bezetring m het handbedrijf gold hier-
bij een werkgroep van vier .tot maximaal acht personen. ~48 Grotere
een~heden werden wellicht niet vold~oende oNerzichtelijk geaoht,
omdat de patnoon daardoor zijn greep op de produktie verloor. Met
de arbeidsverdeling ~háng samen het gebruik en eigendom van de
gezeedschappen. Het meer specifieke vakgereedschap van snijmes-
sen, boren en boormessen, dat de boorders gebruikten voor het uit-
hollen en het pasvorm .geven van de klomp, was gewoonlijk eigen-
d~om van de patroon. De hakkers of kappers, die h~et ~houtblok de
eerste ruwe klompvorm gaven en de fijnsnijders, die het klomp-
model aanbrachten, bezaten als regel hun eigen gereedschap, da~t
bestond ui.t bijlen en messen, die ook voor andere doeleinden kon-
den dienen.147 Voor een ~bedrijf inet een werkbezetting van vier of
meer person~en was ~het ontbreken van een kwantitatieve vakbeheer-
sing minder als een gebrek te zien, dan wel als een vorm van werk-
specialisatie, die met de technisdhe arbeidsverdelin;g owereenkwam.
Dat niettemin de ra.pporten van de middenstandsenquête een ge-
deeltelijke vakbe~heersing als een onvoldcende bekwaamheid ken-
merkten, is overigens wel verklaasbaar. De meeste bedrijven waren
klein van omvang en daarin kon van een volledige arbeidsverdeling
nauwelijks sprake zijn. Omsbreelcs 1910 waren 'bij negenenzeventig
patroons in Best honderdzesenzeventig knechts werkzaam, waaron-
der zesendertig zoons. Er was één bedrijf inet vijftien kneclits, zodat
de andere bedrijven een gemiddelde personeelsbezetting van slechts
twee knech,ts bereikten. In St. Oedenrode werkten hij negenenvijftig
patraons a~htentwintig zoons en 1~onderdender.tien uitwonende
knechts. Drie patroons w~erkten me~t vier, achttien met drie, negen-
tien met twee kneahts en de anderen met één knecht of alleen. In
Liempde waren achxtien klompen,makers wenkzaam met drieëntwin-
tíg zoons en achtenzestig knechts en in Schijndel telden de veertig
bedrijven ongeveer negentig knechts. Van de veertien patroons in
LTdenhout werkten de ,meeste met drie à vier mensen, 1~etzij knechts
of eigen valk.148

ias) a.w., blz. 80.
I~~) a.w., dl. Noord-Brabant, afd. D II, blz. 19.
14e) a.w., blz. 22-27.
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Bij de heersende gewoonte van de ongeregelde werktijden kon
de hceveelheid klompen, die een knecht klaarmaakte, nogal uiteen-
lopen. Toch was het op vele plaatsen in de Meierij gebruikelijk
wekelijks e~en vast loonbedrag uit te betalen, dat derhalve van het
feitelijk bereikte stukloon kon afwijken. Bij het beëindigen van een
kampanje vond een totale ve,rrekening plaats van hetgeen de knechts
nog hadden te vorderen. Op de keper besahauwd was dit bedrag
een stukje bedrijfsfínanciering geweest, waarmee de knechts aan
het ,;werkkapitaal" deel namen. Dit paste geheel in het gebruike-
li}ke kredietsysteem. Het overbrugde namelijk de periode tussen de
aankoop van het werkhout tot de ontvangsten voar het eindprodukt.

Voor het bijhouden van de manproduktie gedurende een kam-
panje had men een eenvoudig systeem, er in bestaande dat elke
kneoht zijn wekelij~kse zwcegen in symbolen vastlegde op een leitje
of een zwart geverfde plank, dáe dezelfde naa~n droeg. Dit gebeurde
nadat men samen met de patrdon de gemaakte ~klompen had ge-
sorteerd en geteld. Voor het vervolg van het verhaal zullen wij hier
de procedu,re vermelden, zoals wij die uit de mond van een klompen-
fabrikant ~te Liempde optekenden. De klrnnpen werden onderschei-
den naar grootte, in grote mans- en grote vrouwenklompen in maten
van 30 tot en met 24 cm., een tussenmaat, drielingen genaamd, van
23~s tot en met 21 cm., de halven, een kinderklomp van 20 tot 16 cm.
en de dopjes, kleine kinderklompjes van minder dan 16 cm., alle
naar binnenwerkse m~aat gerekend. De berelcening van het stukloon
vond plaats in pa.ren grote klompen. Hiertce rekende men drie paar
drielingen voor twee paar grote, behoudens de grootste maat drie-
lingen van 23~~ cm., „vijftienders", waarvan er vijftien voor der-
tien paar grote golden. Twee paar halven telden voor één paar grote
klompen en de dopjes werden als halven beloond. Het aan~tekenen
ging nu als volgt: De lei was met een vertikale lijn in twee gelijke
helften verdeeld. Elke tien paar klompen werden met een horizon-
tale streep over de volle breedte aangegeven, elke vijf paar met een
halve streep op de linkerhelft, één tot vier paar met een kort streepje
rechts tegen de middellijn. Voor drielingen gold een op de letter d
gelijkend teken, ook we1 bokkepootje genaamd, behalve voor de
vijftienders, waarvan het aantal met een cijfer op de linkerzijde
werd gezet. De halven kregen een vertikaa~l streepje, voor meerdere
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paren aangevuld met een horizontaal. Had men een aantal van
vijftig paar bereikt, dan werden de overeenkomstige tientallen
uiKgewist en plaatste men een op een halve cirkel gelijkend teken
tegen de recl~terkant van de deellijn. ,Honderd paar kregen een
volle cirkel en elke volgende honderd een dwarsstreép hier door-
heen.149 Aan het einde van de periode had men zo de besahikking
over een eenvoudig.e vermenigvuldigingsfakror om het totale stukloon
vast te stellen. Nadat de uitbetaalde weeklonen hiervan waren afge-
trokken, bleef het saldobedrag over. Bovendien verschafte dit systeem
een overLicht van de totale produktie, die vergeleken kon worden met
de hoeveelheid verwerkt hout.

,

De grceiende kon'kurrentie van belgisahe klompen stelde de ne-
derlandse klompenmalcers voor de vraag, waarom dát produkt, dat
onder gelijke technisahe omstandigheden werd vervaardigd, zaveel
goedkoper kon zijn dan het eigen fabrikaat. De enige verklaring,
die men hiervoor kon bedenken w~as, dat er een aanzienlijk verschil
moest bestaan tussen de grondstoffenprijzen van beide landen. Een
onderzcek, dat door het diocesaan hanzegilde in 1910 werd inge-
steld, ~bradht eohter een geheel andere oonaak aan het licht. Enige
bestuursleden van deze vereniging bezochten een aantal klompen-

l~o) Medegedeeld door P. H. van de Wiel, klompenfabrikant te Liempde.
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makerijen in het Land van Waes en ktivamen hierbij tot de ont
dekkin~g, dat de houtprijs in België allerminst lager was. Anders
dan men in Nederland gewend was, moesten de ,belgische klompen-
makers het werkhout betrekken van de houthandel. De handelaars
kochten overal in het land de bo~cnen in grote partijen op om ze
in kleine hoeveelheden aan de houtverwerkende nijverheid af te
zetten. Het versohil in kostprijs blee~k het resuítaat te zijn van een
aan.tal kleine faktoren tesamen. Dat waren een lager stukloon, meer
onbetaald korvéewerk, een zuiníg beheer van het afvalhout, dat aan
bakkers werd verkocht en een grate invlced van de handelaars. Be-
halve de ook in Nederland gebruikelijke overparen bedongen de
handelaars op elke rist kleinere klompen enkele paren extra. lóo Dit
misbruik, dat een sohandelijk wcekersysteem werd genioemd, was in
Nederland onbekend. Bovendien streefde men hier naar het af-
schaffen van het garantiegebruik van overparen. De spaanders wer-
den, voor zover bekend, niet te gelde gemaakt, althans niet op de
wijze als in België. Hier zag men er geen brood in. Vooral in de
winter, wanneer er geen gelegenheid was om ze te drogen, bleven
spaanders en krullen soms we'ken en anaanden lang in de werk-
ruimte inggen tot hopen, die halverwege de zolder reikten.

Deze konstaterin~g van de rapporteur der mzddenstandsenquête
brengt ons bij de vraag, wellce ruimtelijk beeld men ziCh moet vor-
men van de werkplaatsen, zoals die na 1900 werden aangetroffen.
In veel gevallen waren het „allerellendigste werkhuisjes", ofwel een
met planken of iets dergelijks gebrekkig afgesaheiden deel van een
kleine stalruimte naast het woongedeelte. De rui~m.te w~as zeer be-
perkt, laag van zoldering met raampjes zo klein; dat ze nog niet
een derde van het vertrek voldoende konden verlich~ten. Meestal
waren ze ongesc.hikt om er zander brandgevaar een 'kaahel te plaat-
sen. De vloer bestond uit zand, in het gunstigste geval met leem
hard gestampt. Door de gewoonte ~het afvalhbut te laten liggen, werd
de ruimte nag beperkter; de vochtige uitwaseming en de verrotting
van de onderste lagen maakten de werkruimte tot een angezond
verblijf. lal

iso) Thuysbaert, a.w., blz. 307 en 309.
i61) Middenstandsenqu~te 1908, a.w., blz. 14.

172



Schrijnende en sociaal excessieve vormen van huisindustriële ver-
houdingen, die men elders kon aantreffen, zijn in de klompenmake-
--ij ní~t tot ontwikkeling gekamen. Bij een onderzoek door de Direc-
tie van de Arbeid naar de toestanden in de nederlandse huisindustrie
werden bij zestien thuiswerkende klompenma~kers in Brabant werk-
plaatsjes aangetroffen, beschreven als luchtige schuurtjes van 3 bij
4 meter en 2 meter hoog. Bij zestien andere diende het woonvertrelc,
dat gewoonlijk ook keulcen en sla~applaats was, mede tot werkver-
trek. Over het algemeen zag de be~huizing er zeer schamel uit: „in
enkele vindt men nog een leemen vlcer, een open haard, beroolcte
muur en bedsteden met enkel strop, getuigend van armoede en een
laag ontwi~lckelingspeil".152 E]ders in het land was het niet veel
anders. Te Surhuisterveen in Friesland werden in 1912 „akelige
klompenhokken" aangetroffen.159 In Gelderland zag men werkplaat-
sen van 2 tot 3 meter breed, 4 tot 6 meter lang en 2 meter of min-
der hoog. Te Enter in Overijssel, waar veel in opdracht van hande-
laren werd geklompt, gebeurde het zagen, hakken en boren vaak
onder een afdakje. Voor de verdere afwerking beschikte men in het
algemeen over la,ge kleine hokjes in de hcek van de schuur, met een
haogte wan 2y~ meter of minder, bij een grondmaat van ongeveer
2 bij 3 meter. 154

A1 betrof het in al deze gevallen we~rkplaatsen van klompenmakers,
die als tlhuiswerkers werden gekwalificeerd, ook onder hen waren er
die met kneahts werkten. Bij vele anderen met een zelfstandig be-
drijfje was er materieel weinig verschil, met name wanneer het
maken van klompen nog duidelijk het stempel drceg van seizcen-
wenk. Dan werden aan het werkwertrek weinig eisen gesteld. In de
overgangstijd, waarin de klompenmakerij zich bevond, was er echter
wel een streven merkbaar naar een betere behuizing van de werk-
plaatsen „dat gedreven wordt door een algemeen gevcel van eigen-
waarde". Dat het bewustwnrdingsproces a1s drijfveer werd genaemd,
wijst er op, dat werksituaties als hierboven :beschreven steeds minder
beantwoordden aan het veranderend levensgevcel. Welíswaar verliep

iss) Onderzoekingen naar de toestanden in de Neclerlandsche Huisindustrie, dl. II,
hfdst. XVIII Het Klompenmaken ('s-Gravenhage 1912), blz. 50.
1~) Katholiek Sociaal Weekblad, jrg. XI (1912), blz. 189.
'~) Ondenoekingen Huisindustrie, blz. 47 en 48.
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de aanpassing zeer geleidelijk en „nog niet in die mate als in cr.n
hedendaagsche maatschappij verwacht kan worden". lsa Waar de
behcefte tot verbetering niet van onderaf ontstond, tiverd deze afge-
dwong~en door wettelijke voorschriften en het toezirh.t van de ar-
beidsinspe~lctie. Zo moesten ventilatie, tochtwering en vrije lucht-
ruimte aan bepaalde eisen voldcen, hetgeen niet altijd het geval
was. Nog in 1916 werden aan twee patroons waarschuwingen ge-
geven, omda2 de werkplaats niet voldeed aan de bepalingen van de
arbeidswet. In een geval deed de werkruimte tevens dienst als vee-
stal en in het andere ontbrak een afscheiding met het privaat.lae
Dit soort van accomodatie ging toch wel tot de folkloristisahe uit-
zonderingen behoren. De goede afzet tijdens de oorlogsjaren stelde
de klompenmalcers financiëel in staat hun werkplaatsen in avereen-
stemming te brengen met de eisen van de tijd.

~ 5. Vermogenspositie

Uit hetgeen tot nu tce werd behandeld is gebleken, dat de ver-
mogenspositie van de klompenmakerspopulatie nooit rooskleurig is
gzweest. Seizoenbedrijf als het oorspronkelij~k is geweest, heeft het
maken van klompen altijd in nevensahikkende relatie gestaan met
het verrichten van andere werkzaamheden. Het becefenen van eni-
gerlei landbouw als struktuurgegeven van het plattelandsleven, lag
hierbij het meest voor de hand. Anderzijds maakten de omstandig-
heden in de kleine landbouw het vaak nodig, dat men voor het ver-
werven van een geldinkomen nevenwerlczaamheden ging verrichten,
hetzij in de vorm van een kleine nijroerheid, hetzij als seizoenarbei-
der elders. ls~ Deze gemengde bestaanswijze ging een overgangsfase
kenmerken, hetzij naar de landbouw, hetzij naar het kleine nijver-
heidsbedrijf. Boer te worden of zijn bestaan te vinden in een nijver-
heidstalc berustte niet altijd ap een bewuste keus. Naast strukturele
gegevenheden speelden allerlei omstandigheden, die men tcevallig

1~) Middenstandsenqu~te 1908, a.w., blz. 14.
1~) VersIagen Inspecteurs roan den Arbeid, 1915, le Insp. blz. 24; I916, le Iasp.
blz. 20 en 2e Insp. blz. 24.
i67) L. Deckers, De landbouwers van den Noordbrabantschen undgrond (Eind-
haven 1912), blz. 255.
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zou kunnen noemen, een rol. Natuurlijk had men wel zijn voor-
keuren en tendenties, maar in een mar,ginaal bestaan was het niet
zo eenvoudig en vanzelfsprekend oot zelfbepaling te komen.

Bleef inen in een agrarisch basá5bestaan ste~ken, dan ontbrak de
prikkel om met de andere werkzaamheden een meer dan lokale
marktfunktie te vervullen. In deze situatie verkeerden na 1900 nog
vele klompenmakers, met name wanneer zij alleen, of inet een enkel
familielid of knecht werkten. Zij produceerden hoofdzakelijk voor
de plaatselijke behoeften, waarvoor zij zioh in de wintermaanden
aan het klompenblok zetten. Onder hen waren er oak, die geduren-
de de Domermaanden, behalve in hat eigen landbouwbedrijfje, als
landarbeider bij andere bceren ging werken. Deae klom.penmakers
vond men volgens het algeanene verslag van de middenstandsen-
quête vooral in gemeenten met minder dan 2000 inwoners en wel
voornamelijk in de provincies Naord-Brabant, Zuid-Holland en Ge1-
derland.158 Wl~ zagen reeds dat ook in de kerngebieden, waar met
het maken van klompen een hoofdbestaan werd gevonden, de mees-
ten e~en landbou~rvbedrijfje voor eigen gebruik bleven aanhouden.
Deze relatie met de landbouw kon ertce leiden dat het geld, dat
met klompen was verdiend, in het landbouwbedrijfje werd gestoken.
Het rapport van de middenstandsenquête vermeldde hiervan, dat
het steeds een „onverklaarbaar en groot euvel" is geweest, dat klom-
penmakers „die goed met het vak verdiend hadden en, zooals men
zegt, er boven op waren, tenslotte het vak vaarwel zeggen en bcer
werden". Men kan er aan twijfelen of dit verschijnsel zo onverklaar-
baar was. De landbouw had zich hersteld van een mceilijke periode,
tenvijl juist de klompenmakerij werd gekonfronteerd met afzetpro-
blemen.

Terwijl elders in het land het aantal zelfstandige klompenmakers
gedurende de jaren 1889 -1909 aanzienlijk verminderde en een ten-
dens tot bedrijfskoncentratie te bemerken viel, bleven in Noord-
Brabant de zelfstandigen naar aantal gelijk bij een lichte achteruit-
gang van de totale bedrijfsbezetting. In deze periode zag men dat
knechts zicli als patroons vestigden en als het ware de bazen ver-

iaa~ Middenstandsenquête 1908, dl. I, blz. 80.
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vingen, die gingen bceren. 159 Voor degenen, die er in slaagden het
hoofd b~aven water en zich op de duur als ondernesner staande te
houden, vervulde het kleinbedrijf de funktie van sociale transpositie.
Dit verschijnsel kwam ook we1 in andere bedrijfstalcken voor, zoals
in de schcenindustrie, waar nog handwerk werd verricht naast ma-
chinale produktie.180 Zulke prille zelfstandigen, die met een mini-
mum aan bedrijfskosten werkten, konden een drukkende invloed
uitcefenen op de marktprijs. Door gebrek aan liquide middelen wa-
ren zij genoodzaakt in tijden van slapte hun handelsvoorraden tegen
elke prijs van de hand te dcen.

Men had weinig middelen nodig om een handwerkbedrijf op te
zetten en dit verklaarde zowel de doorstroming van knechts als het
feit, dat de vermogenspositie van de meeste klompenmakers aan de
schrale kant was. De gegevens over bedrijfsmiddelen en vermogens-
positie in het kleinbedrijf, die bij de middenstandsenquête werden
verkregen, mnen dit aan. Men schijnt overigens niet geneigd te zijn
geweest een royale blik te gunnen in de smalle beurs, zodat het
resultaat summier is gebleven. Over het gehele land genomen blee~C
omstreeks 1910 het werkkapitaal in de kleine bedriyven niet meer
dan f 100,- tiot f 200; te bedrag~en, grote bedrijven werkten met
een kapitaal van glabaal f 500; .1e' Of inen ook werkelijk de be-
schikking heeft gehad over deze somrnen is niet bekend. Aangezien
er met allerlei vormen van krediet werd gewerlct is het mogelijk, dat
het hier om gekapitaliseerde bedragen ging. Van een drietal plaatsen
uit het noordbrabantse kerngebied zijn enige gegevens beschikbaar;
die een beeld geven van de gemiddelde vermagenspositie van kleine
patroons.

In de geineente Best waren zesenvijftig van de eenentaahtig pa-
troons eigenaar van woning en werkplaats, waarvan de koopwaarde
gemiddeld op 1500 gulden werd geschat. De overige vijfentwintig
patroons zaten gehuurd en beraalden jaarlijks een huur van zestig
gulden. Om te kunnen werken werd een bedrijfskapitaal van
f 250; per arbeidsplaats nodig geacht, maar dit was ni,et altijd, en

lso) a.w., dl. Noord-Brabant, afd. D II, blz. 29; Men vergelijke hfdst. II tabel Va
en hfdst. III tabel XI.
1~) Onderzoekingen Huisindumie, blz. 311.
lel) Middenstandsenquête 1908, dl. I, bk. 81-85.
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Het erf mns ruirner dan het klompeirhok, rechts hangen de klompen ann het
droogrek.

Het beste i~ara I3est, onc~er het raandel ran de Hcanze op de internationale ni~jver-
heidstentoonstelling vara mnbachtsir~er-ktnigcn te Amsterdam 1907, rergelijk tekst
hl~. 13ï.

TENTUC~NST~t,i IEVG
AMSTERDAM

[?iocesaan Hanze-Gilde
der Klompenmakers in
iet Bisdom 's Bosch.
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Hoek r~ir: een kle~ine nznchiwale klornperzrnnkerij te [~hezup lDr.l, rnet er:kelvoudige
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waarschijnlijk meestal niet, aanwezig. Sommige patroons waren met
een aanvan,gskapitaal van honderd gulden of minder be~gonnen.
Drieënzeventig van hen bezaten een klein bcerenbedrijfje en be-
halve kippen en varkens hielden ze tesamen drieënnegentig geiten,
eenentadhtig koeien en jongvee. Andere nevenbedrijven waren tien
herbergen, twee winkels en een rijwielhandel.lga

De gegevens over klompenmakers uit St. Oedenrode zijn wat ge-
varieerder. Van de zevenenvijfti~g patroons werd door negenenveertig
een landbouwbedrijf als nevenwerk uitgeoefend en één dreef er een
herberg bij. Een klompenmaker bcerde met vijf koeien, drse met
vier, vier met twee en dertien met één koe. Verder hadden tien klom-
penmakers elk drie geiten, dertien een koppel van twee en drie elk
één geit op stal. De meesten mestten bovendien nog een of ineer
varkens. Eigenaar van huis en werkplaats waren es zesentwintig en
de overigen zaten gehuurd. De geschatte eigendomswaarde van
werkplaats en woning liep nogal uiteen. Van drie respektievelijk
5000, 3000 en 2500, van twaalf glabaal 2000 gulden. Verder nog
zes van 1000 en twee van 500 gulden. De huren varieerden van
honderddertig tot ongeveer veertig gulden per jaar en bedroegen
in de meeste gevallen vijftig à zestig gulden. De kapitaalwaarde van
het eig~en bedrijf werd als volgt beoordeeld: daor drie 2000, een
1500, drie 1000, vijf 800, zes 700, drie 600, veertien 500, dertien
400 en de overige negen 300 gulden en minder.18s

In Liempde was ongeveer de helft van de eenendertig zelfstandíge
klam~penmakers eigenaar van woning en wenkplaa~ts. De gemiddelde
koopnvaa.rde van de huizen werd op een vijftienhonderd gulden g~
schat, terwijl de huurders ongevees zestig gulden per jaar verwoon-
den. Hier becefenden tweeëntwintig patroons de landbouw als ne-
venbedrijf. Verder waren er twee winkels en twee herbergen, die
als aanwlling op het klompenbedrijf werden gehouden. Bij de bce-
renden trof inen, naar veebezit onderscheiden, er drie met vier
kceien, twee met drie, tien met twee stuks en vi}f inet elk één kce.
Voorts bestond de veestapel uit geiten, schapen, kippen en varkens.
Het bedrijfskapitaal, dat men voor de klompenmakerij nodig had,

iez) a,w,, d], Noord-Brabant, afd. D II, blz. 21.
I~) a.w., blz. 23.
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werd geraamd op tweehonderdenvijftig tot duizend gulden. l~
Analyse van deze gegevens, waaraan die van het grondbezit on~t-

breken, geven een gevarieerd beeld van de ~bestaanswijze der klom-
penmakers. Naast hen, die een veebezit hadden, dat duidelijk op
een klein landbouwbedrijf wijst, blijkt het overgrote deel zich te be-
perken tot een op het eigen verbruik gerichte bcerachtige bedcening.
Dit was met name het geval in Best, waar ongeveer tweederde
eigenaar was van woning en werkplaats, maar het veabezit beperkt
bleef. Te St. Oedenrode en Liempde was de relatie met de land-
bouw groter gebleven en hier trof inen naast enkele regelrechte
bceren met drie en meer kceien een aantal keuterbedrijfjes aan. In
beide plaatsen bezat ongeveer de helft woning en werkplaats in
eigendom. Degenen, die een huurpand bewoonden, ongeveer veer-
tig procent van het totaal in deze gemeenten, besteedden gemiddeld
een huur van zestig gulden per jaar.

Afgezien van enkelen, die een betrekkelijke welstand verankerden
in een bcerenbezit, leidden de meeste klompenmakers het sobere
bestaan van een doorsnee plattelander. De gegevens rcepen geen
florisant beeld op, maar nog minder tonen ze echte armoede aan.
Het probleem was echter, dat men zijn mceizaam verworven liquide
middelen vastlegde in een kcetje en in onrcerend goed. Door dit
„bezitsdenken" kwam niet veel terecht van investeringen in het
klompenbedrijf. Hoewel deze klompenmakers een marktprodukt ver-
vaardi;gden, waren zij in hun ondernemersgedrag niet op expansie
gerioht. Liever handhaafden zij het op zelfverzorging ingestelde
levenspatroon, waartce oak de opbrengst van het klom.penbedrijf
werd aangewend. Zo'n levenswijze aardde het best in de heersende
grcepsopvattingen, die door het ontbreken van elasticiteit een nor-
matief karakter bezaten, waarmee men zich in tevredenheid vereen-
zelvigde.185 Het is begrijpelijk dat in een dergelijke traditionalis-
tische gezindheid de mechanisatie van de bedrijfstak geen profeten
vond. Wij zagen dan ook dat elders, in de „diaspora" der produlctie-
gebieden, de eerste machinale klampenfabrieken werden opgeric7ht.

'a~) a.w., blz. 24.
ias) Men vergelijke dit met het traditionele gedragspatroon van de boerea, zie C. D.
Saal, Het Platteland in Wegwijzer in de Sociologie o.r.v. J. S. van Hessen e.a.
(Amsterdam 1964).
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~ 6. Marktpositie

Op deze plaats willen wij enige strukturele marktaspekten van
het klompenbedrijf nagaan. Daartce is alle reden, aange,zien zirh
omstreeks 1900 wijzigirxgen voltrokken onder invloed van faktoren,
die tevoren ook wel werkzaam waren, maar zich nu sterker deden
gelden. De belangrij~kste wijziging is wel de verandering in het be-
hoeftenpatroon, namelijk het vervangingsproces van klompen d~oor
schcenen.

De klomp had in de loop van de negentiende eeuw de evolutie
van het proletariaat naar arbeidersklasse vergezeld en was hierbij
een algemeen voonkomend en overal gedragen volksschceisel gewor-
den. Men ~kende wel de „steedse" dracht van het leren schceisel,
dat voor de smalle gemeente bereik~baar was door de markthandel
in tweeddhands sclwenwerk, maar de afzet hiervan lijkt meer ge-
gaan te zijn naar hen, die zich „berooid" vcelden en door kleine
standsgevcelens werden gekweld. Het getivone volk droeg klompen.
Door zijn in vergelij~king met de leren schoen lompe vorm; gaf de
klomp als het ware ritme aan de logge traagheid van de in arbeid
geketende arbeidersmassa en kleine bcerenbevolking van de vorige
eeuw. Toen echter door het optreden van de arbeidersbeweging een
sociale bewustwording doorbrak, als gevolg waarvan het levensuit-
zicht en de levensomstandigheden zich voor grote grcepen wijzigden,
kwam dit tot uitdrukking in het steeds meer afwerpen van de ken-
tekenen van een verleden tijd. De geleidelijke emancipatie van de
arbeidersmassa's kreeg aak gestalte in de verandering van schoeisel
ten gunste van de leren schcen, die mede een teken was van een
andere tijd, meer dan van een andere zede. Zo'n verandering in
waardering was mogelijk door het aan de markt komen van goed-
kope schcenen. In de schcenindustric waren vele kleine werkplaat-
sen tot een manufalctuur uitgegrceid, waarin de produktie van kon-
fektiesch~oeisel steeds groter werd. Daarna, glabaal genomen in de
jaren tussen 1902 en 1912, schakelden steeds meer bedrijven over
op machinale produktie.168 Deze fundamentele verandering in het
voortbrengingsproces leidde tot een enorme stijging van de produk-

lee) Onderzoekingen Huisindustrie, blz. 291 e.v.
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tie en veroorzaakte aanvankelijk een saherpe konkurrentie. Lage
marktprijzen brachten het leren sChoeisel b~innen het bereik van
inkomensgroepen, die voorheen in hoofdzaak op het dragen van
klampen waren aangewezen.lo'

Een plastische beschrijving van „de afsrhaffing van klompen"
vonden wij in een uit 1911 daterend artíkel over de lederindustrie.
Volgens de anonieme auteur, een „oud-gediende" en waarschijnlijk
een gezellige dorpspotentaat, was het opmerkelipk „hoe in de laatste
jaren de weelde in de voetbedekking is tcegenomen". De nieuwe
konsumenten waren „de kleinzonen van Jan Kordaat, die als voet-
bekleding niet anders kendc dan zijn mestklompen op werkdagen
en zijn wit geschuurde klampjes als hij des Zondags naar de preek
of de Hoagmis ging".'B8 In werkelijlcheid duurde het vele decennia
vooraleer dit overgangsproces was voltooid. Aanvankelijk bleef de
klomp voor velen nog tot het werkplunje behoren.loo Geleidelijk
moest hij echter veld en vcet prijsgeven aan de werkschcen. Alleen
in de a;grarische sektor kon hij zich het langsK hand~haven. In de
maatschappelijke opv~atting werd hij synoniem met bcersheid en ar-
m~oede.17o

De klompenmakende tijdgenoten hadden wel oog voor de afne-
mende afzet van hun produkt, maar zij weten dit aan de tcenemende
konkurrentie van goedkope belgische klompen en later ook aan het
madhinaal vervaardigde produkt. Het buitenlandse fa,brikaat had
hier van oudsher een belangrijk afzetgebied gevonden, dat met het
tcenemend verbruik in de negentiende eeuw steeds groter werd.
Dit was een normale ontwikkeling geweest, want ondanks uitbrei-
ding was de binnenlandse produktie aahtergebleven bij de vraag.
Als gevolg van de loon- en prijsverhoudingen in dat land deden de
belgische klompen een lage prijs, waarmee op de nederlandse markt
w~erd gekonkurreerd.

In België had de klompenmakerij zich in de vorige eeuw ontwik-
keld tot een bedrijfstak, die in 1896 bestond uit 6780 werkplaatsen,

1e7) a.w., blz. 282 e.v.
iee) R.K. Patroonsblad, jrg. I(1911), nr. 10.
ieo) H. F. J. M. van den Eerenbeemt en F. J. M. van Puijenbrcek, Pronte Men-
sen, blz. 20.
ITO) Woordenboek der Nederlandsche Taal, kolom 4259 e.v.
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waarin afgezien van de meewerkende patroons 12.77~4 knechts werk-
zaam waren. Het Land van Waes, de streek rond St. Niklaas, telde
692 werkplaatsen met 3765 knechts. Alleen reeds in dit koncen-
~tratiegebied, dat sinds lang de leveraneier van het Noorden was,
werd de jaarproduktie in 1859 op ruizn zeven miljcen paar klompen
geraamd.171 De klompenmakerij was hier de voornaamste landelijke
nijverheád geworden. Zij ver'keerde in mceiliyke omstandigheden en
was achterop geraakt door de overbezetting aan arbeidskrachten en
het gebrek aan onderlinge saTnenwerking.12 Het is dus niet te ver-
wonderen, dat het aanbod van klompen zo groot was en de prijs zo
laag. Deze omstandigheid werd volledig uitgebuit door de neder-
landse klompenhandelaars, die zicth op zeer voordelige wijze van de
belgische produkten konden voorzien.

Nu deed ziah de merkwaardige ontwikkeling voor, dat de neder-
landse produeenten er naar gingen streven bij de handel in eigen
land de grossiers uit te schakelen. De kapitaalkrachtigsten onder
hen, die wat krediet konden toestaan, begonnen rechtstreeks aan de
winkeliers te leveren om hierdoor de eigen winstmarge te vergroten
of althans hun ve~kooppositie te verbeteren. l~s De uitgesloten han-
delaars waren nu wel gedwongen zich uitsluitend tot buitenlandse
produkten te beperken, die zij zo gemakkelijk en zo g~oedkoop kon-
den verkrijgen. De invoer van belgisdhe klrnnpen; die van jaar op
jaar to~ah al was toegenomen, werd hierd,oor nog groter en bedroeg
in de jaren 1901-1913 een veelvoud van die der periode 1872-1886,
zoals een ve~gelijking van tabel VIII op blz. 51 en de nu volgende
tabel laat zien.

Naar een raming van Everwijn werd de nederlandse behcefte aan
klompen voor ongeveer twee vijfde deel door de invoer gedekt.175
Gaan wij hiervan uit dan krnnen wij met een eenvoudige berekening
tot een binnenlands verbruik van 6,5 miljoen kg. klampen en een
totaal binnenlands produkt van 3,9 miljcen kg. Wij m~oeten er wel
op wijzen dat het hier gaat over het handelsgewicht, hetgeen wat
anders is dan het aantal klompen in paren uitgedrukt. Zowel bij

171) Thuysbaert, a.w., blz. 301.
17f) a.w., blz. 311.
1~) Middensutndsenquête 1908, a.w., blz. 18.
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Tabel XIV. Invoer van klompen in de jaren 1901- 1913. 14

Jaar Invcer tot verbruik in ]cg.
totaal waarvan uit België

1901 2.581.143 2.558.927
1902 2.486.016 2.469.628
1903 2.684.709 2.658.448
1904 2.558.116 2.523.547
1905 3.017.660 2.995.866
1906 2.568.930 2.540.693
1907 2.575.874 2.503.606
1908 2.507.711 2.498.328
1909 2.643.906 2.635.266
1910 2.699.309 2.690.710
1911 2.431.332 2.422.896
1912 2.789.018 2.767.530
1913 2.926.247 2.757.240

de stukloontarieven als in de handel werd het produkt naar de grote
maten omgerekend en deze hadden een gemiddeld gewicht van een
kilo. Omdat men naast de grote klampen ook de tussenmaten en
de kleine klompen had, is het werkelijk verbruik in paren uitge-
druk~t veel hoger geweest. Naar onze bere'kening, gebaseerd op de
gemiddelde samenstelling van wat men een sortering klompen ncem-
de, is het klompengewicht met een vermenigvuldigingsfaktor van
4~3 om te rekenen tot reële paren. We komen dan op een werke-
lijk verbruik van ongeveer 9 miljoen paren klompen.17e

Het spree~kt vanzelf dat in de marktpositie van de nederlandse

"') J. C. A. Everwijn, Beschrijving van Handel en Nijverheid in Nederland, dl. I
('s-Gravenhage 1912), blz. 238, voor de jaren 1901-1909; Maandschrift van het
Centraal Bureau voor de Statistiek, jrg. XVII (]922), afl. 3, blz. 287 voor de jaren
1910-1913.
I'6) Everwijn, a.w., blz. 237.
t'e) Een sortering werd naar plaatselijk of streekgebruik samengesteld uit klompen
van verschillende maten, men vergelijke het voorbeeld op blz. 115; zie ook Vaa
Bakel, Vaktaal, blz. 76-78.
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klompenmakers allerlei onderscheidingen mceten worden gemaakt.
Naast degenen, die reehtstreeks aan de kleinhandel leverden, waren
er anderen, die hun relatie met de groothandel be~waarden. Zij kon-
den ofwel geen krediet geven, ofwel ontvingen liever kontante be-
taling, die minder risiko's irdiield.

Met het uitbreken van de eerste wereldoorlog brak voor allen
een gunstige tijd aan. Door de schaarste aan leren schceisel werd
het vervangingsproces nagenceg stopgezet en zelfs werd prijsgegeven
terrein tijdelijk teruggerovonnen. De invoer kwa~m na 1915 vrijwel
stil te staan. De uitvcer, die in normale jaren weinig betekenis had,
nam tot 1916 enorm tce. Vele bedrijven beleefden een periode van
blcei en velen die het vak hadden verlaten, keerden op hun klam-
pen terug.

183



HOOFDSTUK V

HET VERDWIJNEN VAN HET HANDWERK

~ 1. Vergulde jaren, 1914 -1918

a) Marktsituatie tijdens de oorlogsjaren

Het verminderen van het internationale handelsverkeer leidde in
Nederland na 1914 tot een goederenschaarste, die in de loop van
deze jaren steeds nijpender werd. Naast vele andere artikelen waren
ook sdhoenen mceilijk verkrij~gbaar en duur geworden; in tcenemen-
de mate moesten klompen bijspringen om het volk geschceid te
houden. De invcer van klompen die zoals wij zagen; in de vaor-
afgaande jaren ongeveer twee vijfde wan de normale beh~oefte dekte,
ging aanvankelijk nog getivoon door en bereíkte in 1915 zelfs een
ongekende hoogte. Eerst in 1916 traden stagnaties op en wat er
vanaf toen nog aan klom~pen werd ingevcerd, had niet veel meer te
betekenen. Daarentegen kwam er een groeiende vraag uit Duitsland,
waa.r men klompen nodig had voor de gevangenkampen. 1 De rege-
ring vond deze uitvcer in de gegeven omstandigheden minder gewenst
en zij vaardi~gde daarom het besluit uit dat met ingang van 5 oktober
1916 de uitvoer van klompen voortaan verbood, tenzij hiervoor een
vergunníng werd verleend. ~ Zo is het te verklaren dat in 1917 nog
een partij klompen naar het bezette gebied van Noord-Frankrijk kon
worden verzonden. g Volgende aanvragen werden afgewezen on-
danks het feit dat de katolieke patroonsbond in 1918 overeenstem-
ming bereikte met het koninklijk nationaal steunkomité. Dit komité
zou maandelijks kunnen besahikken over 300.000 paar klompen
tegen een vastgestelde prijs. In ruil ~hiervoor ~ou het de minister

1) Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek, jrg. XVII (1922), aFl.
3, blz. 287.
Z) Koninklijk Besluit van 5 oktober 1916, Stbl. 465.
a) S.E.H.A.T., Notulenboek van den R.K. Nationalen Klompenmakerspatroons-
bond, bestuursverg. 27.8.1917.
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adviseren een uitvcervergunning af te geven voor klompen, die
tegen een hogere prijs aan het buitenland zouden worden geleverd.
Tot deze afspraken kon men overgaan omdat de klompenmakerij
zich tijdens de oorlogsjaren geweldig had uitgebreid en er ondanks
de gestegen vraag een zelcere overproduktie was ontstaan. Dat het
konsent desondanks werd geweigerd hing waarschijnlijk samen met
het schaars worden van het populierenhout. Het steunkomíté ver-
leende nu toestemming per 14 september 1918 de klampenprijzen
te verhagen.' Het verloop van de in- en uitvcer van klompen tijdens
de oorlagsjaren is weergegeven in de volgende tabel.

Tabel XV. In- en uitvoer van klompen over de jaren 1914 - 1918. s

jaar invoer kg. uitvcer kg. saldo invoer

1914 2.706.5 5 8 742.5 80 1.964.008
1915 4.605.911 2.433.302 2.172.609
1916 180.779 405.104 - 224.325
1917 4.226 36.953 - 32.727
1918 115.812 806 115.006

Er ontstond in deze jaren geen schaarste aan klompen, maar de
regering wilde er de beschikking over houden om het toenemend
tekort aan leren sdhceisel op te vangen. Op een interpellatie in de
Tryveede Kamer over de schoenenvoorziening antwoordde de minis-
ter van landboww, nij~verheid en ~handel, dat de regering de nijpen-
de schaarste aan v~olksschcenen tegemcet trad door het enige keren
per jaar beschikbaar stellen van klampen tegen verlaagde prijzen. "
Voor het verstrekken van klompenbons was in 1918 een bedrag van
2,4 miljcen uitgetrdkken. In de meanorie van tcelichting op de ver-
hoging van de staatsbegroting voor dit jaar werd apgemerkt, dat
de verstrekkin;g van klompenbons 7ou doorgaan. Verwacht werd dat
de uitgaven z,ouden tcenemen, omdat door de schaarste en duurte

4) t.a.p., ledenverg. 24.9.1918.
6) Maandschrift C.B.S., blz. 287.
e) Handelingen der Staten-Generaal, 1918-1919 II, 62, Aanhangsel II, 75.
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der schcenen steeds meer mensen genoodzaakt waren klompen te
dragen.'

De klompenprijs was sedert 1915 flink opgelopen, niet alleen als
gevolg van het wegvallen der buitenlandse konkurrentie, maar ook
omdat de houtprijzen voortdurend stegen en de loonkosten hoger
werden. Het inlands populierenhout, dat omstreelcs 1911 een prijs
noteerde van dertien à veertien gulden, kostte in de Meierij in de
loop van 1914 achttien à negentien gulden per kubieke meter. Na
een lichte stijging in 1915, aEharnkelijk van kwaliteit, tot achttíen à
tweeëntwintig gulden, volgde een forse verhoging in 1916, tcen voor
een kubieke meter vijfentwintig tot dertig gulden werd gevraagd. In
de volgende jaren trok de houtprijs verder aan tot een gemiddelde
van eenendertig gulden in 1919. Ook het wilgenhout gaf een der-
gelijke ontwikkeling te zien. Van dertig gulden in 1914 steeg de
kubieke meterprijs tot negenendertig gulden in 1919. e

In dezelfde periode stegen de lonen met ongeveer honderd pro-
cent. Zo waren de stukloontarieven te Liempde in 1914 voor kap-
pen, boren, snijden en afwerken respektievelijk f 7,-, f 10; en
f 4,50; in 1915 respektievelijk f 8,50, f 11,- en f 5,50 en in 1916
respektieveliJ'k f 13,50, f 20; en f 10,-.

De stijging der produktiekosten kwam tot uitdrukking in de afzet-
prij,zen. Zo ontvingen de klompenmakers te Liempde in 1914 voor
een sortering van honderd paar populieren klompen f 47; tot
f 48,-, het volgende jaar oplopend tot f 55; en in 1916 van
f 80,- tot f 100,-. 9 De vooroorlogse winkelprijs van een paar ge-
wone mansklompen bedroeg on,geveer 45 tot 50 cent. Voor de klom-
pen, die op distriburiebonnen verkrijgbaar waren golden tot 14 sep-
tember 1918 de volgende maximv:mprijzen: mans- 120, vrouws- 105,
drieling- 85 en kinderklompen 65 cent. Op deze prijzen werd bij
de inleveríng van de toetivijzingsbon een reduktie verleend van res-
pektievelijk 60, 50, 40 en 30 cent. Tcen de prijzen werden ver-
hoogd met 20 cent voor de beide grote soorten en 10 cent voor de
andere, kwam dit voor rekening van de konsument.'o De aEloop

7) idem, II Bijlagen 31 S.
B) Gemeenteverslagen Liempde 19141916. Maandschrift C.B.S., blz. 288.
o) Gemeenteverslagen Liempde I9141916.
lo) Ons Kerkklokje, jrg. II (1918), nr. 44.
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van de oorlog bracht een eind aan deze vooraiening. Reeds in de
eerste maanden van 1919 was de vraag zodanig afgenomen, bij een
hervatting van de klompeninvcer, dat de voorraden zich opstapel-
den...

b) Ontwikkeling van het verenigingsleven gedurende de
oorlogsjaren

De ople~ving van de klom.pennij~verheid en de wijziging in de
marktverhoudingen zijn van grote betekenis getiveest vaor het ver-
enigingsleven. Nu men elkaar niet voor de voeten liep, kwam men
er gemakkelijk tce zich in een belangengrcep te organiseren. In het
zuiden van het land bestond reeds het diocesaan hanzegilde van de
klompenmakers met afdelingen in een aantal plaatsen van het bisdom
van 's-Hertogen~bosch. Eenzelfde vereniging was op 15 oktober 1911
te Clinge, Zeeuryvs-Vlaanderen, voor het Bisdom van Breda opgericht,
die in 1914 eenentwintig leden telde. Van oude datum was de ver-
eniging van klompenmalcers Samenwerking, ge~vestigd te Rotterdam
en opgeridht 25 juli 1899. Zij telde achttien leden in 1914 en twee-
entwintig in 1920, voor het merendeel woonaCh~ti,g in de streek van
de Hollandse IJssel. In Enter, gemeente Wierden, provincie Over-
ijssel, ontstond op 24 november 1916 de Entersche Klompenmakers-
patroonsvereeniging, die in 1920 eenenzeventig leden omvatte. 11

Ook in andere streken werden verenigingen opgericht, zoals Een-
dracht maakt macht met tweeëntwintig leden te Surhuisterveen,
Friesland, die in latere jaren (1933) tot de Noordelijke Bond van
Klompenmakerspatroons zou gaan behoren. i2 Van Gelderland heb-
ben we voor deze jaren slechts de patroonsvereniging te Oene bij
Dcetinehem kunnen adhterhalen. Zij was een avergebleven afdeling
van de vrcegere Nederlandse Klompenznakerspa~troonsbbnd. la

Ook de grossiers vormden sam~en een vereniging en op 31 mei
1917 ontstond de Vereeniging van Nederlandsche Groothandelaren

11) Verslagen en Mededeeiingen roan de Afdeeling Handel, 1914, blz. 255; 1920,
blz. 236 ea 457.
l~j De Klompenmaker, jrg. LN (1959), nr. 2, 3.
la) t.a.p., jrg. XXI (1926), nr. 12.
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in klompen, gevestigd te Lltrecht, met twintig leden in 1920.1'
Een belangrijke ontwikkeling in het organisatieleven van de ka-

tolíeke klompenmakers was de oprichting op 27 februari 1917 van
de R.K. Nationale Klompenmakerspatroonsbond. Het initiatief kwam
uit het denkraam van het diacesaan hanzegilde, dat hiermee het
spoor volgde van de vijf diocesane hanzeverenigingen. Deze hadden
in decemiber 1915 ge.zamenlijk de Nederlandsahe R.K. Midden-
standgbond opgericht 15 en het lag voor de hand, dat de vakorgani-
satie deze struktuur overnam. De bond, die op katolieke grondslag
de geestelijke en stoffelijke belangen van bedrijfstak en leden wilde
bevorderen, verkreeg bij K.B. van 26 juni 1918 goedkeuring ap de
statuten.1e Tot de doelstelling be~hoorden volgens artikel 4„het
sluiten van collectieve arbeidsrnntracten, het bepalen van eenheid
in de prijzen en in de maat der klampen, het bevorderen van co~pe-
ratieve aan- en verkoop van hout en kloanpen".

Om dit alles te bereiken, zouden kommissies worden gevormd
(art. 42), waarvan er twee statutair waren voorgeschreven. De ene
voor het vaststellen van minimumprijzen, de andere als bercepskol-
lege voor geschillen over de handelskwaliteit van klompen, voor zo-
ver die bij de op te richten dep3ts in be~waring werden gegeven.
Alle bondsleden xouden zich moeten houden aan de minimumpríj-
zen, op straffe van een bcete van ten minste f 100; en ten hoogste
f 1.000; (art. 45).

Naast het persoonlijk lidmaatschap was er het bedrijfslidmaat-
schap van firma's, commanditaire en naamloze vennootschappen en
koiiperatieve verenigingen, die het klampenmakersbedrijf uitoefen-
den (art. 5). De bond stond open voor hospitantleden „den Katho-
lieken godsdienst niet belijdende" met „dezelfde voordeelen" als de
gewone leden, maar zonder stemrecht en zonder dat zij een be-
stuursfunktie lconden vervullen ~(art. 6). Voor het lidmaatschap was
een schriftelijke verklaring vereist, dat men de statuten en tcekom-
stige ~bepaling~en en ~beslui~een zou „eerbiedigen en stLptelijk uitvoe-
ren" (art. 10).

Nadat znet medewenking van ~het buro voor organisatie en pro-

1~) Verslagen Afdeeling Handel, t.a.p., blz. 86.
16) Van den Fxrenbeemt, Nouwens en Kath. Middenstandsbeweging, blz. 262.
I~) Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant, 8.11.1918, nr. 262.
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paganda der Hanze een aantal afdelingen was opgericht, vond
op 26 juli 1917 de eerste algemene jaarvergadering plaats. De bond
telde 522 leden in tweeëntwintig plaatselijke afdelingen, te weten
Almelo, AmmerLOden, Best, Boxtel, Culemiborg, Dussen, Heinkens-
zand, Helvoirt, Keienburg, Leeuwen, Lichtenvoorde, Lie.mpde, Lies-
hout, Mill, St. Oedenrode, Princenhage, Schijndel, Son, Tiel; Til-
burg, Udenhout en Veghel. De voorzitter wees op de noodzaak van
een „algehele" organisatie van de klompenmakers. Ook de protes-
tantse vakbroeders waren welkom, tenzij zij een eigen vereniging
zouden hebben, waarmee een federatieve samenwerking op kon-
fessionele grondslag 'kon worden aangegaan. De patroonsbond zou
naast de knechtsvereniging mceten staan, „omdat ~beider ~belangen
te zeer parallel lopen en men elkaar nodig 1~ad".

De eerste alctiviteit zou gericht zijn op het ~bepalen van de mini-
mum afzetprijzen en het oprichten van klompenmagazijnen. „De
klompenmakers moeten elkaar niet meer gaan beschouwen als con-
currenten, maar als collega's. Zij mceten weten wat hun toekomt,
en wat ieder moet lcunnen verdienen om zijn bestaan te veneke-
ren". Elke afdeling zou een magazijn mceten oprichten, waar de
leden in perioden dat de afzet stagneerde en de handelaren niet
bereid waren de vastgestelde prijs te betalen, hun produkt in be-
waring konden geven. Qp deze ;klompen zou een ~voorscahot van
75qo der waarde worden uitbetaald, zodat men aver kontanten kon
beschik'ken. Voor de financiering hiervan ~had ~het bestuur een aver-
eenkomst gesloten met de Hanze,bank te 's-Hertogenbosch. Onder
hoofdelijlCe aansprakelijkheid der ~bondsleden ~had de bank een blan-
ko 'krediet toegestaan tegen betaling van een jaarlijkse rente van
5qo. Zodra er een aantal plaatselijke magazijnen waren .geopend, zou
men overgaan tot de vorming van een verkoopkoáperatie. i'

Het duurde ruim een jaar voordat er iets gebeurde. Men moest
wachten op de 'lCaninklijke gcedlceuring (26 juni 1918) en de afkon-
diging in de Staatscourant (8 november 1918) van de statuten. Eerst
in de algemene ledenvergadering van 24 september 1918 werden
de voorgesChreven prijzenkommissie en de kommissie van beroep
ingesteld. Verder stelde men uniforme klompenmaten vast. Hier-
17) S.E.H.A.T., Notulenboek, t.a.p., bestuursverg. 5.3.1917, ledeaverg. 26.7.1917,
bestuuxsverg. 2.4.1917, ledenverg. 26.7.1917, 29.11.1917.
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voor werd de volgende indeling aangegeven, die door de prijzen-
kommissie nader zou worden gedetailleerd: mansklompen 26~s - 30
cm., vrouwenklompen 24 - 26 cm., drielinl;en 20 - 24 cm., halven
14 - 19 cm., alle gerekend naar binnenwerkse afineting. lg

De afloop van de oorlog maakte een eind aan het vredige, trage
vertrouwen van de klompenmakersbond om de eigen zaken en de
belangen der leden te regelen. Zij slaagde er niet in haar ambities
ten uitvoer te le,ggen. Wel lcwam in april 1919 op initiatief van
enige afdelingen uit de ~brabantse Meierij te Boxtel een centraal
verkoopburo met klompenmagazijn tot stand. 's Van verkoop
kwam niet veel tereoht, de kloanpen sta~pelden zich op tot onver-
koopbare hoeveelheden. Met een grenzeloos optimisme werden aan-
vankelijk nog voorsohotten van 75 qo der waarde gegeven, totdat de
Hanzebank het krediet opzegde en de voorseliotten terugvorderde.

~ 2. Moeilijkheden na de eerste wereldoorlog

a) De klompennijverheid in 1919

Terloops werd reeds op~gemenkt dat de klompenmakerij ziah tij-
dens de oorlogsjaren sterk had uitgebreid. Volgens gezneentelijke op-
gaven zouden er primo 1919 in totaal 4868 bedrijfsvestigingen zijn.
Toen het Centraal Bureau voor de Statistiek later in het jaar een
onderzcek instelde naar de voortbrenging en het verbruik van de
klompennijverheid, ~blelcen er inmiddels 984 vestigingen te zijn op-
geheven. Er waren nog 3884 ondernemingen met in mtaal 8396
personen daarin werkzaam. Van de 3827 handwerkbedrijven roverden
er 2035 als éénmansbedrijf uitgeoefend en nog eens 872 met slechts
één knecht; 502 met twee knechts, 218 met drie en 200 met meer
dan drie kneehts. Bij de 57 machinale bedrijven waren er 20 met
negen of minder arbeiders, 26 met tien tot vijfentwintig, 10 met
vijfentwintig tot víjftig en 1 bedrij~f inet meer dan vijftig arbeiders.
Van de totale bedrijfspopulatie oefende 33,2010 (2788 personen) het
klompenmaken als nevenbercep uit. Het aantal nevenbedrijven is
niet bekend. Men zal ze vooral, maar niet uitsluitend, in de één-
le) t.a.p., ledenverg. 24.9.1918.
11) t.a.p., bestuuiswerg. 7.4.1919.
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mansondernemingen mceten zceken. In veel gevallen vurmden zij
slechts een bedrijvigheid, die aan de marge van een op traditionele
leest geschceide bedrijfstak werd uitgeoefend. Zij voorzagen meestal
in de lokale behceften, waarvoor zij ruw gesahat ongeveer één míl-
joen paar klompen per jaar produceerden.

In welke mate de klompenmakerij gedurende de oorlogsjaren toe-
nam, is niet nauwkeurig vast te stellen. De laatste bercepstelling
was in 1909 uitgevcerd. Hierbij werden geen bedrijven opgenomen
en alleen de zelfstandigen en de knechts geteld. Het aantal bedrijfs-
hoofden beliep tcen 3024. Omdat er bedrijven voorkwamen met
twee of ineer eigenaars, heeft het aantal klampenmakerijen in 1909
niet meer bedragen dan hooguit 3000. Hierin vonden 6340 per-
sonen een vorm van emplooi, die naar onze raming ongeveer vijf
miljcen paar klompen per jaar produceerden. In 1919 waren er een
900 bedrijven en ongeveer 2000 arbeidsplaatsen meer dan in 1909.
Bovendien was in de tussenliggende periode de machinale produk-
tie toegenomen. Omstreeks 1912 telde Nederland 32 maclunale on-
dernemir~gen met 401 arbeidskrachten. Het jaarlijks produktiever-
mogen van deze bedrijven werd tcen geraamd op 800.000 paar
klompen. 20 In 1919 bedroe~g de machinale jaarprodulctie ruim 1,4
miljcen paar. De handbedrijven produceerden ruim 7,5 miljcen,
bijeengeteld bijna 9 miljoen paar.

De grondstoffenvoorziening heeft, voor zover wij konden nagaan
geen grote mceilijkheden ondervonden. De nieuwe aanplant van
populieren na de boomziekte aan het einde der negentiende eeuw,
was in deze jaren kaprijp geworden. Eerst in 1918 werden maat-
regelen genomen om tot een houtrantscenering over te gaan, zl

maar het einde van de oorlog maakte de uitvcering overbodig. Wel
waren de houtprijzen als gevolg van de tcegenomen vraag sterk
opgelopen. Tcen de grenzen opengingen en weer hout kon worden
ingevcerd, regelden de prijzen zich naar de nieuwe masktverhoudin-
gen.

Wij laten nu de tabel volgen van de voortbrenging en het ver-
bruik in de klompennijverheid naar de gegevens van het in 1919
gehouden onderzoek. Hierbij is de regionale indeling van het Cen-

~) Verslagen Afdeeling Handel, t.a.p., jrg. 1912, nr. 1, blz. 227.
n) S.E.H.A.T., Notulenboek, t.a.p., verg. 11.6 en 27.7.1918.
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Tabel XVI. Bedrijven, personeelsbezetting, materiaalverbrui

PROVINCIES

en

CENTRA

Centrum: Nistelrode, Schijndel, Veghel,
St. Oedenrode, Liempde, Lieshout, Son,
Best, Oirschot

Centrum: Dussen, Waspik
Centrum: Helvoirt, Udenhout
Overig Noordbrabant
Centrum: Epe
Centrum: Hengelo, Zelhem, Dcetinchem,

Gendringen, Wisch, Dinxperlo, Aalten
Centrum: Wamel, Ewijk, Druten
Centrum: Ammerzoden, Hedel
Overig Gelderland
Zuidholland
Noordholland
Centium: Koewacht, St. Janssteen, Hulst, Clinge
Centrum: Heínkens7and en Hoedekenskerke
Overig Zeeland
Utrecht
Friesland
Centrum: Wierden
Overig Oveaijssel
Groningen
Drenthe
Limburg

Totaal handbedrijf

Handbedri

379 1.080 902
33 123 119
31 108 104

435 848 618
58 120 72

260 591 242
139 284 178
22 51 37

513 1.043 671
238 456 338
23 34 21

106 428 407
17 57 45
92 195 165
112 221 176
194 243 95
193 344 239
377 533 221
148 170 46
247 320 108
210 303 177

3.827 7.552 4.981

Machinaalbedri

Totaal machinaalbedrijf

Totaal-Generaal (handr en machinaalbedrijf)

57 844 617

3.884 8.396 5.598

-:) De voortbrenging en het verMuik der Tclompenindustrie in 1919 in Maandschrif~
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en voortbrenging der klompennijverheid in 1919. ss

MATERIAALVERBRUII:

Populierenhout

Hoe- Ge-
veel- midd.
heid prijs
(ms) in gld.

per ma

Wilgenhout

Hoe- Ge-
veel- midd.
heid prijs
(ms) in gld.

p~ ma

4.864 31 1.254 40 522.059
1.734 32 468 39 74.217
1.893 27 24 33 52.629
).769 31 1.574 37 403.888
1.344 31 68 34 45.237

i.482 31 349 36 187.893
i.275 38 168 40 133.188
702 30 71 42 24.574

).423 32 3.124 39 466.702
1.994 30 4.489 42 255.016
198 31 283 43 20.589

1.153 38 294 41 366.279
.066 36 - - 38.753
L341 28 458 28 109.713
.379 33 2.025 43 138.927
.776 28 343 38 70.107
.507 31 468 45 132.154
,.367 27 1.107 33 129.713
.069 27 223 35 37.847
.917 24 359 31 60.107
.707 24 950 29 95.737

VOORTBRENGING

Klompen

Aantal Waarde Gem.
klompen in gld. prijs per
(paren) paaz

in ct.

1.193.074 1.185.935 99
165.181 173.972 105
143.563 130.333 91
924.899 941.534 102
109.383 92.910 85

444.314 385.747 87
262.638 235.035 89
58.520 56.036 96

1.029.676 993.682 97
481.887 558.146 116
36.347 44.136 121

729.678 531.872 73
79.871 76.568 96

280.919 271.776 97
256.167 278.980 109
I 5 5.666 174.366 112
300.859 255.474 85
338.311 324.288 96
96.939 112.372 116

179.864 194.068 108
274.453 255.564 93

.960 31 18.099 39 3.365.329 I 7.542.209 7.272.794 96

.741 30 1.403 43 624.820

.7J1 31 19.502 39 3.990.149

C.B.S., jrg. XVII (1922), blz. 286.

1.440.685. 1.106.097 77

8.982.894 8.378.891 93
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traal Bureau voor de Statistiek overgenomen. Voor de leesbaarheid
zijn enige vereenvoudigingen aangebrarht. De afzonderlijke kolom-
men van de waarde der gebruikte houtsoorten en die van andere
materialen zijn samengevcegd en als volgt gespecificeerd.

Specificatie van de materiaalkosten:

populierenhout f 3.103.081
wilgenhout „ 764.721
andere houtsoorten „ 24.537
klomprie.men, 139.305 paren „ 29.800
verfstoffen „ 9.325
verpakkingsmaterialen „ 43.707
andere materialen „ 14.978

f 3.990.149

b) Marktindigestie en klompenmisère

Nog in 1919 kwam de invcer van klompen, begunstigd door de
valutavenhoudingen, weer op gang. Volgens een opgave van het
Centraa] Bureau voor de Statistiek werden vanuit het buitenland
klompen aan;geboden voor prijzen, die een stuk lager waren dan de
produktiekosten van nederlandse klompen. 23 In de Tweede Kamer
rekende de brabantse afgevaardigde L. N. Deckers in november
1919 aan de minister van landbouw, nijverheid en handel voor,
dat buitenlandse klompen tegen f 75; per honderd paar werden
ingevcerd. De handelsprijs van nederlandse klompen berekende hij
op f 122; per honderd paar. Het klompenbedrijf, dat er veel tce
bijdrceg „in de samenleving ten platten lande ,behoorlijke verhou-
dingen in stand te doen blijven" werd met „volstrekten ondergang"
bedreigd als niet op korte termijn maatregelen werden genomen. Er
was een voorraad van minstens twee miljcen paar, die niet verkocht
kon worden door de konkurrentie van het goedkope buitenlandse

~) s.a.p., blz. 287.
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produkt. Daarom pleitte de afgevaardigde voor beschermende maat-
regelen al was hij zich er van bewust dat, wanneer hij het woord
„invcerverbod" maar even uitsprak „de vrijhandelaren van geboorte
een rilling krijgen". Hij was van oordeel, dat nu een bedrijfstak ten
gronde dreigde te gaan „den meest verscherpten vorm van protectie"
nodig was om haar in stand te houden. Andere middelen aehtte hij
niet afdcende. Hij was voorts van mening dat wanneer „onloochen-
baar en met feiten" kon worden aangetoond dat een bedrijfstak
„dreigt vernietigd te worden door een toevallige buitenlandsche me-
dedinging van buitengewone hevigheid" in de kamer geen verzet
zou komen tegen een tijdelijk invoerverbod. 24

De minister was „wolkamen overtuigd" van de noodtcestand in
de klompennijverheid, maar hij wist niet hce hij kon helpen. In de
volksvertegenwoordiging verwaehtte hij geen steun te vinden voor
een invcerverbod. Het verlenen van subsidies en het verstrekken van
voorsahatten behoorden tot de technische mogelijkheden, maar daar-
in zag hij geen heil. 25 Dit was ook het oordeel van het komité van
aktie, dat door acht patroons- en knechtsverenigingen uit het klom-
penbedrijf in het leven was geroepen. 28 Alleen een drastisoh invcer-
verbod zou soulaas bieden. Nu duidelijk was geworden, dat men
hierop niet kon rekenen, besloten de patroonsbonden hun leden te
adviseren de produktie te staken en het bedriji tijdelijk te sluiten.
In een buitengewone ledenvergadering van de katoheke patroons-
bond, die op 3 december 1919 te 's-Hertogenbosch plaats vond,
werd het besluit genomen de produktie te beperken tot de bestel-
lingen van de vaste afne.mers, mits hiervoor een „behoorlijke" prijs
werd verkregen. De 'bedrijven die bleven doorwerken, zouden voor
elke knecht beneden de zestien en boven de zestig jaar één gulden
per week moeten afstaan voor een te vormen ondersteuningsfonds.
L1it het fonds zouden tegemcetkomingen worden verstrekt aan de
leden, die hun bedrijf hadden stilgelegd. Deze vooiziening heeft
eehter geen praktische realiteít gekregen. Het genomen besluit was
voor alle bondsleden bindend en overtredingen zouden worden ge-

z4) Handeiingen St. Gen., 1919-1920 II, nr. 520 (verg. 25.11.1919).
:s) idem 1919-1920 II, nr. 589, 590 (verg. 27.11.1919).
zg) Het Bondsblad, jrg. II (1921), nr. 13; S.E.H.A.T., Notulenboek, buitengew~one
ledenverg. 3.12.1919.

195



straft met schorsing, royement en geldbcete overeenkoQnstig de ar-
tikelen 11, 12 en 13 van de statuten. ~ In bijna alle bedrijven werd
het werk neergelegd en trad volgens Het Bondsblad, orgaan van de
katolieke houtbewerkers~rond, eind 1919 een algemene werkloosheid
in. Y8 Toen het bestuur van de patroonsbond op 23 februari 1920
de bindende bepalingen ophief en de sankties liet vallen, ~ bracht
dit geen feitelijlce verandering in de toestand en ~ble~ven ongeveer
2000 handbedrijven gesloten. so

Over de omvan.g van de werkloosheid zijn geen gegevens bekend.
Het bondsblad sprak van honderdtallen van gezellen; die door de
bedrijfssluiting in Naord-Brabant waren getroffen en van de grote
werkloosheid, die ook in Zeeuws-Vlaanderen heerste. sl Een ves-
melding in het nijverheidsverslag over 1920, dat veel arbeiders naaz
de landbouw terugkeerden, heeft naar onze mening meer betrekking
gehad op het verleggen van aksent dan op een feitelijke berceps-
wisseling. s2 Statistisch nam het aantal klompenmakers overigens we1
af. Volgens de uitkomsten van de beroepstelling van 31 december
1920 waren er nog 6408 personen in het klompenbedrijf werk-
zaam. s'

Over het machinale bedrijf werd weinig gesproken. Het was met
zijn lagere produktiekosten beter bestand tegen de buitenlandse
konkurrentie dan het handwerkbedrijf. Toah waren er in 1921 nog
maar vierendertig ondernemin,gen overgebleven van de zevenenvijf-
tig in 1919. Het C.B.S:verslag merkte hierover op, dat de fabrieken
deels in handen waren van niet-vaklieden en in veel gevallen slechte
klompen produceerden. Enkele fabrikanten waren overgegaan op
de vervaardigin,g van halffabrikaten, die ze aan de handwerkers ver-
kochten. Deze konden hierdoor hun produktiekosten verminderen
en zich zo staande houden.

Oak door loonsverlaging werden de produktiekosten teruggebracht.

a7) t.a.p., verg. 3.12 en 16.12.1919.
~) Het Bondsblad, jrp. II (1921), nr. 13.
~) S.E.H.A.T., Notulenboek, t.a.p., verg. 23.2.1920.
so) Verslagen Afdeeling Handel, t.a.p., jrg. 1921, nr. 3, blz. 186.
s') Het Bondsblad, jrg. I(1920), nr. ]0.
a:) Verslagen Afdeeling Handel, t.a.p., blz. 186.
sa) Uitkomsten der Beroepstelling van 31 december 1920, in C.B.S. uitgave Statis-
tiek van Nederland, nr. 380 ('s-Gravenhage 1924), blz. 150-153.
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Te~genover een loon van gemiddeld f 20; per week in 1919, waren
in 1921 en volgende jaren loonbedragen van f 12,- tot f 16; per
week in Bra~bant en Zeeland geen zeldzaamheid." Het jaar daarop
kon een klompenboorder maximaal f 17,50 per week halen, andere
kneChts 'kwamen op f 15,- à f 16;. In de rnngeving van Schijndel
en sommige streken van Gelderland waren de loonbedragen nog la-
ger.'S Nu was loonsverlaging in deze jaren algemeen, maar, zoals
het Bondsblad berichtte, nergens zo erg als in het klompenbedrijf.

De ontslagen klompenmakersknechts konden ingevolge het Werk-
loosheidsbesluit van 1917 een bercep dcen op een uitkering uit de
van averheidswege gesubsidieerde werklozenkassen, die daor de vak-
bonden werden beheerd. De reglementaire uitkeringsduur was acht-
enzeventig dagen, maar werd met toestemming van de minister van
arbeid tot negentig dagen verlengd in de gemeenten Best, Clinge,
Helvoirt, St. Hubert, Liempde, Mill, St. Oedenrode, Schijndel,
Son en Breugel, Tiel, Llden en Veghel. 3e Toen de werkloosheid
bleef aanhouden, werd~en op aandrang van de vakbonden in een
aantal plaatsen door de gemeentebesturen werkverschaffingsobjek-
ten geopend, ~bestaande uit ontginningen en soortgelijke werkzaam-
heden. Uden, Mill, Son en Breugel waren in Brabant de eerste ge-
meenten, die hiertce overgingen, later gevol,gd door Schijndel, Best
en St. Oedenrode. s' De vreugde van de arbeid verkeerde al gauw
in een teleurstelling, omdat de lonen erg laag waren. 38

Ondanks de benarde omstandi.gheden brak in ~het najaar van
1921 te Schijndel n~og een staking uit, die zidh in het volgend voor-
jaar uitbreidde tot St. Oedenrode. In beide plaatsen waren de stuk-
loontarieven lager dan in het naburige Best, waar de patroons had-
den besloten de lonen híermee gelijk te schakelen. De katolieke
houtbewerkersbond tivilde dit voorkomen en de staking was dus be-
dceld om de patroons in Schijndel en St. Oedenrode te dwingen
de lonen te verhogen. ~9 Naast het loonversohil was er nog de alge-

a~) Maandschrift C.B.S., blz. 288.
aa) Handelingen St. Gen., 1921-1922 II, nr. 2286 ( verg. 4.4.1922).
~) Het Bondsblad, jrg. I(1920), nr. 6; jrg. II ( 1921), nr. 9.
a~) t.a.p., jrg. I(1920), nr. 4; Gemeenteverslagen Schijndel 1921; Best 1921, 1922;
St. Oedenmde 1920, 1922.
ae) Het Bondsblad, jrg. I(1920), nr. 13.
~) t.a.p., jrp. IV ( 1925), nr. 17.
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mene grief van de lange arbeidstijden van vijfenvijftig uur en soms
nog meer per week. De wettelijk vastgestelde werkweek van achten-
veertig uur werd; naar het Bondsblad berichtte, ontdoken door werk
mee naar huis te geven. „En dan nog worden loonen verdiend welke
absoluut onv~oldcende zijn een klein gezin te onderhouden, laat
staan een groot, wat onder de klampenmakers veelvuldig voor-
komt". 40 De voortdurende slapte in het bedrijf vormde echter geen
gced klimaat om betere loonvoorwaarden af te dwingen. Na een
tevergeefse strijd van vier maanden moest de staking worden op-
gegeven zonder dat er iets mee was bereikt. 41

De R.K. Bond van houtbetiverkers, meubelmakers, behangers en
aanverwante vakgenoten, St. Antonius van Padua, waarin de klom-
penmakersknechts waren georganiseerd, was in 1920 ontstaan uit
een bundeling van bestaande branchebonden en regionale vereni-
gingen. 42 Hcewel hij de wind niet mee had; streefde de bond er-
naar zoveel mogelijk kollektieve arbeidskontrakten af te sluiten. In
de klompennijverheid mislukte dit aangezien de katolieke patroons
er vanwege de tijdsomstandigheden niet veel voor vcelden.43 Bij
de opriehting van de katolieke nationale klompenmakerspatroonsr
bond was het streven naar een kollektief arbeidskontrakt uitdruk-
kelijk in artikel 4 der statuten opgenomen. Regelmatig had de gees-
telijk adviseur op de uitvcering hiervan aangedrongen mede omdat
zulks de samenwerking en het overleg in de r.k. bedrijfsraad voor
het klompenbedrijf zou bevorderen. 44 Dit argument werkte ook in
1920 door, tcen het bestuur van de patroonsbond besloot de voor-
stellen van de houtbewerkersbond aan de plaatselijke afdelin.gen
voor te leggen, „om verder, zoo eenígszins mogelijk een Collectief
Arbeidscontract in de Klompenindustrie geldende voor het geheele
land te bevorderen en in te vceren". De leden vcelden echter weinig
voor een uniforme loonregeling. Het is de mceite waard de motive-

~o) t.a.p., jrg. III (1923), nr. 38.
") t.a.p., jrg. II (1921), nr. 2.
a:) Kuiper, a.w., dl. I, blz. 298.
u) S.E.H.A.T., Notulenboek, t.a.p., verg. 23.2.1920.
~~) t.a.p., verg. 14.7. en 24.9.1918. De r.k. bedrijfsraad was een onderdeel van de
r.k. centrale raad van bedrijven, díe in 1919 als uitvloeisel van het Paasmanifest
werd opgericht om de katolieke saamhorigheidsgedachte gestalte te geven, zie
Kuiper, a.w., dl. II, blz. 228.
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ring na te gaan, amdat hieruit enige interessante aspekten van de
krisistoestand zijn af te lezen. Allereerst oordeelden de patroons de
tcestand als te onzeker en de wisselvalligheden te groot om zich
zakelijk te binden. Verder waren zij van mening onvoldcende baas
in eigen huis te zijn, daar „de grossiers tot dusvene de prijsbepale,rs
zijn van het product". Hieraan ontleenden zij „morele gronden" om
geen kollektíef kontrakt af te sluiten, omdat men niet de zekerheid
had de eenmaal aangenomen verpliahtingen te kunnen volbrengen.
Tenslotte noemden de patroons de werkliedenorganisatie te machte-
loos om een uniforme loonregeling te handhaven, daar „men enkel
wil halen wat te halen is". Om al deze redenen nam de algemene
ledenvergadering van de patroonsbond het besluit voorlopig leden
vrij te laten in het bepalen van de lonen. Er werd slerllts een advies
gegeven het stukloon op zeventig cent per paar klompen en het
uurloon op vijftig cent te houden.45

Het kan niet ontkend worden dat de hautbewerkersbond geen
blijvende greep kon krijgen op de arbeiders uit het klompenbedrijf.
Aanvamkelijk telde zij 656 klompenmakersknechts onder haar 6171
leden, maar in de volgende jaren liep het ledental van deze bedrijfs-
sektie sterk terug. Het Bondsblad sahreef dit tce aan de geringe ont-
wikkeling en het grof egoisme van de arbeiders. Toen de werkloos-
heid bleef aanhouden, werden de uitkerin,gen uit de werkloQenkas-
sen verlaagd en werd de uitkeringstermijn ingekrompen. Tezelfder-
tijd zag de houtbewerkersbond zich genoodzaakt de kontributie te
verhagen.48 Hoewel „St. Antonius" bleef ijveren vond hij weinig
gehoor en vele leden zegden het lidmaatsahap op. Het mislukken
van de stakingsaktie in Schijndel en St. Oedenrode ondergroef het
vertrouwen in de vakorganisatie. Wel bleef er in de verschillende
plaatsen een kern van trouwe leden, maar voor het klompenbedrijf
had de bond weinig betekenis meer. Daarbij kwam dat ook de pa-
troons hun patroon5bonden de rug hadden tcegekeerd. Dit hinderde
de vakorganisatie, die zich in de behartiging van de werknemers-
belangen tot de patroonsbonden mcest wenden en daarbij geen vat
kreeg op de ongeorganiseerde patroons. De mceilijke tcestand waar-
in de klompennijverheíd bleef verkeren, vond volgens het Bonds-

~S) S.E.H.A.T., Notulenboek, t.a.p., verg. 7.7.1920 en ledenverg. 16.8.1920.
46) Het Bondsblad, jrg. II (1923), nr. 27.
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blad naast de konkurrentieverhoudingen ook zijn ooizaak in het ont-
breken van de organisatiegeest, die „er aan beide zijden niet in te
krijgen is". „Vcegt men daarbij nog onderlingen dorpsnaijver, welke
zich ook reeds openbeart in loonverschillen en prijzen, dan ziet men
zoo ongeveer welk een chaos er heersaht in een bedrijf, dat, wat er
ook gebeuren moge, in onze landstreken niet verdwijnen zal". "

Hoewel deze beoordeling van de situatie in de klompenmakerij
zijn herkomst niet verloochent, mcet worden tcegegeven, dat het
de meeste patroons nog ontbrak aan feitelijlce ondernemerszin en
inzicht in de problematiek van hun bedrijfstak. De malaise veroor-
zaakte apathie en ~mcedeloosheid. De machteloosheid, die de hout-
bewerkersbond door de patroons werd aangewreven was mede een
projektie van eigen onmacht om zich in de situatie van het moment
positief op te stellen. Het vereni,gingsleven der patroons geraakte
gedesorganiseerd. De katolieke bond kwam in een jarenlang dusend
coma te verkeren. Van de ruim 500 leden uit 1917 waren er in
1921 nog slechts 129 overgebleven en daarna nam het ledental nog
verder af. Na een bestuursvergadering op 10 april 1922 werden de
bondsaktiviteiten gestaakt. Het notulenbcek van de patroonsbond,
dat over de jaren 1922 - 1925 een lcort verslag geeft, noemde als
oorzaken: a) het misluk,ken van de ondernoanen akties bij de rege-
ring om bescyhermende maatregelen te verkrijgen; b) het faillisse-
ment van de Hanzebank; c) het suksesloos ondernemen van het
klompenma,gazijn te Boxtel. „Deze drie factoren hebben aan de
klompenmakers nog al eenige opofferingen gekost, zonder dat zij
op behaalde voordeelen konden wijzen".48 Het klompenmagazijn
had met grote verliezen getiverkt. Tcen het bankkrediet werd opge-
zegd, moesten de leden van de patroonsbond, die hoofdelijk aan-
sprakelijk waren, de lasten betalen. Bovendien waren vele klompen-
makers, die hun spaarcenten bij de Hanzebank veilig dachten, door
het springen van de bank ruw van hun zekerheid beroofd.

De mceili}ke situatie in de klompennij~verheid werd door buiten-
staanders niet als nationaal probleem ervaren. Op nieuwe vragen
47) t.a.p., jrg. IV (1925), nr. 17; jrg. IV (1924), nr. 2.
~e) S.E.H.A.T., Notulenboek, t.a.p., verg. 27.3.1922 en verslag over de jaren 1922-
1925.
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van het kamerlid Deckers bevestigde de minister van landbouw, nij-
verheid en handel in het voorjaar 1920, dat de instandhouding van
de nederlandse klompenmakerij ernstig werd :bedreigd. De voorraad
klompen was zo groot, dat zij wellicht ook zonder nieuwe produktie
en zonder verdere invcer tcerei~kend zou zijn voor de konsumptie
van 1 ~s à 2 jaar. De invoer van belgische klompen werd bevorderd
door de lage kcers van de frank, die tot ongeveer 25 cent was ge-
daald. Uitvcer ~vas er niet en gelet op het geheel van verhoudingen
was het voor de nederlandse klompenmakers mceilijk verder te produ-
ceren. De minister herhaalde zijn eerder gegeven antwoord, dat de
regering geen invcerverbod kon overwegen en evenmin andere maat-
regelen beschikbaar had, waarmee zij aan de prablem.en van deze
bedrijfstak tegemoet kon komen. Het enige, wat hij positief kon toe-
zeggen was de medewerking aan exportbevordering.49 Van deze
exportbevordering is niets terechtgekomen. Nieuwe pogingen in la-
tere jaren om de regering tot maatregelen te brengen bleven zonder
resultaat.

Ekonomisch georiënteerde buitenstaanders wezen op de overbe-
zettin;g van de bedrijfstak. Zo oordeelde een auteur in Economisch-
Statistische Berichten van 25 februari 1920, dat een vermindering
van het aantal bedrijven en een blijvende produktiebeperking nood-
zakelijk waren om een evenwic'ht te bereiken in de voortbrenging
en de vraag naar nederlandse klompen. 50 Zawel de verenigingen
als de pleitbezorgers van de klompenindustrie in de Tweede Kamer
bleven eChter de mceilijkheden wijten aan de buitenlandse konkur-
rentie. 5i Bij de herziening in 1924 van de uit 1877 daterende tarief-
wet ondernam de brabantse afgevaardigde A. N. Fleskens, samen met
enkele andere volksvertegenwoordigers een poging de klompeninvcer
met een beschermend recht te belasten. De regering stelde echter
uitdrukkelijk, dat aan de vaorgeschreven heraiening elk protekrio-
nistisch karakter werd onthouden en dat slechts de „bijzondere no-
den der schatkist" om aanvullende middelen vrcegen die uit de
voorgestelde heffingen konden worden verkregen. De tariefherzie-

40) Handelingen St. Gen., 1919-1920 II, Aanhangsel 157 (schr. vragen nr. 144).
60) J. K. Merkx, Moeilijkheden in de ktompenindustrie in E.S.B., jrg. V(1920),
nr. 217, blz. 165.
61) Handelingen St. Gen., 1921-1922 II, nr. 2286 (verg. 4.4.1922).
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ning was dus zeker niet bedoeld als bescherming van de neder-
landse industrie tegen abnormale konkurrentie uit het buitenland,
zoals sommige kamerleden hadden gewild.52 De bestaande vríjstel-
ling bij invoer van klompen bleef gehandhaafd „omdat deze 6f als
bedrijfsmiddel of door den minder draagkrachtige worden gebe-
zigd". ~ Het standpunt van de regering kwazn er dus op neer, dat
zij het konsumentenbelang een hoge prioriteit tcekende, oak al ging
dat ten koste van de binnenlandse nijverheid.

Voorlopig bleven nieuwe akties uit, niet in het minst als gevolg
van het ontbreken van een georganiseerd bedrijfsle~ven. Tekenend
voor de situatie is, dat de kollektieve frustratie van de katolieke pa-
troons moest worden doorbroken door een initiatief van buiten eigen
vakkring. Dit gebeurde in oktober 1926 tcen de afdeling St. Oeden-
rode van de r.k. middenstandsbond een klompenbeurs organiseerde,
de eerste van een lange reeks die in deze gemeente zou worden ge-
houden. 54 Deze gelegenheid werd aangegrepen voor het houden van
een vergadering van klompenmakerspatroons. Ongeveer tweehonderd
belangstellenden waren aanwezig en de hoofdadviseur van de r.k.
nationale klompenmakeTSpatroonsbond, pastoor W. van de Ven uit
Luiksgestel, nam de leiding van de bijeenkomst. Er werd een nieuw
bestuur gekozen en de bond begon aan een nieuw leven. Dank zij
de geestelijke adviseurs waren er binnen korte tijd weer een aantal
plaatselijke afdelingen opgericht en kreeg de patroonsbond weer
enige betekenis. 55 Hce moeilijk het herstel is geweest, blijkt uit een
propagandavergadering, die te Best werd gehouden. Hier sprak de
geestelijke adviseur uit St. Oedenrode. Hij vond het een lastige taak
om klompenmakers aver organisatie te spreken, omdat ze na vijfen-
tvuintig jaar nog niet van het nut daarvan overtuigd waren. Het was
weliswaar een inertie, die zoals de adviseur tcegaf, de gehele mid-
denstand betrof en die moest worden tcegeschreven aan broodnijd

as) ~,,, 1923-1924, Voorlopig verslag oroer de vaststelling der nieuwe Tariefwet,
nr. 365.6, blz. 225.
ag) idem, Memorie roan antwoord, nr. 365.7., blz. 249.
a~) Veertigste Brabantse Klompenbéurs, Jubileumbeurs (St Oedenrode 196~,
blz. 19.
aa) S.E.H.A.T., Notulenboek, t.a.p., ledenverg. 12.10.1926.
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en aan het feit dat men liever dood bleef bij een kontrïbutie van
een paar gulden per jaar. 68

Opnieuw spande het kamerlid Fleskens zich voor de trage klom-
penwagen. Hij verzocht de minister van arbeid, handel en nijver-
heid maatregelen te nemen in het belang van het klompenbedrijf.
Het antwoord van de bewindsman was weinig hoopgevend. Hij be-
toogde dat de moeilijkheden niet konden worden toegeschreven aan
de welíswaar gestegen invcer. Veeleer waren zij te wijten aan de
onderlinge bedrijfsverhoudingen. Van oudsher was het klompen-
maken een bedrijf inet slechts lage lonen, dat voor een deel als
bijverdienste door landarbeiders en grondwerkers werd uitgeoefend.
De ontwiklceling der machinale produktie in de laatste jaren had
nieuwe konkurrentíeverhoudingen opgeroepen. Daarom was er geen
aanleidin.g tot het nemen van maatregelen om de invcer te beperken.
Evenmin kon een invoexreeht worden overwogen. Het prijsverschil
tussen de ingevoerde en nederlandse klompen bedroeg, hoofdzakelijk
als gevolg van het verschil in arbeidsloon ongeveer dertig á vijfen-
dertig cent, bij een kostprijs hier te lande van taChtig à vijfentach-
tig cent. Wilde een invoerrecht e~ffekt sorteren, dan zou het van
dien aard moeten zijn, dat de prijs van ingevcerde klompen aanmer-
kelijk zou worden verhoogd. Aangezien hierdoor het minst draag-
krachtige deel van de bevolking zou worden getroffen, achtte de
minister het niet verantwoord op dit produlct een invoerrecht te gaan
heffen. a~

De invoer ging ongehinderd voort en was, de relativerende woor-
den van de minister ten spijt, van grote invloed op de tcestand in
de nederlandse klompenmakerij. De prijsverschillen van het neder-
landse en het belgische produkt waren aanzienlijk, zoals uit de vol-
gende tabel blijkt.

Niet alleen grossiers zagen in de afzet van belgische klom,pen een
goede boterham. Er waren ook klompenmalcers, die naast het eigen
produkt de buítenlandse waar gingen voeren om aan voldcende ver-

58) De Klompenmaker, jrg. XXI (1926), nr. 21.
5i) Handelingen St. Gen., 19261927 II, Aanhangsel 159 en 160 ( schr. vragen nr.
154).
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Tabel XVII. Invoer van klompen in de jaren 1920-1928 en de
prijsontwikkeling van buitenlandse en nederlandse
klompen. ~

jaar hceveelheid invcerwaarde príjsontwikkeling van
in Icg. in guldens mansklompen bij levering

aan de winkeliers

buitenlandse nederlandse

1920 3.470.622 2.023.136 0,75 1,05
1921 2.352.380 1.648.089 0,89 1,20
1922 2.860.161 1.677.107 0,63 1,18
1923 3.763.212 1.845.034 0,52 1,05
1924 4.042.322 2.058.637 0,63 1,05
1925 3.440.400 1.896.871 0,69 1;
1926 3.911.321 1.872.979 0,60 1;
1927 3.804:826 1.953.892 0,64 0,96
1928 3.591.814 1.906.347 0,66 0,96

diensten te komen. Zelfs een enkele grote klompenfabriek verkocht
belgische klompen waarvan in deze jaren de inkoopprijs overeen-
kwam met de loonkosten in Nederland. 69 Deze loonk~osten bedroe-
gen ongeveer vijftig cent per paar in het handwerkbedrijf en on-
geveer vijfenveertig cent in het machinale bedrijf tegen twintig cent
in België. De materiaalkosten varieerden van zestien cent in een
handwerkbedrijf tot drieëntwinri,g in het machinale bedrijf. 80

Het dooddcenerige antwoord van de minister had tot gevolg, dat
níeuwe akties op gang kwamen, die al evenmin enig resultaat be-
reikten. Mede door tcedcen van de katolieke houtbewerkersbond
kwam eindelijk weer een streven tot stand een vorm van samenwer-
king te vinden om de akties te bundelen en dceltreffender te laten
verlopen. Vertegentivoordigers van de patroonsverenigingen en van de

ae) Ch. Plomp, De klompenmakerij in Nederland, rapport (Amsterdam 1945), blz.
11.
a9) t.a.p., blz. 15.
eo) g,A., A. Neuteboom, Hattem: Brieven van de direkteur van het Nijverheids-
laboratorium aan A. N. Fleskens te Geldrop, lid van de Tweede Kamer, d.d. 25.4.
en 9.5.1928 (doorsl.).
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ahristelijke en katolieke houtbewerkersbonden uit geheel Nederland
kwamen op 24 juni 1927 te Arnhem bijeen om gemeenschappelijk
een aktiekomité in het leven te rcepen. Dit komité zou zich belasten
met het betiverken van de publieke opinie en het venamelen van ge-
gevens om de minister tot andere gedachten te brengen. Men had
zich kunnen verzekeren van de belangstelling van een aantal kamer-
leden, waarvan de heren L. N. Deakers, H. G. M. Hermans en
C. J. Kuiper de vergadering hadden bijgewoond. el

Inmiddels had het socialistische Tweede Kamerlid W. Drop de
minister gevraagd de centralisatie van de klompenverkoop in Neder-
land te bevorderen, om daarmee het klompenbedrijf te helpen. Hij
zag geen heil in een in~vcerverbod, dat ten koste zou gaan van de
konsument. De nederlandse klompenmakerij, waarin op elke twee
klompenmalcers één bedrijf voorkwam, besohreef hij als hopeloos.
De machinale bedrijven werkten naar zijn mening niet goedkoper
dan de handbedrijven. Over de ondernemerswinst merkte hij op, dat
de ondernemers vijf cent per paar rekenden, waarvan een goed deel
verloren ging aan marktkosten. Een centraal verkoapburo met een
prijsgarantie voor de klompenmalcers zou de problem~en aanzienlijk
verminderden. 62 Zoals te verwachten was, kon de minister de inzich-
ten van de geachte afgevaardigde Drop niet delen. Hij wees er op,
dat een verkoopaentrale al eerder tot slechte ervaringen had geleid.
Om hierin te slagen was op de eerste plaats een saamhorigheids-
gevcel van de belanghebbenden nodig en deze oordeelde hij in de
klompenindustrie niet aanwezig. 83

Op 15 maart 1928 dienden de kamerleden Fleskens en Smeenk
een voorstel in van wet tot tijdelijke heffing van een invcerrecht.
Het ontwerp stelde een wijziging voor van post 108 van de Tarief-
wet 1924 (Staatsblad nr. 568), waarbij tot 1 januari 1933 de invcer
van klompen met 12qo der waarde zou worden belast. In de me-
morie van tcelichting wezen de indieners van het voorstel op het
verschil in kostprijs als gevolg van het lage loonpeil en de lage
prijzen van de grondstoffen in België. Zij berekenden het loon in

e1) De Klompenmaker, jrg. XXII (1927), nr. 11.
ez) Handelingen St. Gen., 1927-1928 II, Aanhangsel 111 (schr. vragen nr. 125);
idem, II, 703 en 704.
"~) idem, II, Aanhangsel I11; De Kiompenmaker, jrg. XXIII (1928), nr. 7.
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Nederland op f 31,92 en in België op f 20,49 per honderd paar
klompen. Verder waren de goedkape vrachttarieven en de geringe
premie der sociale lasten in dat land naast de valutaverhoudingen
medebepalende faktoren. Het lag in de lijn der verwachtingen dat
als gevolg van het ekonomisch herstel in België het loonpeil daar
te lande op de duur zou stijgen. Zolang dit echter nog niet het
geval was, zou een tegenwicht noodzakelijk zijn. Aan de andere
kant zouden in het nederlandse klompenbedrijf de produlctiekosten
kunnen worden verminderd door de toepassing van meer rationele
werkmetoden. Bovendien zouden hier de ondernemers door onder-
linge samenwerking op het gebied van inkoop der materialen en
verlcoop van produkt hun marktpositie kunnen verbeteren en ver-
loren afzettenein herwinnen. In een periode van vijf jaar mochten
gunstíge resultaten worden tegemcet gezien, zonder dat het alge-
meen belang werd geschaad. De voorgestelde maatregel behoefde
daarom slechts van tijdelijke aard te zijn. De indieners van het
wetsvoorstel koesterden overigens niet de illusie, dat de uitwerking
ervan tot een omniddellijk herstel zou leiden. Daarvoor hadden de
ongunstige faktoren recds te lang vrijuit kunnen inwerken, met het
gevolg dat er veel onherstelbaar verloren was gegaan. Nochtans zou
deze lichte en tijdelijke belasting van de ongebreidelde invoer tot
een opleving van de industrie kunnen bijdragen. 84

Nog voor de behandeling in de Kamer vond het initiatief voorstel
tot wet zijn bestrijding. Het Koninklijk Nederlandsch Landbouw-
comité adresseerde aan de Tvveede Kamer zijn bezwaren. Een ver-
hoging van de klompenprijs als gevolg van 1~et invcerrecht zou de
plattelandsbevolking en in het bijzonder de bceren duperen. Overi-
gens lokte dit adres een tegenadres uit van de R.K. Nederlandsche
Bceren- en Tuindersbond om te betogen, dat de heffing van groot
belang was voor het platteland en de bceren niet zou benadelen. es

Een aantal klompengrossiers uit de noordelijke provincies bracht
eveneens beztivaren naar voren. Zij hadden vooral bedenkingen tegen
het in de memorie van toelichtin.g gegeven cijfermateriaal over loon-
en grondstofkosten. De grossiers waren voorts van anening, dat de
nederlandse klompenindustrie het eigen belang beter zou behartigen,

~) Handelingen St. Gen., 1927-1928 II, Bijlage 304.
~) De Klompenmaker, jrg. XXIII ( 1928), nr. 8, 10.
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wanneer zij zich meer zou richten naar de smaak en de vraag van
de verbruikers. A1 te veel hielden de klompenmakers hier te lande
vast aan verouderde en niet meer gevraagde modellen, terwijl juist
de buitenlandse industríe met de wensen van het publiek rekening
hield. De invcer uit België voorzag voor de helft in het totale ver-
bruik en veroonaakte een gezonde konlcunentie voor het binnen-
landse produkt. 86

Ook de Kamer van Koophandel voor Amsterdam, die het vrij-
handelsprincipe bedreigd zag, zond de Tweede Kamer een adres
om de aanneming van het wetsvoorstel te ontraden. Ze deelde mee,
dat het niet nodig was be~zwaren te ontlenen aan bedenkingen van
principiële aard, alhoewel deze de Kamer maveerden aktief te zijn.
De memorie van tceliahting bevatte zelf genceg aanwijzingen voor
de konklusie, dat tot het verwezenlijken van het voorstel onvol-
dcende aanleidin,g kon bestaan. Zo werd de juistheid bestreden van
de gegevens over het aantal klompenmakers, dat eerder was tcege-
nomen dan verminderd. Van de vergelijking der produktiekosten
van de nederlandse en belgisahe klompenmakerijen kon op zijn best
worden gezegd, dat ze op een zeer belangrijk onderdeel, n.l. de
gnondstoffenprijzen, geheel verouderd en daarom niet te gebruíken
was. Bezwaar werd ook aangevoerd tegen het feit, dat niet duidelijk
was gemaakt of de prijzen betrekking hadden op het machinale of
ap het handwerkbedrijf. Dit onderscheid was niet alleen belangrijk
bij het vergelijken van de kostprijzen „doch ook voor de strekking
van het wetsontwerp in zijn geheel". De moeilijkheden in de neder-
landse klompenindustrie moesten niet zozeer worden tcegeschreven
aan de invcer als wel aan het karakter van de bedrijfstak, die zich
in een overgangsfase naar machinale produktie bevond. Indien het
de bedceling was het handbedrijf te besahermen, dan zou de voor-
gestelde maatregel zijn doel missen. De konkurrentie door de machi-
nale industrie was een normale ontwi.kkelingsgang, die niet kon
worden afgeremd. 67

~) Nieuwe Rotterdamsche Courant, jrg. LXXXV, nr. 115, 25.4.1928, avondblad
D; Volgens dit adres werd in België f 22,75 per 100 paar klompen verloond. De
houtkosten voor 100 paar klompen bedroegen in Nederland niet f 40; maar
slechts f 25; tegen f 40; in België.
ei) Adres van de Kamer van Koopleandel en Fabrieken voor Amsterdam aan de
Tweede Kamer der Staten-Generaal, 27 maart 1928, nr. S I510.
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Daarentegen juichte de Kamer van Koophandel voor 's-Hertogen-
bosch en omstreken in een adres aan de Tweede Kamer het voor-
stel tce. Bovendien laakte ze de manier waarop de voorstanders van
„het vrijhandelsdogma" tegen het voorstel ageerden, zonder dat
deze kennis drcegen van de feitelijke toestand waarin de klompen-
industrie verkeerde. 88

Voor de reakties in de pers beperken wij ons tot hetgeen De
Klompenmaker hierover verzamelde. Het sociaaklemokratische dag-
blad Het Volk was tegen. Een hopeloos achterlijk keuterbedrijf kon
immers niet met protektionisme worden gered. Voor De Telegraaf
was de indiening van het wetje om zneerdere redenen ongepast.
Dit dagblad wees de „politiekers" Fleskens en Smeenk er bovendien
op, dat zij de argumenten van de hoofdstedelijke Kamer van Koop-
handel behoorden te weerleggen „in een toon die past jegens een
instelling van de importantie der adresseerende". De Nieuwe Rot-
terdamsche Courant formuleerde het wat keuriger en konstateerde
dat de klomp tot het verdwijnende soort schoeisel behoorde. De
werkvrouw op klompen van weleer liep nu op schcenen met hoge
hakken. De Volkskrant en Het Huisgezin waren voorstanders. Het
eerste blad wat voor~iahtig en genuanceerd, de andere krant met
een groot verspreidingsgebied in de Meierij onverbloemd en zonder
omwegen. ee

Waarschijnlijk niet in het minst d~oor het adres van de hoofd-
stedelijke kamer van kooghandel, dat het cijfermateriaal van de
memorie van toelichting betwistte, vcelde de heer Fleskens zich
genoodzaakt zijn gegevens te tcetsen. Aan de hand van een vragen-
lijst veraocht hij Ir. Stades, direlcteur van de Rijksnijverheidsdienst,
hem zo konkreet en zo uitvcerig mogelijk in te lichten over de toe-
stand in de klompenindustrie. Het bleek echter niet zo eenvoudig
hierover volledige en algemeen geldende inlichtingen te verkrijgen.
De heer Stades wees er in zijn antwoord op, dat een landelijke
organisatie ontbrak en de tcestanden regionaal nogal varieerden.
Daarom kon hij naast enige konkrete cijfers slechts algemeen oriën-
terende gegevens verschaffen. Blijkens een onderzoek in 19~7 in de

68) De Klompenmaker, jrg. XXIII (1928), nr. 10.
ee) t.a.p., nr. 7 en 11.
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provincies Gelderland en Overijssel uitgevcerd, waren de produktie-
kosten per honderd paar klompen te stellen op f 81,45, elders kwam
men op f 84,-, in beide gevallen dus hoger dan de prijs van f 79,67,
die in de memorie van toelichting was opgenomen. De loonkosten
en de houtprijzen liepen streeksgewijs nogal uiteen. De loonkosten
waren dooreen genomen op f 50,- tot f 52,- per honderd paar
te stellen en de materiaalprijs op f 25; oot f 28,-. Voor het ma-
chinale bedrijf was geen kostprijsberekening beschikbaar, maar ont-
vangen inlichtingen wezen in de richting van f 8C; tot f 85;
per honderd paar. Aangenomen mcest worden, dat de produktie-
kosten van het maehinale bedrijf en van het handwerkbedrijf niet
veel van elkaar afweken. De achtergronden van deze wonderlijke
situatie, die volgens de rijksnijverheidsdienst in België eveneens werd
opgemerkt, zijn elders in dit werk besproken. Bij een omrekenings-
koers van f 7,- voor Bfrk. 100; kostten in België de hoge klompen
63 cent en de lage modellen 45,5 cent per paar. Dezelfde klompen
werden in Nederland verkocht tegen een prijs, die net wat lager was
dan die van het binnenlands produkt. Een klein verschil in prijs
was voor de verbruikers van die tijd aantrekkelijk en voor de han-
delaar attraktíef omdat zijn winstmarge hoger was.

De rijksnijverheidsdienst kon geen landelijke produktiecijfers ver-
schaffen. Het jaarlijks verbruik werd geraamd op zeven miljoen
paar, waarin voor ongeveer de helft met het invoerprodukt werd
vooraien. Het ondercoek door het Centraal Bureau voor de Statis-
tiek in 1919 uítgevoerd, was de laatste peiling geweest naar de voort-
brengíng en het verbruik van de nederlandse klompenindustrie.'~

Bij de behandeling van het initiatiefvoorstel in de Tweede Kamer
bleek de heilige kce van het vrijhandelsbeginsel de beraadslagingen
te verheffen boven het incidentele karakter van het wetje zelf. Het
dagblad De Maasbode meldde in zijn parlementair overzicht, dat
voor de behandeling grote belangstelling bestond, „achtentachtig
leden in een avondvergadering is een aantal dat maar zelden voor-
komt". Meer nog dan het wetsvoorstel zelf bracht een amendement
van Christelijk-Historische zijde de afgevaardigde tongen in bewe-

70) B.A., A. Neuteboom, Hattem: Brieven direkteur Nijverheidslaboratorium aan

A. N. Fleskens, t.a.p., 25 april, 9 en 10 mei 1928.

209



ging. Hierin werd voorgesteld het tarief niet op ttivaalf maar op acht
procent te brengen en de klompen blijvend in de Tariefwet op te
nemen, waardoor zij gelijkgesteld werden met de schcenen, laarzen
en klompschcenen. De bedoeling hiervan was hulp te verlenen aan
de klompenindustrie zonder dat aan het niet-protelctionistisch karak-
ter van de tariefwet, die slechts een fiskale stre~kking had, afbreuk
werd gedaan. Qm taktiscihe redenen namen Fleskens en Smeenk het
C.H.-amendement de Visser over. Tcen het aldus gewijzigde wets-
voorstel in stemming kwam, werd het met vijfenveertig tegen vieren-
dertig stemmen aangenomen. De klompen, die de heer Fleskens bij
zijn verdediging van het voorstel op de tafel van de voorLitter had
geplaatst, be~hoefden voor het behalen van deze overwinning niet te
worden gebruikt. Tevoren was een motie van de sociaaldemokra-
tische afgevaard'vgde Drop verworpen met zesenveertig tegen twee-
endertig stemmen. In de.ze motie pleitte de heer Drop voor zijn al
eerder geopperd denkbeeld de klompenindustrie te steunen door de
opriehting van een rijksburo voor de verkoop van klompen ~l.

Bij de bohandeling in de Eerste Kamer w~erd het wetsvoorstel be-
dolven onder een vloed van woorden. Senator S. van den Bergh jr.,
die ziCh tegen het voorstel kantte, wees op de ekonomisohe betekenis
van het dragen van klompen door een ,gnoot gezin. Verder was hij
van mening, dat de gehele klompenindustrie grondi~g moest worden
gereorganiseerd en op ko~peratieve basis moest worden voortgezet,
met gebruikmaking van machines. Hiermee zou de industrie beter
geholpen zijn dan met het invcerrecht. Ook kamerlid J. B. Westerdijk
trok van leer „men helpt weinigen en schaadt velen. Men legt op
de lammen den last om de kreupelen op de been te houden en dcet
daarbij nog een typisch beroep ap hun saamihorigheid, op hun solí-
dariteit en offervaardigheid. Mij sáhijnt dit geen humaniteit maar
cynisane."'Y

Nadat de senaat het voorstel met eenentwinti,g tegen zestien stean
men ~had aanvaard, werd het door de regering overgenomen. Het
verscheen in Staatsblad nr. 38~4, a1s wet van 21 september 1928 tot
wijziging van de Tariefwet 1924 (Staatgblad nr. 568), dat ten aan-

") De Klompenmaker, t.a.p., nr. 12, 13.
7:) Handelingen St. Gen., 1927-1928 I, 1070.

21~



zien van de heffing van invoerreaht klompen gelijk werden gesteld
met ander schceísel.'g Het effekt van het klompenwetje ktivam tot
uiting in een lichte afname van de invcer.

Tabel XVIII. Invoer van klompen in de jaren 1928-1931 en de
prijsontwikkeling van buitenlandse en nederlandse
klompen. 74

jaaz hoeveelheid invoerwaazde prijsontwikkeling van
in kg. in guldens mansklompen bij levering

aan de winkeliers
buitenlandse nederlandae

1928 3.591.814 1.906.437 0,65 0,9~6
1929 2.414.121 1.244.553 0,69 0,95
1930 2.382.362 1.283.821 0,72 0,98
1931 2.478.807 1.289.822 0,70 0,90

Belangrijker evenwel was het feit, dat de apanhie en de doffe be-
rusting, die zidh van het klompenmakerswereldje had meester ge-
maakt, voor een aanzienlijk deel verdween. De behandeling in de
volksvertegenwoordiging en de opgeroepen publiciteit cefenden een
gunstige invloed uit op de publieke belangstelling voor het neder-
landse produkt. Regelmatig was er op gewezen dat de nederlandse
klompen gezien hun betere kwaliteit langer meegingen dan de bel-
gische, waardoor het verschil in prijs minder bepalend werd. De
klompenmakers zelf kwamen, nu de toekomst met meer optimisme
tege.moet ge.zíen kon worden, tot grotere aktiviteit.75

~ 3. A fnemend klompenverbruik als gevolg van sociaal-kulturele
faktoren

De mceilijkheden in de klompenindustrie zouden natuurlijk niet

~) De Klompenmaker, t.a.p., nr. 13, 14, 20.
") Plomp, t.a.p., b]z. 11. Bij de prijs der buitenlandse klompen is 8olo invoe.rrecht
en 25oIo grossiea~swiatt inbegrepen, behoudens over 1928.
76) t.a.p., blz. 5.
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zo groot zijn geweest, wanneer niet het verbruik van jaar tot jaar
was afgenomen. Wij wezen er reeds op, dat omstreeks 1900 de klomp
als volksschceisel terrein begon te verliezen aan de leren schcen. Dit
proces zette zich in de jaren na de eerste wereldoorlog verder door
en greep steeds meer om zich heen. Het is niet moeilijk hierin de
invloed van een vertikale kultuuroverdracht te herkennen, gebaseerd
op de fatscensbegrippen van de naastliggende maatschappelijke groep
van de kleine burgers.'s Een dergelijke overdracht, of liever gezegd
overname, manifesteert zich het eerst in het materieel substraat van
kleding en de inrichting van woningen om uit te monden in de
adaptatie van habitus en denkwereld. Zo'n overgang voltrak zich ge-
leidelijk en werd versterkt of afgeremd zowel door inkomenspositie
en wat men zou kunnen ncemen een geheel van urbaniserende fak-
toren.

De infra-strukturele verbetering in het leef- en werkmilieu, zoals
de verharding van straten en wegen, de ontwikkelin.g van de ver-
keersmiddelen met als algemene exponent het tcenemend gebruik
van de fiets, droegen evenzeer bij tot verschuivingen in het behcef-
tenpatroon. Aanvankelijk konden klompen, door de in verhouding
tot de schcenen lage aanschafprijs, zich no~g lang in het stedelijk
werkmilieu handhaven. Geleidelijk maakten zij echter ook hier steeds
meer .plaats voor leren en rubber schcenen. Slechts daar waar lang-
durige koude en voaht moest worden getrotseerd en het gebruik dui-
delijk funktioneel gemotiveerd was, bleef de klomp in gebruik.

Op het platteland en met name in de agrarisohe sektor hield men
klomp en pet langer in ere. De aard van de werkzaamheden en de
konsistentie der heersende gewoonten boden hier taaier verzet tegen
de burgerlij~ke invloeden. Eerst tcen door het mechanisatieproces het
karakter van de landbouw veranderde, werd ook hier het modelleren
naar burgerlijk fatscen in gang gezet.

De vraag, door welke bevolkingsgrcepen klompen werden gedra-
gen, heeft vele jaren de voor- en tegenstanders van beschermende
maatregelen voor de klompenindustrie bezig gehouden. Een van de
bezwaren, die de minister van arbeid, handel en nijverheid in 1927

~") A. J. C. Riiter, De Nederlandse rreklcen der Nederlandse arbeidersbeweging in
Historische studies m~er mens en samenleroing (tlssen 1967), blz. 190.
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tegen het heffen van een invcerrecht aanvcerde was, dat het finan-
ciëel minst krachtige deel van de bevolking hierdoor zou worden
getroffen. " Dit beztivaar werd door de heer Fleskens in zijn rnemorie
van antwoord aan de komanissie van rapporteurs, die advies uit moes-
ten brengen over zijn wetsvoorstel „minstens overdreven" gencemd.
Klompen werden naar zijn mening in de steden en in de industrie-
centra niet veel meer gebruikt, maar op het platteland nog zo goed
als door iedereen gedragen. Dit mocht wellicht zo zijn voor Geldrop,
de woonplaats van de heer Fleskens, maar voor vele andere streken
was dit beeld absoluut onjuist, merkte senator Westerdijk op. Hij
had van kindsbeen „tusschen en met de plattelanders" geleefd en de
tijd gekend „dat predikant en schoolmeester op klompen met kalotje
en Goudsche pijp aan het tuinieren waren". Maar die tijd was al
lang voorbij, „het kalotje is weg, de Goudsche pijp is weg, de klamp
volgt, evenals windmolens en trekschuit". Het had geen zin met
kunst en vliegwerk tegen deze stroom op te rceien, nieuwe tijden
braahten nieuwe zeden. Een andere te.genstander van het wetsvoor-
stel in de Eerste Kamer was de heer L. M. Hermans, die er op wees
dat klompen door weinig kapitaaikrachtige mensen in de steden wer-
den .gedragen. Welistivaar niet als zij driehoog w~oonden in Amster-
dam, maar „zooals bij ons in Arnhem", waar nog een deel van de
bevolking op ldompen liep. Dit waren dan niet de arbeiders met nor-
male lonen, „maar de menschen uit Klarendal, de menschen uit de
adhterbuurten". De klompen, die aan de kinderen op de scholen
werden verstrekt, gaf inen niet omdat ze zo aangenaam drcegen,
maar omdat ze zo goedkoop waren. Het lid W. M. van Lanschot,
dat vóór de heffing stemde, stelde zakelijk vast, dat klompen als enige
vcetbedekking op het platteland een zeldzaasnheid waren. De men-
sen ~be.zaten klom~pen én schoenen, die ze naar gelang de werkom-
standigheden drcegen.7e

Het klompenmakersvakblad sehreef in 1933 verontwaardigd over
„de vastgeroeste mentaliteit der mensehen, dat de klomp een minder-
waardi,g product is, dat niet meer past aan de vceten onzer kínderen
van de twintigste eeuw". Aanleiding hiertoe vormde zowel het streven

77) Handelingen St. Gen., 1926-1927 II, Aanhangsel 159 (schr. vragen nr. 154).
~B) idem, 1927-1928 I, 1053, 1070, 1071, 1072.
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van schoolbesturen en ondenwijzend personeel op het platteland
klompen uit de scholen te ~rveren, als ~het tcenemend verzet in de
steden tegen de verstrekking van kloQnpen aan schoolkinderen der
armensdholen. Niet alleen het vakblad protesteerde teg~en de maat-
regelen op de scholen. De ~burgemeester van St. Oedenrode en de
d,orpsarts stuurden hun kinderen nu op klompen naar de school, een
voorbeeld dat door notabelen elders in de Meierij werd na,gevolgd.'s
Hiermee ondersteunden zij het verzoek van de plaatselijke afdelingen
van de klompenRnakerspatroonsbonden om klompendragende kinde-
ren tce te laten. 80 Dergelijke wapenfeiten uit de klompengeschiede-
nis verooraaalkten wel publiciteit, maar konden toah niet be~werken,
dat ~bij wij2e van spreken de iburgemeester van Amsterdam het voor-
beeld van zijn :brabantse kollega volgde. In deze stad vormde de
klompenbedeling aan kinderen van tiver'klozen aanleiding tot een
felle vraag in de gemeenteraad, of de werklozen dan helemaal als
gedeklasseerden mcesten worden beschoutivd. g' In het dagblad Het
Volk, dat ibij de strijd aver ~het invoerrecht smalend over de klampen-
koalitie had gesproken, versoheen nu een artikel met de veelzeggende
kap ,;klompen een element in den sehoolstrijd". Aanleiding was het
besluit van de „burgerlijke raadsmeerderheid" van Amsterdam om bij
wijze van bezuini,ging inplaats van sdhcenen weer klompen te ver-
strekken aan kinderen van be'hcefrige ouders. Het besluit had be-
tre~kking op de opervbare srholen en omdat de bijzondere scholen
bleven doorgaan met het geven van sahcenen, waren er ouders, die
nu hun kinderen naar deze sahool lieten overschrij~ven. Het dagblad
tmk fel van leer: „~n,en was wel zoo fijngevoelig oRn ap de kinderen
der armen het voor stadskinderen uiterlijk ~hatelijk kenmerk der be-
deeling te drukken doar inplaats van schcenen klompen beschikbaar
te stellen". e' In U.trecht had enige jaren eerder „de roode raads-
fractie" een voorstel in,gediend aan de schoolkinderen schcenen in-
plaats van klompen ibesrlhi~kibaar te stellen. De kommissie van toe-
zicht op de dienst voor schoolvoeding en kleding, die besloten had de
onderscheiding van schcenen- en klompenscholen te laten vervallen,

70) De Klompenmaker, jrg. XXVIII (1933), nr. 7, 9.
~) t.a.p., jrg. XXVII (1932), nr. 28.
81) Plomp, t.a.p., bla. 8.
es) De Klompenmaker, jrg. XXX ( 1935), nr. 5.
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ondersteunde ~het voorstel. Het verstrekken van schcenen zou de
uitgave van f 3.000,- verhogen tot f 14.000;. Met het oag op de
noodzakelijke ~bezuinigingen namen burgemeester en ~we~thouders een
afiwijzend standpunt in. Zij merkten op, dat klompen nog steeds door
een ~belangrijk deel van de ibewal'king werden gedragen en „een zeer
deugdelijke voetbekleeding zijn, waarvan de dracht zeker niet als on-
eervol kan gelden". ~

Tcen in de jaren dertig de toestand in de nederlandse 1clompen-
industrie steeds mceilijker werd, drongen de klom~penmakersbonden
aan ap kontin~gentering van de inwoer. In de Tweede Kamer vvees
het lid A. H. J. Engels er op, dat niet alleen in Brabant maar ook
in ~Owerijssel en met name in Enter de klompenRnakers in nood ver-
keerden. Het klompenverbruik was naar zijn zeggen met vijftig pro-
cent verminderd en daarom vrceg hij een invoerbeperking tat het-
zelfde percentage. D~e minister van ekonomische zaken, T. J. Ver-
schuur, kon geen kontingenterirLg toezeggen. Er wvas nog steeds een
markt voor dit scihceisel omdat het bcerervbedrijf nog niet zonder
klompen kon worden uitgecefend. De gevraagde maatregel was bo-
vendien niet opportuun aangezien .België een nabijgelegen bevriende
natie ~was. „Was 'het dat deze klompen voornamelijk kwamen uit ver
verwijderde landen; waar de ibewoners een andere kleur hebben dan
wij, zoodat zij ons niet zoo nauw aan het ~hart liggen", dan zou het
gemakkelijk zijn geweest een dergelijke ~beslissing te nemen. 8' Zijn
opvolger, ~minister M. P. L. Steernberg~he, bracht desondanks ingaan-
de 1 april 1935 voor de duur van vier znaandsn een kontin~gentering
van taahtig procent tot stand. De~e maatregel was volgens het vak-
blad niet ~meer dan een troostprijs. Door gebrdk aan toezioht lctivamen
er meer klompen over de grens dan was tcegestaan. De katolieke
klom~penmakerspatroonsbond stuurde een adres om de minister te be-
danken, en tegelij~k er op aan te dringen de kontingentering op veertig
procent vast te stell~en. Andere organisaties sloten zich bij dit verzoék
aan, dat geen schijn ~van kans ~had, omdat Ekonomische Zaken ver-
wachtte dat een dergelijlCe ri.goureu.ze ,beperking retarsiemaatregelen
zou uitlokken. es

~) t.a.p., jrg. XXVII (1932), nr. 15, 21.
~) Handelingen St. Gen., 1933-1934 II, blz. 714 en 727.
~) De Klompenmaker, jrg. XXX (1935), ~. 9, 10, 15.
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In de Kamer maakte ridder A. G. A. van Rappard zich tot tolk
van de verlangens der klampenindustrie. Wijzend op de desastreuse
toestand van de bedrijfstak drong hij bij de regering aan de kontin-
gentering zo nodig te verlagen tot veertig procent. Naar het oordeel
van de - inmiddels nieuwe - minister van ekonomische zaken,
H. C. J. H. Gelissen, was de slechte toestand in de klompenindustrie
niet alleen te wijten aan de amvang van de ínvcer „maar ook en
vooral aan de omstandigheid dat schcenen, ook rubbersehcenen, hoe
langer hoe minder kosten en men steeds meer mensen ziet, die in-
plaats van klompen - dit houdt oak verband met ons 'hoog levens-
niveau - leeren en rubber schcenen dragen". Daarom was hij er niet
zeker van, dat een verdere verlaging de hulp zou ~bieden, die de heer
Van Rappard er van verwachtte. Be

Fel was de - overigens ryvel trage - reaktie van het klompen-
makersvakblad. Met de voor 'het hopeloze verweer kenmerkende kop
„In massalen optocht naar den afgrond! Beschaving door lakschoe-
neni" werd in 1~et numrner van 1 augustus 1935 heftig tegen de
minister uitgepakt. Het orgaan baseerde ziah op ~het kamerverslag
van het Algemeen Handelsblad. De minister zou hebben gezegd, dat
het voor de klompenindustrie wel noodlottig was, maar voor het be-
schavingspeil gelukkig, dat ~het nederlandse volk steeds meer schcenen
ging dragen. Volk en Vaderland, het dagblad der nationaal-socialisten
ncemde het een „platvlcersche beschavíng", en een onnozele be-
wering van de minister, aldus stelde het vakblad met instemming
vast. Het beschavingspeil had niets te maken met het dragen van
klompen of soh~oenen. „Is de bescha,ving van de eenvoudige moeder,
die op klompen liep, die nooit studeerde" enzovoorts „is haar bescha-
ving op klompen ~ninder dan die van minister Gelissen, die op lak-
schcenen door het leven kuiert?". „Wij willen het den minister hier
wel zeggen: wij vinden het verfceilijk en verdrietig, dat uit zijn ge-
letterd hoofd een dergelijke, krom gegrceide gedachte is gelwmen".
Het verdriet eindigde in de wens; dat ~het rcer van Ekonomische
Zaken in handen kwam „van een stoere man, die opkomt voor het
volk, dat aan Zijn beleid en zorg is tcevertrouwd en die g~een onder-
scheid maakt van welken aard de eerlijke broodwinning is". 87 De

~) Handelingen St. Gen., 19341935 II, nr. 2061 (verg. 20.6.1935).
87) De Klompenmaker, jrg. XXX ( 1935), nr. 15.
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vraag naar de sterke man, de leider, die opkwam uit de nood van een
met ondergang bedreígd 'kleinbedrijf, willen wij hier slechts signa-
leren. In 'het geestesklimaat van die dagen werd die rcep meer ge-
hoord. Voor zover wij hebben kunnen nagaan, beperkte hij zich in
de ~klompenmakerij tot een incidentele kreet, die niet leidde tot een
politieke bronehitis. Men moet al spoedig begrepen ~hebben, dat het
middel erger was dan de kwaal.

Er is geen betrouwbaar cijfermateriaal beschikbaar oRn het af-
nemend klompenverbruik violledig te kwantificeren. Daarom is
slechts een globale benadering Rnogelijk. Allereerst mcet er op ge-
wezen worden, dat de gemiddelde gebruiksduur van klompen korter
was dan van schcenen. Men kon die wel verlengen, wat ook .tivel ge-
beurde, door een stuk leer of rubber onder de zool aan te brengen.
Regel was dit edhter niet. Bij slijtageproeven door het rijksnijverheids-
laboratorium in 1928 genomen, bleek dat kinderen gemiddeld ander-
haLve maand op een paar klompen konden lopen, dan waren de zolen
doorgesleten. Volwassenen liepen er gemiddeld één maand op. 88 Dit
was de levensduur bij kontinu gebruik. Afgewisseld met schcenen en
pantoffels, wat het meest voorkwam, gingen ze natuurlijk langer
mee.

Het afnemend klampenverbruik kan met enkele cijfers over de
tcename van het sahcenenverbruilc worden toegelioht. Wij beperken
ons hier tot de jaren vóór de tweede 'wereldoorlog. In de jaren twintig
nam de produktie in de nederlandse scahcenenindustrie overmatig tce
met als gevolg, dat er een druk op de prijzen ontstond en de kwaliteit
niet altijd de toets van de kritiek kon doorstaan. Van 4,9 miljcen paar
schcenen in 1921 steeg ~het binnenlands produkt tot 8,5 miljcen paar
in 1927. 89 De lage schcenenprijs, overigens wel hoger dan die van
klompen, ~bracht velen er tce de klompen tot tweede dracht te be-
stemmen of geheel af te schaffen. Tussen 1924 en 1930 werd de
toeneming van het schcenenverbruik op ruim drie procent per jaar
geraamd. In de krisisjaren van voor de oorlog nam het verbruik van
schcenen per 'hoofd van de bevolking af, doordat men langer met

88) B.A., A. Neuteboom, Hattem: Brieven direkteur Nijverheidslaboratorium aan
A. N. Fleskens, t.a.p., 25 april 1928.
~) Maandschrift C.B.S., jrg. XVIII (1923), blz. 318 en jrg. XXV (1930), dl. I,
blz. 55.
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zijn schoenen deed, overigens zonder aver te stappen op de goed-
kopere klompen. De volgende tabel geeft een overzicht van dit ver-
schijnsel.

Tabel XIX. Overzicht van het schoenenverbruik in de jaren 1933-
1938 absoluut en per hoofd van de bevolking.oo

1933 1934 1935 1936 1937 1938
totaal binnenlands
verbruik in
miljcenen paren 17,4 15,4 16,3 15,9 16,1 16,2
per haofd van de
bevolking 2,11 1,85 1,93 1,87 1,87 1,86

Op grondslag van de statistiek der huishoudrekeningen van 238
gezinnen van .hoofd- en handarbeiders en van 62 gezinnen van
boeren en landarbeiders berekende het Centraal Bureau voor de
Statistiek voor de periode 1935-1936 het gemiddeld verbruik van
schoenen, pantoffels en klompen. De gegevens van ~het budgetonder-
zoek zijn niet geheel representatief geweest voor het verbruik over het
gehele land, omdat niet alle gezinstypen gelijkelijk vertegenwoordigd
waren. Met deze beperking geeft het materiaal, dat in tabel XX is
opgenomen, een globaal idee van het gemiddelde verbruik aan
schoeisel van de onderscheiden soorten.

In de kategorie hoofd- en handarbeiders nam ~het sehcenenverbruik
in het algemeen tce met het stijgen van het inkomen. Dit blijkt niet
altijd uit de cijfers in de tabel, omdat ~bij ~hoger inkomen vaak dege-
lijke seh~oenen werden aangeschaft, die langer meegingen. Vrou,wen
gebruikten meer schcenen en pantoffels dan mannen, ~hetgeen werd
tcegeschreven aan de lichtere kwaliteiten, die meer aan vervanging
onderhevig waren. In de laagste inkomens~klassen was het verbruik
van klompen niet onbelangrijk. Dikwijls, maar niet altijd, hing dit
samen met het beroep van het gezins~hoofd. De toelichting merkte

so) t.a.p., jrg. XXXIII (1938), dl. IX, blz. 1525 en jrg. XXXIV (1939), dl. IX, blz.
1580.
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hierover nog op, dat in de grote steden het klompenverbruilc uiterst
gering is geweest. In de gezinnen van bceren en landarbeiders over-
heerste het klompenverbruik met uitwndering eehter van de hoogste
inkomensklasse. 92

Voor de periode rond 1912 berekenden wij het binnenlands ver-
bruík op negen miljcen paar klompen. Volgens een niet nader te
verifiëren gegeven was het in 1922 gedaald tot acht miljcen paar.
De Nijverheidsraad berekende in 1928 het verbruik op zeven miljcen
paar. 93 Op basis van een schatting der produktie in 1938 van 4~s
miljoen paar en een invcer van 1,1 miljoen uit België kan het ver-
bruik in dat jaar worden geraa~md op 5,6 miljcen. 94

De modernisering van de landbouw na 1945 betekende het einde
van de klompendominantie ap het platteland. Naarmate ~hier de
klomp als dracht verdween nam voor de industrie de betekenis van
soevenirklompen toe. Volgens de laatste gegevens bedroeg het jaar-
produkt in 1968 nog 3.167.000 paar gebruiksklompen. Hiervan was
95 0lo voor binnenlandse ~behceften bestemd, overeenkomende met
3 miljcen paar. 95 Het afnemend verbruik over de periode 1912-1968
is in de volgende tabel weergegeven.

T abel XXI. Het afnemend klompenverbruik in Nederland in de
periode 1912-1968, absoluut en per hoofd van de be-
volking.

jaar 1912 1928 1938 1968
verbruik 9.000.000 7.000.000 5.600.000 3.000.000
per hoofd
van de 1,5 0,9 O,b 0,23
bevolking

Heden ten dage worden klompen vrijwel uítsluitend gebruikt a1s
werkschceisel. De afneaners vindt men niet alleen op het platteland,
rs) t.a.p.
ss) B.A., A. Neuteboom, Hattem: brief t.a.p., 25 april 1928.
9~) Plomp, t.a.p., blz. 11 en 15.
os) Gegevens verzameld door A. Neuteboom, rijksnijverheidskonsulent voor de
klompenindustrie. De definitieve cijfers zijn afgerond op 3.200.000 paaz met inbe-
grip van een gedeelte der produktie van scevenirklompen.
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waarbij met name Friesland mcet worden gencemd, maar ook
onder industrie-arbeiders. Vooral ~bij arbeid met agressieve stoffen
en in vochtige omgeving, zoals in de chemische industrie, staal-
en ijzerproduktie, exportslagterijen en bedrijven met gelijksoortige
werkomstandigheden, hebben klompen ~veer terrein herwonnen. Zij
blijken vaak betere bescherming te bieden dan ander schceisel.

~ 4. De overgang op machinale produktie

Vergeleken met andere bedrijfstakken is de mechanisatie van het
produktieproces in het klompenbedrijf laat op gang gekomen. Zoals
wij reeds hebben gezien, werden kort na 1900 de eerste machinale
bedrijven opgericht. Zij bleven relatief tot de uitzonderingen behoren
en zij konden zich niet alle handhaven. Tíjdens de gunstige jaren
van de eerste wereldoorlog nam het aantal klompenfabrieken tce tot
57, die met tien procent van de totale bedrijfspopulatie zestien pro-
cent van 1~et totale produkt vervaardigden. Een derde van deze be-
drijven geraakte als gevolg van de reecls besproken afzetproblemen in
een ekonomische zwijm, die enige jaren zou duren. Klompenfabrie-
ken met meer dan 9 arbeiders waren, per provincie ~gerangschikt, ge-
vestigd in de gemeenten (Groningen) Hoogezand, Sappemeer, (Fries-
land) Ooststellingwerf, (Drente) Hoogeveen, (Overijssel) Almelo, De-
venter, Diepenveen, Hengelo, Lonneker, Losser, (Gelderland) Apel-
doorn, Doetinchem, Epe, Heerde, Lichtenvoorde, Vaorst, Vorden,
Wisch, (Zuid-Holland) Boskoop, Ooltgensplaat, Oud-Beijerland, Ou-
derkerk a,~d IJssel, Rockanje, Vlaardingen, (Noord-Brabant) Bergen
op Zoom, Best, Dussen, Etten en Leur, Leende, Mill, Veghel, Hoge
en Lage Zwaluwe, (Limburg) Mook, Venlo. Bij een onderzcek van
de Nijverheidsraad in 1927 werden 56 klompenfabrieken met 480
arbeidskrachten geteld. se

De uitibreiding van het aantal machinale bedrijven zette eerst in
1928 in, tcen het aantal tot 99 was gestegen. In de jaren daarna
kwam het mechanisatieproces eerst goed op gang en in korte tijd
werden veel bedrijven geheel of gedeeltelijk machinaal uitgerust.
De bedrijfstelling van 1930 gaf reeds 362 bedrijven aan. Een rapport
9B) MaandschTift C.B.S., jrg. XVII (1922), blz. 288. B.A., A. Neuteboom, Hattem:
brief t.a.p., 25 april 1928.

221



van de vakgroep kl~ompenindustrie vermeldde voor ~hetzelfde jaar
sleohts 229 machinale .bedrijven, voor 1931 een aantal van 265 en
voor 193~2 van 305. s' Deae gegevens wijken weer af van die, welke
de Rijksverzekeringsbanl: venamelde, zoals de volgende vergelijking
laat zien.

Machinale klompenfabrieken in 1930
Bedrijfstellíng ~1930 3á2 znet 1537 personen daarin

werkzaam. se

Rapport Vakgroep 229
Rijksverzekeringsbank 221 met 739 verzekerde

arbeiders. as

De rijksveizekeringsbank registreerde slechts de bedrijven met ver-
zekeringsplichtíge loonarbeiders. Vele kleine familie~bedrijven bleven
derhalve ~buiten ~beschouwíng. Het verschil tussen de aantallen van
de ~bedrijfstelling en van de vakgroep berust op een verschil in inter-
pretatie, waartce de feitelijlce ontwikkeling alle aanleiding gaf. In
veel bedrijven ibegon het ~nechanisatieproces met de aansahaf van
een enkele .machine voor één of twee deelbewerkingen. Het is
daarom gewenst een onderscheid te malcen in de wijze waarop ge-
mechaniseerd werd. Er waren ~bedrijven, waarin ziah een onderne-
mersmentaliteit ontwikkelde en bedrijven, ~waarin sleChts langzaam
de machíne werd geaksepteerd. Bij de eerste kategorie is sprake ge-
weest van een bewuste poging het produktieproces radikaal te wij-
zigen, de produktiekosten te verlagen en het marktaandeel te ver-
groten. In de tweede kategorie, de m.inst draagkrachtige, werden ter
ondersteuning van het handwetk een of enkele bewerkingen ge-
mechaniseerd. Hier ging het zneer am .zelfbehoud dan oQn een dcel-
gerichte expansie. Uit de antwoorden, die wij bij onze in 1967 ge-
houden enquête ontvingen, ~bleelc dat het hierbij vaak slechts ging
om een slijp- of schuuamachine, loo een werktuig, niet in de eerste

07) Plomp, t.a.p., blz. 6.
ob) De Klompenmaker, jrg. XLIII ( 1952), nr. 10.
~) De Nederlandsche Klompenindustrie rapport van het Emnomisch-Technologisch
Instituut voor Noord-Brabant (Tilburg 1938), tabel II der bijlagea.
1~) S.E.H.A.T., onderzoek 1967.



plaats om de produktie te versnellen, maar om het uiterlijk van de
klomp te verbeteren. Zelfs bleef dit soms nog beperkt tot een tot
schuurmachine or~gebouwde fiets. l01

De mechanisatie van 1~et klompenbedrijf heeft zich van binnenuit
violtrokken. Afgezien van de jaren 1914-19.18 bestond er voor het
vestigen van een feitelijke madhinale klompenindustrie praktisch
geen ~belangstelling van kapitaalkrachtige buitenstaanders. De fi-
guur van de koopman-entrepreneur, die in vele andere bedrijfs-
takken de ontwikkeling tot grootbedrijf had bevorderd,102 bleef
hier achterwe~ge. Gelet op de geringe rentabiliteit en het per-
spektief van een krimpende markt is dit alleszins verklaarbaar. Een
klompen~handelaar kon bavendien zijn waren goedkoper uit België
betrekken. Dít verklaart mede het uitblijven van een duidelijke kon-
centratie der produktie in grote bedrijven. Bij een doorlichting van
de ~bedrijfstak, die in 1942 door de bedrijfsgroep houtindustrie werd
gehouden, waren er naast 1231 handbedrijven 596 meer of minder
machinaal ingcrichte ondernemingen. Hicrvan bel~oorde 40qo tot de
één- en tweepersoons dwergbedrijven. Naar het oordeel van die da-
gen kon de volgende machinale kombinatie voor het gemechaniseerde
kleinbedrijf als de meest ideale tivorden beschouwd: een afkortzaag,
een modelzaag, een kopiëermachine, een ~boormachine en een schuur-
machine. Uit 1~et onderzoek bleek dat van de 434 machinale bedrij-
ven er slechts 223 over deze uitrusting beschikten, 48 andere waren
kompleet op de schuurmachine na. Ruim één derde der bedrijven
was slechts met één der werktui~gen ingericht, bij 69 was dat de ko-
piëermacihine, bij 4 de boormachine en bij 90 de schuurmachine. '03

Bezien wij de faktioren, die het mechanisatieproces van het klom-
pernbedrijf in beweging ,hebben gezet, dan valt vóór alles op, dat de
aandrang niet voortkwam uit de bloei van het bedrijf. Slechts bij
enkele ondernemers tivas een expansiestreven aanwezig. Voor het ge-
heel averheerst het beeld van een trage, primaire aanpassing aan de
omstandigheden. Een van de elementen was het tekort aan vaklui,

loi) De Klompenmaker, jrg. XXVII (1932), nr. 4.
ios) H. F. J. M. van den Eerenbeemt, Van Lanschot en het Tilburgse bedrijfsleven
1 SO jaar geleden ('s-Hertogeabosch 1959), blz. S.
ioa) plomp, t.a.p., blz. 6 en 7.
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dat .begon te ontstaan tcen velen het bedrijf verlaten hadden. Ge-
durende de moeilij~ke jaren na de eerste wereldoorlog nam de totale
klompenmakerspopulatie met ruim 25 oIo af. Van 6.408 personen in
1920 verminderde de bedrijfsbezetting tot 4.754 personen in 1930. loa

A]ternatieve en vaak beter ~betaalde werk~gelegenheid in andere be-
drijfstakken was van invlced op het aanbod van jonge krachten, dat
steeds kleiner werd. Het aantal jongeren tot vijfenttivintig jaar, dat
in 1920 nog 2801o van de totale bedrijfsbevolking uitmaakte, was in
1930 gedaald tot 17,5qo. los

Dat het mechanisatieproces in het klampenbedrijf eerst vanaf 1928
gced op gang kwam, wijst op de psychologische uitwerking van het
klompenwetje. Na vele jaren was er eindelijk iets bereikt ter be-
saherming van het ~binnenlandse produkt. Men ~begreep tivel, dat
~hiermee nog niet alle problemen van de baan waren en men had
leren inzien, dat rationalisatie van het produktieproces de enige ma-
nier was om een kostprijsverlaging te ~bereiken. Een omstandigheid,
die hierbij van ~grote ~betelcenis is geweest, vormde het tcenemende
aanbod van machines voor kleine bedrijven. Deze werktuigen waren
minder kostbaar en minder groot dan die, welke tevoren werden aan-
geboden. Bladerend door de jaargangen 1925-1935 van het klompen-
makersvakblad krijgt men een beeld van de machines, die in deze
periode werden ingevcerd. Liit Duitsland kwamen Anthon 8z S~hne
dubbelwerkende kapieermachines en Bielenfelder dubbelwerkende
teenboor- en schuurmachines. In 1927 adverteerde een importeur uit
Lieshout maehines voor het kleinbedrijf van het franse merk Baudin
met een produ'ktiekapaciteit van 350-400 gaar klampen per week.
Dezelfde firma bood in 1928 naast gekom~bineerde machines voor
kopieer- en boorwerkzaamheden een kleine grcep machines aan voor
eenmansbediening tegen een installatieprijs van f 1.600; . De ma-
dhines hadden een produktiekapaciteit van tien tot dertig paar klom-
pen per uur. Zij werden aangeboden voor bedrijven met een bezet-
ting van drie tot zes personen. De Noord-Hollandsche Machine-
handel te Wormerveer kn~vam ín 1928 met dubbelwerkende kopieer-
machines, dubbelwerkende .boormachines, gekombineerde kopieer- en

1~) Uitkomsten Beroepstelling 1920, t.a.p.; Uitkamsten der Beroepstelling roan 31
december 1930 ('s-Gravenhage 1934).
ios) Plomp, t.a.p., blz. 6.
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boormachines geschikt voor eenmansbediening van het franse merk
Guilliet 8z Egré. Deze fabriek leverde verder eenmansmachines met
een produktiekapaciteit van tachtig tot negentig paar klompen per
dag en machines voor het grootbedrijf „de snelste ter wereld" met
een produktiebereik van vijfendertig tot veertig klompen per uur.

Regelmatig werden verbeteringen aan de bestaande machines aan-
gebracht en kwamen er nieuwe machines bij, waardoor het hand-
werk steeds meer beperkt werd. Zo werd in 1931 door Guilliet en
Egré een boormachine voor het nawerken van klompen in de handel
gebracht. Naast grote merken bleven ook de smeden aktief, die van
ouds klampenmakersgereedschappen hadden geleverd. Zij bouwden
machines, die gcedkoper waren, zoals ldompenmachines voor f 475,-
en f 515,- en schuurmachines voor f 53,-. loo

Over de uitbreiding van het machinale bedrijf tijdens de ekono-
mische depressie van de jaren dertig zijn ons geen gegevenS bekend.
Met de beperking, dat het hier sleahts bedrijven betreft met ver-
zekeringsplichtige arbeiders biedt het cijfermateriaal van de rijksver-
zekeringsbank enige oriëntatie.

Tabel XXII. Ontwikkeling van het aantal klompenf abrieken met
verzekeringsplichtige arbeiders in de jaren 1932-1936
naar de maAtsta f van de rijksverzekeringsbank. 'o'

jaar 1932 1933 1934 1935 1936
mach. ondernemingen 281 280 285 277 292
werklieden 617 462 512 541 698

De cijfers tonen aan, dat de ontwikkeling van het mechanisatieproces
werd vertraagd. De invloed van de werkloosheid in de nijverheids-
takken, waar veel klompen werden gedragen, de klompeninvcer uit
België tegen lage prijzen en de konkurrentie van de goedkope rubber-
schcenen brachten het machinale bedrijf in grote mceilijkheden. loe

Vele klompenfabrieken werkten op halve kracht,109 andere werden

loe) De Klompenmaker, jrg. XXVI (1931), nr. I5, 18.
lol) De Nederlandsche Klompenindustrie, t.a.p., tabel II der bijlagen.
ios) t.a.p., blz. 2.
l09) Het Bondsblad, jrg. XIII (1932), nr. 7.
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stilgelegd. In de jaren 1934-1935 verschenen in het vakblad steeds
meer advertenties, waarin bestaande bedrijven en machines wegens
beëindiging van de produktie ter overname werden aangeboden. llo

Eerst na de tweede wereldoorlog volgde een volledige mechanisatie
van het produktieproces. Voor elke deelbewerking kwamen macihines
beschikbaar. Alleen het schild~eren van klompen - dat met de ma-
chinaal vervaardigde klomp meer naar voren was gekomen - bleef
nog 1~andwerk met uitzondering van het aanbrengen van figuurtjes.
Oorspronkelijk werden deze gepenseeld, nu worden ze met transfers
en rubberstempels aangebracht.

Met de beperkte mechanisatie werd in vergelijking met het hand-
werk een verdubbeling van de manproduktie ~bereikt. De volledige
mechanisatie, die ook een verbetering van bestaande maohines in-
hield en een meer efficiënte bedrijfsinrichting vergde, leidde tot een
verdere produktiviteitsstijging, zoals de volgende tabel aangeeft.

Tabel XXIII. Ontwikkeling van de gemiddelde produktiviteit in
de klompen fabrieken van Nederland in de jaren
1945-I964.111

jaar gemiddelde gemiddelde gemiddelde
personeels- produktie produktie
bezetting per man per onder-

per jaar ne,ming

19~}5 4,2 werkn. 2.960 paar 12.000 paar
1950~1951 3,b „ 3.860 „ 13.735 „
1955~1956 3,0 „ 4.450 „ 13.570 „
1958 2,8 „ 4.850 „ 13.675 „
1959 2,7 „ 4.890 ;, 13.230 „
1960 2,6 „ 4.810 „ 12.670 „
1964 3,3 ;, 5.400 „ 17.800 „

"o) De HIompenmaker, jrg. XXIX en XXX (1934 en 1935).
1'1) A. Y. Wieberdink, De economische toestand in de klompenindustrie, inleiding
gehouden tijdens de eerste vergadering van de Vakraad voor de klompenindustrie,
9 februari 1961 te Utrecát. Voot 1964: A. Neuteboom, rijksnijverheidskonsulent
voor de klompenindustrie.
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Opgemerkt dient te worden, dat in goed geoutilleerde bedrijven de
produktiviteit aanzienlijk hoger was dan uit de tabel blijkt. Zo werd
in 1960 in enkele bedrijven een gemiddelde manproduktie van 7000
paar per jaar bereikt.112 Het is niet bekend in hceverre dit kwantum
nog verder is opgevcerd.

~ 5. Het handwerk onder de toenemende mededinging van het
machinaal bedrijf

Nog tot omstreeks 1925 leefde bij velen in het klompenbedrijf de
overtuiging, dat het ma~ken van klompen handwerk zou blijven. De
bestaande klompenmachines konden nog geen kant en klaar produkt
vervaardigen en er moest nog veel met de ~hand worden nagewerkt.
Dit verklaart waarom de rijksnijverheidsdienst in 1928 van oordeel
was, dat de produktiekosten in beiderlei bedrijven elkaar niet veel
ontliepen. 113 Daartegenover zijn echter de uitkomsten van het C.B.S.
onderLcek van 1919 te plaatsen, volgens welke de kosten van machi-
nale ~bewerking f 0,334 en van ~het handwerk f 0,518 per paar be-
drcegen. il' Hierbij waren de kosten van het machinale produkt
evenwel gebaseerd op de rentabiliteit van de investeringen bij een
marktsituatie zonder belangrijke mededinging. Toen de afzet als
gevolg van de reeds besproken omstandigheden in het begin van de
jaren twintig stagneerde en de voorraad onverkocht produkt ziah op-
hoopte,leden de machinale bedrijven grote verliezen. Zij zagen geen
kans de vereiste renta~biliteit te handhaven. De verliezen van het
handbedrijf bleven beperkt tot de in de voorraad geïnvesteerde loon-
kosten. Aangezien de l~onen flexibeler waren dan de investerings-
kosten der starre kapitaalgoederen, ~kon het kleíne handbedrijf, zij het
met een sterk gereduceerde opbrengst, zieh gemakkelijker aanpassen
dan het maahinale bedrijf.

In het nieuwjaarsnummer van het valcblad van 1926 werd gezien
deze ervaringen de mening uitgesproken, dat het machinaal produkt
geen gevaar behoefde te betekenen voor het handwerk. Wel was het
nodig de vakbekwaaml~eid te verbeteren, want veel winkeliers had-

llz) Wieberdink, t.a.p.
llz) B.A., A. Neuteboom, Hattem: brief t.a.p., 25 april 1928.
114) Maandschrift C.B.S., jrg. XVII (1922), blz. 286.
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den klompen in voorraad „die beter dienst deden voor brandhout dan
voor draagbare voetbekleeding". Verder werd opgemerkt dat „waar
het klompenvak een handtiverk zal blijven, waar het oog een voor-
name rol speelt" het niet behcefde te verwonderen „dat afwijking in
het maaksel scheering en inslag is". "s Met deze opmerking legde
de auteur - vermoedelijk de geestelijke adviseur van de katolieke
patroonsbond - onbewust een vinger op de wonde plek van het
handbedrijf. Nog afgezien van het feit dat onbekwame vaklui een
slecht maaksel vervaardigden, ontbrak aan het handprodukt elke
uniformiteit. Dit vormde geen bezwaar, zolang tussen de maker en
zijn afnemers een vaste relatie bestond. Vaak tivas deze juist gebaseerd
op ~het eigen karakter van pasvorm en model van de klompen. Door
het afnemend klompengebruik verdwenen vaste afnemers en moesten
nieuwe worden gezocht. In een krimpende markt konden deze slechts
worden gevonden onder degenen, die hun bcerenhofleverancier ~had-
den zien verdwijnen en aan de klomp troutiv ~bleven. Zij op hun beurt
moesten op zoek naar een klompenmaaksel dat het vertrouwde model
het meest benaderde.

Degenen, die schcenen .gingen dragen, maar de klompen voorals-
nog als werkdracht handhaafden, kwamen er gemakkelijk toe hogere
eisen te stellen aan de houten vcetbescherming. De statische, aan
lage eisen gewende kwaliteit van een weinig ontwilckeld handwerk,
beantwoordde steeds minder aan het verlangde draagcomfort. De
wijzigingen in de marktstruktuur brachten aan het liaht, dat de vak-
bekwaaml~eid onder de klompenunakers veel te wensen overliet. Dit
was geen nieuw verschijnsel, zoals wij in de paragraaf over de werk-
techniek van het handbedrijf reeds ~he~hben ,gezien. In de meeste ge-
vallen was er van vakscholing weinig terecht gekomen.

Een gunstige uitzondering vormde de gemeente Best, waar door
tced,cen van het plaatselijk klompenmakersgilde in 1914 een vak-
school was opgericht.118 .De opleiding ~bestond uit een praktijk-
gedeelte met de hoofdvakken hakken, boren en fijnsnijden en een
theoretisoh gedeelte met de vakken materiaalkennis en 1~andels-

lls) De Klompenmaker, jrg. XXI (1926), nr. 1, 2.
li") Dit was niet de enigste en eerste klompenmakersvakschool in Nederland. Om-
streeks 1910 was reeds te Surhuisterveen in Friesland een vakschool opgericht;
Katholiek Sociaal Weekblad, jrg. XI (1912), blz. 189.
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rekenen. De school telde gemiddeld twintig .leerlingen over drie leer-
jaren verdeeld. De meeste leerlingen doorliepen slechts een gedeelte
om één of twee hoofdvakken aan te leren. Het animo voor de op-
leiding was zo groot, dat er gewoonlijk een waahtlijst was van vijfen-
dertig tot veertig jongens. Men besChikte slechts over een beperkte
ruimte, terwijl dc middelen ontbralcen om een beter onderkomen in
te richten. Na 1920 nam de belangstelling echter af, in 1921 waren
er vijftien en in 1922 zeventien leerlingen. i" Hierin zag de sub-
sidiërende averheid een gerede aanleiding de bijdrage te beëindigen.
Met ingang van 1 januari 1924 werd de lclompenmakersvakschool na
een ~bestaan van tien jaar gesloten. lte

In1920 was de .regering ertoe overgegaan bij de afdeling Vakvoor-
lichting van de Rijksnijverheidsdienst een voorlichtingsorgaan voor
het klompenbedrijf in te stellen. De eerste assistent was J. Neute-
boom, een kundig klompenmaker uit Hattem. Hij kreeg de taa'k tce-
gewe~en de vakbekwaamheid van de klampenmakers te verbeteren.
Hiertce bezocht 1~ij de werkplaatsen om daar zijn voorlichting en
adviezen te geven.119 Deze dienstverlening van de overheid vond
algemene waardering. Mede op aandringen van de katolieke pa-
troonsbond werd in 1928 een tweede assistent benoemd in de persoon
van A. van Vroon'hoven uit Best, de vrcegere direkteur van de vak-
school. lio

Van dezelfde tijd, 1927, dateren pogingen een vakdiploma in te
stellen voor „onder Rijkstoezicht gediplomeerd klompenmaker".lsl
Voor zover wij h~bben kunnen nagaan is het bij een ontwerlrregle-
ment gebleven en werden de plannen niet uitgevcerd. In dezz jaren
ontstond ook het streven naar een nieurove vakschool, waarvoor de
katolieke patroon5bond in 1929 een voorbereidingskommissie be-
ncemde. Tcen ~bleek dat de overheid niet bereid was financiële mede-
werking te geven, legde men zich noodgedwongen hierbij neer. lii

117) G.A. Best, map met jaarverslagen van de roakschool voor klompenmakers van
de jaren 1918-1922 (inv. Pronk nr. 1145).
lIe) De Klompenmaker, jrg. L(1955), nr. 112.
110) t.a.p., jrg. XXII (1927), nr. 21.
1~) S.E.H.A.T., Notulenboek, t.a.p., ledenverg. 12.10.1926 en bestuursverg. 13.6.
1928; Handelingen St. Gen., 1927-1928 II, nr. 703 en 704.
iri) De Klompenmaker, jrg. XXII (1927), nr. 10.
1~) S.E.H.A.T., Notulenboek, t.a.p., bestuursverg. 24.2.1930.
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Het verlangen naar een bercepsopleiding bleef echter sluimeren en
in 1941 werd het wachten beloond, tcen te St. Oedenrode een ge-
kombineerde vakschool werd geopend voor klompen-, manden- en
hoepelmakers. 1'3 De belangstelling voor deze opleiding was echter
zo kleín dat kort na de oorlog de school werd opgeheven.

Zoals we reeds hebben gezíen, werden de mceilijkheden in de
klompenmakerij aanvankelijk uitsluitend tcegeschreven aan de niet
te breidelen invcer van klompen uit België. Na 1927 grceide het
besef, dat de machinale bedrij~ven een reële bedreiging gingen vor-
men voor het handbedrijf. Velen zagen in de aanschaf van machines
een middel om zich tegen de belgische konkurrentie staande te hou-
den. De meer ~bezniddelde klompenmaker kon door produktiviteits-
verhoging traohten aan de ongunstige situatie het hoofd te bieden,
„doch de kleine klompenmaker, de handwetkman, die met moeite
zijn ,gezin aan den ~boterham helpt, die amper rond komt, kan zich
niet machinaal installeeren".124 Voor zover in het kleinbedrijf ma-
ehines waren aangeschaft, kwam het voor, dat de ervaringen minder
gunstig waren en de verwachtingen niet werden gehunoreerd, het-
geen in het algemeen te wijten was aan onkunde. „Het feit alleen,
dat sommige ondernemers na nog geen half jaar prcef gewerkt te
hebben, hun zaak weer van de hand willen doen, maalct het succes
der machines al eenigermate twijfelachtig", heette het in een inge-
zonden stuk. lYs

Ondanks de 48-urige werkweek was het regel, dat in de hand-
bedrijven al dan niet met een overwerkvergunning 55 uur werd ge-
werkt. De Arbeidsinspektie besloot in 1929 ~hieraan een einde te
maken en door een aflapende regeling de arbeidstijd terug te brengen
tot het maacimum, dat door de Arbeidswet was voorgeschreven. In
het tweede halfjaar van 1929 mocht nog 53 uu.r per week worden ge-
werkt en in het tweede halfjaar van 1930 nog 50~s uur per week.'48
Deze regeling had de instemming van de houtbewerkersbonden, die
al eerder hadden aangedrongen op het nemen van maatregelen om

~~) Productie en d'utributie van klompen in Economische voorlichting, weekblacl
van de Ecronomische Voorlichtingsdienst, jrg. XXXVI (1942), blz. 1145.
iYa) De Klompenmaker, jrg. XXIII (1928), nr. 2.
'~) t.a.p., jrg. XXIV (1929) nr. 4.
1~) t.a.p., nr. 3, 4; Het Bondsblad, jrg. XI (1930), nr. 11.
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de wettelijke arbeidstijd te handhaven. Naar het oordeel van Het
Bondsblad, orgaan van de katolieke houtbetiverkersbond, waren in
het verleden „met kwístige hand armoedevergunningen rondge-
strooid". Hiermee was het streven om te komen tot een 48-urige
werkweek ernstig gehínderd, niet alleen in het klompenbedrijf, maar
ook in de hcepel- en mandenmakerijen. De bedrijven hadden zich
geheel ingesteld op een 55-urige werkweek en in veel gevallen zelfs
op een ongelimiteerde werktijd.127

De vakbonden begonnen in te zien, dat het handbedrijf weinig
ruimte bood voor het op zich genomen gerechtvaardigde streven tot
lotsverbetering van de loontrekkenden. Arbeiders, die betere arbeids-
voorwaarden wensten, vonden deze gemakkelijker in andere werk-
gelegen~heid. Daarmee had het hand~bedrijf zijn betekenis voor vak-
aktie verloren.128 Achteraf gezien kan het als een vergissing der
werknemer9bonden worden beschouwd dat ze zich met het hand-
bedrijf hebben ingelaten. Weliswaar waren daarin enige duizenden
arbeiders werkzaam, maar de kleine omvang der bedrijven was in het
algemeen omgekeerd evenredig aan de kohesie tussen patroon en
knecht. Deze omstandigheid, tesamen met de nauwelijks door de
nieuwe arbeidswetgeving bercerde gewoonterechtelijke verhoudin-
gen, verhinderde het polarisatieproces, dat in andere met name de
industriële bedrijfstakken tot een horizontale lotsverbondenheid der
arbeiders ~had geleid. Polarisatie van belangen is een voorwaarde voor
het gedijen van vakorganisatie en het slagen van vak-aktie.

Door het gmte verloop onder de klompenmakersknechts ontstond
omstreeks 1930 plaatselijk een tekort aan .vaklieden. Wilde een hand-
werkpatroon zijn bedrijf gaande houden, dan had hij vaak geen an-
dere keus dan het handwerk gedeeltelijk te vervangen door machinaal
werk. Dit verklaart, tivaarom in het traditionele klompenmakersmilieu
het gebruik van machines aanvankelijk niet als een nieuwe arl~eids-
teChniek werd beschouwd, maar „als een aanvulling waar arbeids-
kraohten tekort komen". In zulke gevallen ontbrak de industriële
instelling en meestal ook de vereiste technische kennis. Van een
efficiënt en rationeel machinegebrui'k kwam dan ook weinig terecht.
Daarom oordeelde het vakblad dat „van een voordeeligere productie
ln) De Klompenmaker, t.a.p., nr. 3, waarin Het Bondsbkid wordt geciteerd.
ite) t.a.p., nr. 16; jrg. XXV ( 1930), nr. 8.
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per slot van rekening nog niet gesproken kan worden. Enkel van eene
grootere productie met mínder arbeidskrachten". Eerst na verloop
van tijd, wanneer men voldoende ervaring .had opgedaan, zou het
rendement kunnen toenemen.1Y9

Klompenmakers, die hun bedrijf wilden mechaniseren, konden
advies inwinnen bij de konsulenten van de rijksnijverheidsdienst.
Volgens het dienstverslag over 1930 gebeurde het herhaaldelijk, dat
op grond van een rendementsberekening de aansdhaf van machines
~verd ontraden. 'go Na 1931 deden zich de gevolgen van de konjunk-
turele depressie gevoelen en werd het voor de handwerkbedrijven
steeds moeilijker zich te handhaven. De toenemende werkloosheid
van fabriekarbeiders die bij hun werk nog klompen ge~bruikten, en
de ongunstige ekonomische tcestand van de agrarische bevolking,
konden hun uitwerking niet missen. Grote voorraadvorming, mede
veroorzaakt door de aanhoudende invoer uit België, legde een aan-
zienlijke druk op de prijzen. In 1932 zakte binnen enkele maanden
de klompenprijs van f 75; tot ongeveer f 50,- per honderd paar.'sl
Tussen 1934 en 1938 varieerde de prijs van f 40,- tot f 45;.lsz

Vele bedrijven werden stopgezet, andere werkten slechts gedeeltelijk,
zodat in 1935 de helft van de nedcrlandse klompenmakers werkloos
was. Tussen 1930 en 1935 daalden de uurlonen van 43 tot 23
cent 13s Een voor de iciompenmakers geIukkige omstandigheid vorm-
de de vermindering van de grondstoffenprijs. In 1933 bedrceg de prijs
nog f 13,- per kubieke meter tegen f 8,- tot f 10,- in 1936. ls4

~Om zich onder deze omstandiglleden te handhaven, ging een
aantal kleine handbedrijven op gedeeltelijke machinale produktie
over. Vele andere, die de kapitaalkraaht misten om zelfs maar een
eenvoudige boormachine aan te schaffen, verdwenen.ls5 Het lot
van de meeste handwerkers werd feítelijk bezegeld, tcen de machi-
nale bedrijven hun naar tweede keus uitgesorteerde overproduktie

iza) t.a.p., nr. 3.
iaa) t.a.p., jrg. XXVI (1931), nr. 21.
la3) Het Bondsblad, jrg. XIII (1932), ar. 8.
laz) Verslagen van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 's-Hertogenbosclt
e.o., 1934, blz. 106; 1936, blz. 124; 1938, blz. 81.
isa) Het Bondsblad, jrg. XVI (1935), nr. 19, 20.
3a4) Verslagen K. v. K. 's-Hertogenbosch, 1934, blz. 106 en 1936, blz. 124.
ias) De Kiompenmaker, jrg. XXVIII (1933), nr. 2.
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aan venters verkochten die hiermee het platteland afliepen. De aan
huis uitgeleurde klompen waren aanzienlijk goedkoper dan die van
de plaatselijke handwerkbedrij,ven. Tegen deze dumping bleek de
klantenrelatie van de handwerkers steeds zninder bestand.1e De
klachten over deze vorm van konkurrentie hielden aan tot enige jaren
vóór 19~40 tcen een betrekkelijke evenwichtstcestand ontstond. Dit
evenwicht, labiel van aard, was het resultaat van een vermindering
van het aantal producenten en van de uitwerking der kontingente-
ringsmaatregelen, die vanaf 1935 werden getroffen. De kontingen-
tering, nog uitgebreid met een invcerheffing, betekende een aanzien-
lijke verlichting van de binnenlandse markt.'s' Van 2.157.004 kg.
in 19321iep de 'klampeninvoer terug tot 1.19~1.230 kg. in 1937 en tot
978.568 kg. in 1938. 13e De verbetering van de marktsituatie voor de
nederlandse klompenindustrie tekende zich af in het geleidelijk aan-
trekken van het prijzennivo der klompen en na 1938 in de geleide-
lijke verhoging der lonen van het machinale bedrijf. ls9

Een vergelijking der gegevens van 1930 en van 1941 toont aan,
dat het aantal handbedrijven gedurende deze periode met 943 is af-
genomen. Het aantal machinale bedrijven werd met 367 uitgebreid.
We mogen aannemen, dat deze machinale bedrijven een om~etting
zijn getiveest van hand~bedrijven. Dit betékent dat per saldo 576 hand-
bedrijven werden opgeheven, hetgeen neerkomt op een gemiddelde
van één per week. Men kan zich er averigens aver verwonderen, dat
na een zo zware, elke levensdrang aantastende periode als die van de
jaren dertig, het handbedrijf nog niet geheel was verdwenen. Bij de
ten dienste van de houtvoorziening gehouden bedrijfstelling in 1941
bleken nog 1231 handklompenma:kerijen aanspraak te malcen op een
toewijzing van grondstoffen. Het is waarschijnlijk, dat de aanleiding
van de registratie en de omstandigheden van de oorlog dat aantal
hebben beïnvlced. Een houttoetivijzing vormde in een periode van
schaarste een begerenswaardig handelsobjekt.140 De hoofdoorzaak

lse) t.a.p., jrg. XXVII (1932), nr. 7; jrg. XXX (1935), nr. 4.
ls7) Het Bondsblad, jrg. XVIII (1937), nr. 8.
ise) p]~p, t.a.p., blz. 11; De Nederlandsche Klompenindustrie, t.a.p., tabel III
der bijlagen.
139) Het Bondsblad, jrg. XX (1939), nr. 18; jrg. XXI (1940), nr. 11, 16.
1~) De Klompenmaker, jrg. XXXIX (1948), nr. 6.
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mcet echter worden gezocht in het feit, dat de werkloosheid geduren-
de de krisisjaren zo algemeen was, dat steun en werkverschaffing het
enige alternatief voor vele klompenmakers zijn geweest.141 Met lange
werkdagen en profiterend van de daling der grondstoffenprijzen, kon
een handwerker na het dieptepunt, dat in 1936 werd bereikt, zijn
bezigheid hervatten. 142 Hij onekwam of onttrok zich aan het maat-
schappelijk stigma van de bedeelde, al kwam zijn inkomen niet bo-
ven het bedrag van de steun uit de openhare kas of het loon van de
werkverschaffing. Klompenmakers, en zeker handwerkers, v~ier le-
vensschaduw met het klimmen der jaren langer werd, kwamen er
niet gemakkelijk toe ander werk te zceken. Zodra het maar even kon,
waren zij geneigd hun bercep weer ter hand te nemen. Met de
werkplaats aan huis en de geringe bedrijfsuitrusting schiep dit tech-
nisch gezíen geen probleem. Vergrceid met de taaiheid van het te
bewerken materiaal en tevreden met een sober bestaan, konden zij
zich koesteren aan hun beroepstrots tot de leeftijdsbezwaren de be-
kwaamheid tot werken verminderden. Het ligt voor de hand dat de
openvallende plaatsen geen aantrekkingskracht uitcefenden op een
nieuwe generatie. Na 1945 nam het aantal handwerkers snel af.
Wat er aanvankelijk nag overbleef, ging steeds meer tot de aankoop
van maChinaal vervaardigde halfprodukten over om die met eigen
gereedschap af te werken. Voorzaver kon worden nagegaan, waren
er in 1964 nog drie handwerkers, die hun tijd hadden overleefd. 14s
Het is echter mogelijk, dat hier en daar in de teruggetrokkenheid van
een tijdspassering oude handwerkers zich nog Tnceizaam over het
klompenblok buigen. Zo vonden wij tot onze verrassing in 1968 te
Enter twee hoogbejaarde klompenmakers bezig aan de afwerking van
machinaal voorbewerkte klompen. Deze bezigheden kunnen echter
nauwelijks van enige ekonomische betekenis zijn. Het handwerk, dat
zich eeuwenlang kon handhaven, is in een periode van dertig jaar
geheel verdwenen.

"') Het Bondsblad, jrg. XV (1934), nr. 19.
la~ t.a.p., jrg. XVIII (1937), nr. 2; Plomp, t.a.p., blz. 19.
1~) Medegedeeld door A. Neuteboom, rijksnijverheidskonsulent voor de klompen.
industrie.
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~ 6. Het verloop van de klompenindustrie en de omvang der
bedrijven

In deze paragraaf willen wij het verloop samenvatten, dat de
klompenmakerij sinds 1919 heeft gekenmerkt. De gang van zaken in
deze bedrijfstak is bepaald door het afnemend klompenverbruik ener-
zijds en het mechanisatieproces anderzijds. Op zijn hoogtepunt, in de
nadagen van de eerste wereldoorlog, waren er 8396 personen die zich
met het maken van klompen bezig hielden. Dit aantal was eind 1968
geslonken tot 713 personen, zoals de volgende tabel laat zien.

Tabel XXIV. Het verloop van het aantal klompenbedrijven en van
de bedrij fsbezetting tussen 1919 en 1968. 144

jaar 1919 1930 1941 1950 1960 1968
bedrijven 3884 2403 1827 1109 540 216
personen 8396 5019 4526 2978 1226 738

Uit de verhouding van de aantallen bedrijven en personen blijkt,
dat het maken van klompen voor het overgrote deel in kleine onder-
nemingen werd beoefend In deze struktuur kwam door het rationali-
satieproces geen wijziging.

Tabel XXV. De ontwikkeling van de bedrijfsgrootte in de klompen-
industrie sinds 1919. 145

bedrijfsomvang 1919 1930 1941 1960 19b8

eenmansbedrijf 2035 1381 1030 254 81
2- 5 personen 1792 941 633 214 98
6-10 personen 20 60 119 42 30

11-50 personen 36 20 43 30 6
51 en meer 1 1 2 1

totaal bedrijven 3884 2403 1827 540 216
totaal personen 8396 5019 4526 1226 738

iaa) De gegevens over de jaren 1919, 1930, 1950 en 1960 zijn ontleend aaa C.B.S:
publikaties, over 1941 aan Plomp, t.a.p., blz. 16. Over 1968 werden zij medege
deeld door A. Neuteboom.
1~) Als voargaande iwot.
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Tabel XXVI. De nederlandse klompenindustrie in 1941~42, on-
derscheiden naar de omvang en de werktechniek der
bedrijven. 148

Aantal personen Aantal bedrijven
handwerk machinaal

1 917 113
2 225 135
3 56 87
4 20 54
5 5 51
6 5 31
7 3 28
8 27
9 21

10 4
11 9
12 g
13 2
14 3
15 3
16 4
18 1
20 2
21 1
~ 4
23 1
25 1
29 1
39 1
46 1
47 1
65 1
80 1

i4e) Plamp, t.a.p., blz. 16.
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Ofsahoon na 1930 steeds meer klompenmakers ap machinale pro-
duktie overgingen, was bij de aanvang van de tweede wereldoorlog
het handbedrijf nominaal nog duidelijk in de meerderheid gebleven.
Het produktieaandeel van de handwerkers betekende echter steeds
minder, niet in het minst omdat 74,59"o werd gevormd door eenmans-
bedrijven. Het kleinbedrijf bleef overigens ook de overheersende
vorm in de marhinale ~klompenmákerij, zoals uit tabel XXVI blijkt
Niet minder dan 19qo was eenanansbedrijF; 2,2,701o had een bezet-
ting van twee en 14,6qo van drie personen.

Ruim 73oIo der ondernemingen, in totaal 133b, produceerden elk
minder dan de normale jaarproduktie van één handwerker, die op
1500 paar werd gesteld. Tot deze kategorie be~hoorden; naast een
aanzienlijk deel der handwerkbedrijven ook een aantal machinale
bedrijven met twee en drie personen.

Het houtverbruik der handbedrijven bedrceg gemiddeld ruim ne-
gen ~kubieke meter per jaar. Volgens het hier geciteerde rapport,
overeenkomend met een produktie van ongeveer vijfhonderd paar
klompen, maar in werkelijk~heid een honderd paar meer.147 Deze
geringe output wijst er op, dat het maken van klompen nog veel als
neven,bedrijf werd uitgecefend. De geringe betekenis van de kleinste
bedrijven en het additioneel karakter komt tot uitdrukking in de vol-
gende tabel.

Tabel XXVII. Jaarproduktie en aandeel houttoewijzing roan 73~
der klompenmalzerijen in 1941~1942. 148

produktie in aantal ~houttcewijzing in
paren klompen bedrijven olo van het totaal

0- 250 327 1,1
251- 500 354 2,3
501- 750 287 3,9
751-1000 163 3,1

1001-1250 123 3,0
1251-1500 82 2,5

0-1500 1336 15,9q

117) t.a.p., bk. 17; B.A., A. Neuteboom, Hattem: brief t.a.p., 25 april 1928.
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Hierin is de jaarproduktie en de houttoewijzing in procenten
van het totaal voor de distributieperiode 1941~42 weergegeven.
De houttcewijzing voor de eerste distributieperiode kwam nagenceg
overeen met het hoogste jaarverbruik in de voorafgaande jaren. Bij
het van kracht worden der distributiebepalingen in oktober 1941
werd de produktiekapaciteit der bestaande bedrijven op zes miljcen
paar klompen per jaar geraamd. In het eerste distributieseizoen be-
droeg de totale houttoewijzing 100.000 ms populierenhout en
10.000 ms wilgenhout. Gedurende de volgende jaren werd het
kwantum beperkt tot 75.000 ms in de periode oktober 1943~ktaber
1944, hetgeen de produktie tot ongeveer vier miljcen paar terug-
bracht.

Tijdens de bezettingsperiode ontmcetten de klompenmakers we-
gens de tcenemende schaarste aan schcenen weer een gunstige markt.
Hoewel de vraag het aantal tenslotte ging ovemeffen, ~bleef de afzet
vrijwel buiten de formele distributiebepalingen. Wel werden leve-
ringsvoorschriften opgelegd en waren er prijsbeschikkingen van
kracht. I~9

Na de bevrijding zette zich het aftalcelingsproces in de lclompen-
nijverheid verder door. De bedrijfs- en bercepstelling van 1950 re-
gistreerde ~n totaal 1109 lclompenbedrijven en 2978 personen.lso

Een onderccek in de periode 1950~51 van de rijksnijverheidsdienst
naar de produktie en het houtverbruik in de klompenindustrie be-
perkte zich tot 415 ondernezningen met 1476 personen. De andere
bedrijven werden niet in aanmerking genomen omdat ze niet aan
de maatstaf van het ondercoek voldeden. Hiertce behoorden bedrij-
ven waar men soevenirgoed vervaardigde - het lukratieve genre van
spaarpotten, opgetuigde klompboten en dergelijke - van hout dat
voor normale gebruiksklompen ongeschikt is. Voorts bleven hier
buiten de klampenmakers, die elders maahinaal voorbewerkte klom-
pen kochten om zelf alleen de nabewerking te dcen en de klompen-
makers met een jaarproduktie van minder dan 2000 paar klompen.

iae) PlonLp, t.a.p., blz. 17.
'~o) t.a.p., blz. 15 en 18.
1~) De HIompenmaker, jrg. XLIII (1952), nr. 10.
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De ene kategorie liet men buiten beschouwing am doublures in de
berekening van het houtverbruik te vermijden, de andere omdat een
produktie van minder dan tweeduizend geen zelfstandig bestaan kon
opleveren. 15' Dit waren dus de additioneel werkende bedrijven, soms
met een produktie van enkele honderden paren klompen per jaar en
de deels gemechaniseerde bedrijven, zelfs met een twee-, drie- en
viermansbezetting, waar de manproduktie niet meer dan ongeveer
duizend paar beliep en waar men veelal nog andere houtwaren ver-
vaardigde.

De rijksnij~verheidsdienst heeft nadien nog enige keren een derge-
lijk onderzoek op basis van dezelfde k.riteria ingesteld. De uitkomsten
hiervan zijn in de volgende tabel samengevat.

Tabel XXVIII. Vermindering van het aantal bedrijven, personeels-
bezetting en totaalproduktie van de klompen fabrie-
ken in Nederland, tussen 1950 en 1968.16s

jaar bedrijven bezetting houtverbruik jaarproduktie
in ms

1950~51 415 1.476 92.800 5.704.200
1955~56 361 1.100 80.000 4.850.300
1958 351 988 78.000 4.765.000
1964 269 895 - 3.350.000
1968 216 738 71.000 3.200.000

Wat het houtverbruik betreft, willen we nog wijzen op de grote
hoeveelheid afvalprodukt. Een hceveelheid hout levert in de klompen-
makerij slechts voor 20 à 25~Jo aan nuttig produkt op, de rest gaat
verloren aan afvalstukken, spaanders en zaagsel. Bij de machinale
produktie is het verval groter dan in het handbedrijf, waar de werk-
wijze met zich meebracht dat men beter op het hout kon werken.
Naar volle mansklompen gerekend levert een kubieke meter popu-

isl) Enquête over productie en houtverbruik in de klompenindustrie, rapport 46~2
van de Rijksnijverheidsdienst, 's-Gravenhage 1957, nr. 3065 (stencil).
laz) t.a.p., en idem rapport 23 februari 1960, nr. S 59; gegevens voor 1964 en 1968
medegedeeld door A. Neuteboom.
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lierenhout bij machinale produktie ongeveer vijftig paar op tegen
ongeveer zeventig paar bij het handwerk. tb~

Een gegeven dat de samenstelling van de klompenmarkt zou kun-
nen illustreren, vormt het assortiment geproduceerde klompen. Men
kan zich voorstellen, dat in de tijd tcen klompen nog tot de algemene
volksdracht behoorden, het .produktieaandeel van kleine maten aan-
zienlijk is geweest. De vaste sorteringen, waarin vrceger een partij
klompen werd afgeleverd, wijzen hierop. Meestal bestond een zen-
ding voor ongeveer de helft uit kleine en halfwas maten,154 waarmee
ze was afgestemd op de gemiddelde traditionele marktbehcefte. Ge-
gevens over de produktieverhoudingen van na de oorlog laten zien,
dat de kleine en halfwas maten een sterk ged.ecimeerd en verder af-
nemend kwantum van ~het produktie-assortiment uitmaken.

Tabel XXIX. Verschuiving in de produktie van klompen, naar
de verschillende maten genomen, tussen 1956 en
1958. 1b5

produktie in q van produktie in q van
1956 totaal 1958 totaal

in paren in paren

mansklompen 2.180.000 45 2.239.000 47
vrouwenklompen 1.450.000 30 1.620.000 34
drielingen 490.000 10 333.000 7
halven 490.000 10 430.000 9
dopjes 250.000 5 143.000 3

4.860.000 100 4.765.000 100

Sedert 1958 is het aandeel kleine en halfwas klompen verder terug-
gelopen en bestaat de produ'ktie in hoofdzaak nog uit grote maten.

In de voorgaande ~beschouwing werd uitgegaan van gegevens,
welke de rijksnijverheidsdienst heeft verzameld. Volledigheidshalve
willen wij er op wijzen, dat deze afwijken van die der algemene be-
iaa) A. Neuteboom, die nog opmerkt dat het wilgenhout slechts 40 paar klompen
per ma oplevert.
1~) Van Bakel, Vaktaal, bk. 76 e.v.
iss) E~~~ a,~ productie en houtverbruik, t.a.p., 23 februari 1960, nr. S 59.
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drijfstellingen, zoals wij dat voor 1950 reeds hebben aangetoond. De
nijverheidsdienst beperkte zich tot de ekonomisch volwaardige onder-
nemingen en sloot daarbij de bedrijven met een onmiskenbaar addi-
tioneel karakter uit. Deze restriktie zou voor een vrcegere periode
allerminst gererhtvaardigd zijn geweest. Het klompenmaken vormde
van oorsprong een bestaanselement in kombinatie met andere werk-
zaamheden. Het verdwijnen ~van het nevenbedrijf is na 1945 in de
meeste gevallen het gevolg geweest van een afstervingsproces. De
overgang naar eigenstandigheid kwam meestal tot stand, wanneer
een nieuwe generatie de werkzaamheden van de oude generatie over-
nam. Dan stond men voor de keuze zich geheel op de klompen-
makerij toe te leggen, of bij gebrek aan vooruitzichten het bedrijf te
sluiten en een ander bestaan te zoeken. In de levensorde van vóór
1945 was een dergelijk alternatief nog niet zo voor de hand liggend,
omdat ~het nevenbedrijf in de klompenmakerij toen nog een intrinsiek
verschijnsel was.

Wel ontstonden na 1930 belangentegenstellingen tussen de pro-
ducenten met volledig gemechaniseerde bedrijven enerLijds en de
heterogene groep van additioneel werkende, gedeeltelijk gemechani-
seerde bedrijven en de handwerkers anderzijds. De vergroting van de
produktiekapaciteit als gevolg van het meehanisatieproces noodzaakte
zflwel de klompenindustrie in haar geheel als elk der bedrijven ai-
zonderlijk naar verruiming van debiet te streven. Dit was, zoals el-
ders in dit werk is uiteengezet, averechts aan de feitelijke markt-
situarie van die jaren en de gevolgen bleven dan oolc niet uit. Vele
bedrijven hadden enorme voorraden en in 1933 toen de totale pro-
duktiekapaciteit op zes à zeven miljcen paar werd geraamd, moest
men de feitelijke produktie beperken tot 3~s miljcen paar. Het waren
juist de bedrijven met de hoogste investeringen, die van de onder-
bezettíng het meest te lijden hadden. In de jaren 1932-1935 zagen
velen daarvan zich in hun voortbestaan bedreigd.158 We wezen er
reeds op dat de afzetproblemen voor een belangrijk deel werden toe-
geschreven aan de klompeninvcer, die bijna voor de helft in de
nederlandse behoefte voorrag. Daarnaast werd ook wel ingezien, dat
zoals het Bondsblad in 1932 opmerkte, „door het regelloos aan-

1~) Plomp, t.a.p., blz. 9 en 10.
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schaffen van machines" de binnenlandse produktie een omvang had
bereikt, die „zelfs buiten allen invcer om, niet door de consumenten
verbruikt kan worden". Naast vermíndering van de invcer zou ge-
streefd mceten worden naar een beperking van het eigen produkt.

De regering, die aanvankelij.k bleef weigeren tot invcerrrestrikties
over te gaan, had wel medewerking willen geven aan het bevorderen
van de uitvoer van klompen. Alle pogingen in deze richting bleven
echter zonder resultaat. In kringen van handelaars en producenten
kwam men er toe andere oplossingen voor de problemen te zoeken.
Men meende deze te zien in een bindende prijsregeling en in een
kontingentering van de binnenlandse produktie en van ieders aan-
deel in de handel.ls' Ui.t deze kontakten ontstond in 1934 het buro
tot behartiging van de nationale belangen van de klompenbranche
in Nederland. Dit orgaan mcest de ideeën van produktie- en handels-
begrenzing en van prijszetting uitvoeren. Het zou kwaliteitszegels uit-
geven, waarmee klompen ter onderscheiding van een eerste en twee-
de kwaliteit moesten worden voorzien. Bij het ontbreken en uitblij~ven
van overheidsmaatregelen om de bedrijfstak te helpen door uitkoop
en sanering van marginale bedrijven, zoals dat heden ten dage
geschiedt, ontwikkelde men zelfs plannen voor de oprichting van
een ondersteuningsfonds. Uit de middelen van dit fonds zouden
noodlijdende bedrijven, die zich anders moeilijk aan de te maken
afspraken konden houden een financiële steun ontvangen.l~ De
grote bedrijven verzetten zich tegen dergelijke regelingen, omdat zij
wel begrepen het gelag te moeten betalen. Het in stand houden van
een grcep „dwergbedrijven", die zelfs onder normale omstandigheden
niet in staat konden worden geacht een eigen plaats te veroveren,
strookte naar hun opvatting niet met het algemeen belang.159 In deze
stellingname kwam de mentale scheidingslijn naar voren, die tussen
de rationeel georganiseerde ondernemingen en de traditionele klom-
penmakerij was ontstaan. Tot de laatstgencemde kategorie behoorden
naast de handbedrijven ook de machinaal uitgeruste bedrijven, die

lal) Het Bondsblad, jrg. XIII (1932), nr. 6; jrg. XIV (1933), nr. 17, 21.
ias) t.a.p., jrg. XV (1934), nr. 4, 7.
16Y) t.a.p., nr. 10; De IClompenmaker, jrg. XXIX (1934), nr. 11; De Nederlandsche
Klompenindustrie, t.a.p., blz. 5.

242



minder goed of gebrekkig waren geou,tilleerd.180 Zij werkten vaak
met tweedehands en verouderde machines en met werktuigen van
eigen makelij. 18t

De scheiding der geesten kwam eveneens tot uitdruklcing in het
organisatieleven. De kleine ondernemers waren georganiseerd in een
drietal patroonsverenigingen, waarvan de reeds besproken R.K. Na-
tionale Klompenmakerspatroonsbond znet 733 leden in 1936 de
grootste was. Voorts de Nederlandsche Bond van Klompenmakers-
patroons, in 1933 te Zutphen opgericht, 162 die met 410 leden voor-
namelijk in Gelderland en Overijssel aanhang had. De Noordelijke
Klompenmakerspatroonsbond met 60 leden verenigde de klompen-
makers uit de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. De grote
bedrijven waren voor een deel georganiseerd in de ,R.K. Vereeniging
van exploitanten van machinale klompenfabrieken in Nederland.
Deze vereniging dateerde van 1919'ss en telde in 1936 achttien
leden. In 1938 werd de Nederlandsche organisatie van klompen-
fabrikanten opgericht, die gaandeweg in de plaats trad van de r.k.
exploitantenvereniging. Numeriek was deze vereniging sterk in de
minderheid. Haar ledental vertegenwoordigde evenwel een kwart
van de totale nederlandse klompenproduktie.184

Typerend voor de controverse binnen de bedrijfstak was de wei-
gering van de grote ondernemers medewerking te verlenen aan een
bedrijfsraad voor de klompenindustrie.185 De bedrijfsraad kwam des-
ondanks toch tot stand bij K.B. nr. 23 van 11 oktober 1939.1B6 Een
poging in 1941 binnen dit overlegorgaan een kollektieve arbeids-

iao) t.a.p., blz. 5.
ial) Plomp, t.a.p., blz. 7.
laz) Statuten en huishoudelijk reglement van de Vereeniging Nederlandsche Bond
van Klompenmakerspatroons, gevestigd te Zutphen (3 januari 1933) (Ruurlo z.j.),
art. 1.
lsa) De Klompenmaker, jrg. XXIX (1934), nr. 1.
le4) De Nederlandsche Klompenindustrie, t.a.p., blz. 4.
Ie5) Het Bondsblad, jrg. XVIII (1937), nr. 23. Een bedrijfsraad, waarvan de in-
stelling was mogelijk geworden door de Bedrijfsradenwet van 7 april 1933, S 160,
was een orgaan van overleg, advies en uitvoering terr.ake van de sociale aspekten
van het bedrijfsleven, zie Molenaar, a.w., blz. 784-800.
iea) Het Bondsblad, jrg. XX (1939), nr. 18; ~aarverslag van de Bedrijfsraad voor
de Klompenindustrie over het jaar 1940 (z.pl. z.jr.), blz. 1.
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overeenkomst voor te bereiden mislukte, omdat ook nu weer de grote
ondernemers niet mee wilden gaan. lo'

De bezetting onderbrak de vrije aktiviteiten van het organisatie-
leven. Binnen het kader van de naar duits model opgezette bedrijfs-
organisatie werd met ingang van 16 mei 1941 de Vakgroep Klompen-
industrie ingesteld. Als onderdeel van de bedrijfsgrcep houtindustrie
regelde dit orgaan onder meer de grondstoffenvoorziening.. De onder-
nemers, die aanspraak maakten op een houttcewijzing waren ver-
plicht zich bij de vakgrcep te laten inschrijven. los Zij betaalden
daarvoor een kontributie van vier cent per geproduceerd paar klom-
pen. 189 De vakgrcep, die in het bijzonder de ekonomische aange-
legenheden van de bedrijfstak behartigde, bleef na de oorlog voort-
bestaan, totdat ze per 31 december 1952 ingevnlge de wet op de
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, die 15 februari 1950 in wer-
king was getreden, we.rd opgeheven. "o

Het ontbreken van een kollektieve arbeidsovereenkomst leidde tot
een ingrijpen van het College van Rijksbemiddelaars. Bij beschikking
van 29 juli 1942 kreeg de klompenindustrie een bindende loonrege-
ling opgelegd.171 Na de bevrijding, tcen de organisaties hun werk-
zaamheden konden hervatten, werd het overleg in de bedrijfsraad
weer opgenomen. Een van de eerste punten van behandeling was
het opstellen van een kollekrieve arbeidsovereenkomst, waarover nu
geen verschil van mening meer bestond. Met ingang van 20 mei
1946 kwam de overeenkomst na goedkeuring en verbindend ver-
klaring door het College van Rijksbemiddelaars tot stand. Het jaar-
verslag van de bedrijfsraad konstateerde, dat hiermee de sociale
achterstand was ingelopen.172 In de volgende jaren bracht het over-
legorgaan nog tal van verbeteringen aan in de arbeidsvoorwaarden-
regeling.

Als uitvloeisel van het buiten werking stellen van de Bedrijfsraden-

'o') Het Bondsblad, jrg. XXII (1941), nr. 2.
lae) Productie en distributie van klompen in Economische Voorlichting, t.a.p., blz.
1143.
1QO) Plomp, t.a.p., blz. 19 en 20.
170) De Klompenmaker, jrg. XLIV (1953), nr. 8.
"') Het Bondsblad, 3e numiner na de bevrijding, september 1945; Plomp, t.a.p.,
blz. 20.
17z) Jaarverslag Bedrijfsraad klompenindustrie 1945-1947, blz. 4.
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wet {~maart 1959) werd door de ministe.r van sociale zaken en volksge-
zondiheid de bedrijfsraad voor de klompenindustrie per 1 september
1959 opgeheven. Het gearganiseerd overleg van werkgevers en werk-
nemers werd voortgezet in de vakraad voor de klompenindustrie,
een organiek orgaan van de stichting van de arbeid.17S Voor de vol-
ledígheid willen wij hier aan toevcegen, dat in deze bedrijfstak geen
uitvceringsorgaan tot stand is gebraaht in het kader van de wet op
de pu~bliekredhtelijke bedrijfsorganisatie (P:B.O.). 1VIet name van
werkgeverszijde toonde men geen ibelang,stelling en vond men het
bestaande overleg in de vakraad voldcende.174 Te verwonderen was
dit niet. De strukturele inkri:mping van de ~bedrijfstak dunde niet
alleen de gelederen uit, maar tastte ook het vemouwen in de toe-
komst aan.

Alle patroonsverenigin.gen hadden de oorlog overleefd. Een po-
ging, vanuit de wakgroep gestimuleerd, te komen tot de oprichting
van één nationale ~bond mislukte vooralsnog. Onze inlichtingen wij-
zen op een weigering van de katolieke patroonsbond, die de Rneeste
leden telde en vermcedelijk haar konfessioneel blazoen ongerept
wilde ,bewaren. Wel kwam in 1947 een overkoepelende organisatie
tot stand, royaal getooid Tnet de ~benaaning Federatie van werkgevers-
organisaties ín de klompenindustrie van Nederland. l'g De bundeling
had het voordeel, dat een aantal aktiviteiten voor gezamenlijke rek~
ning kon worden ondernomen. Vooral tcen de federatie bij de likwi-
datie van de vakgrcep het barig saldo van ongeveer f 25.000; kreeg
tcegewezen. Voor ~het behees van deze rijkdom tiverd eind 1952 een
stiChting ter behartiging van de ekonomische ~belangen van de klom-
penindustrie in het leven gercepen. i7e De stichting hield zich bezig
met kostprijsberekeningen ten behoeve van de klompenindustrie, kol-
lektieve deelneming aan tentoonstellingen en dergelijke. I'~

De instelling van de Stichting Nederlandse Klompenkeur, een
ander initiatief van de federatie, beantwoordde niet aan de beoogde
opzet. De bedoeling was de lcwaliteit van het produkt te verbeteren

11a) t.a.p., jaarverslag 1956 t(m 1960, blz. 6.
174) De Klompenmaker, jrg. XLIX (1954), nr. 7; jrg. L(1955), nr. 12.
176) t.a.p., jrg. LII (1957), ar. 9.
l~e) t.a.p., jrg. XL.III (1952), nr. 15.
~~~) Medegedeeld door J. W. ten Hove te Enter, oud-voorzitter van de Foderatie.
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door middel van keuringen, die op de klompenbeurzen werden uit-
gevoerd. De bedrijven, waarvan de produkten aan de gestelde nor-
men voldeden, mochten een keurstempel in hun klompen plaatsen.
Het systeem was echter niet waterdicht en bleek niet te kunnen vol-
dcen. 178

De klompenbeurzen vormden een jaarlijks terugkerend evenement.
Elke patroonsvereniging organiseerde aanvankelijk een eigen beurs,
waar producenten, handelaars en toeleveringsbedrijven elkaar ont-
mcetten en zaken deden. Het keuren van de ingezonden klompen
was van ouds een attraktie voor de deelnemers met het karakter van
een onderlinge kompetitie. De ,belangstelling voor de beurzen, die
voorheen werden gehouden in Clinge, Dcetinchem, Enter, Epe,
Groningen en St. Oed,enrode, liep na 1950 zienderogen terug. Met
uitzondering van de beurs in St. Oedenrode, die de steun geniet van
de plaatselijke heemkundige kring, zijn ze allen verdwenen. "s

De vijf patroonsbonden, die samen de federatie vormden, telden
in 1955 nog 483 leden. Hiervan waren er 145 met een volledig ge-
mechaniseerd bedrijf, 244 met een eenvoudige machinale uitrusting
en 94 handtiverkers.180 Het ledenverloop in de volgende jaren maakte
het voor elk der bonden mceiliJk ziah te handhaven. Om dezelfde
reden mcest in 1962 met nummer 23 van de 57e jaargang de exploi-
tatie van het vakblad De Klompenmaker worden stopgezet. Het werd
steeds duidelijker, dat de verschillende organisaties bijna alle op hun
laatste ~klompen liepen en het weinig zin had de federatie in stand
te houden. In 1964 viel het besluit de organisariestruktuur te wijzi-
gen. De nog bestaande ~bonden werden opgeheven, de federatie ge-
likwideerd. In plaats daarvan kwam op 1 januari 1965 de Neder-
landse Vereniging van Klompenfabrilcanten (N.V.K.) tot stand. De
werfkradht van deze vereniging beperkte zich in het algemeen tot de
wat grotere bedrijven. Per 1 januari 1969 bedrceg het ledental 69,
een gezamenlijke produlctie van twee miljcen paar klompen ver-
tegenwoordigend. lsl

1~8) De Klompenmaker, jrg. XLI (1950), nr. 23.
179) Veertigste Brabantse Klompenbeurs, t.a.p., blz. 19.
1~) De Klompenmaker, jrg. L(1955), ar. 1~2.
lel) Medegedeeld door het sekretariaat van de N.V.K. te Delft.
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BESLUIT

Het maken van klompen heeft eeuwenlang behoord tot de werk-
zaa~nheden, die in de winterdag verricht konden worden als aanvul-
ling op het agrarisch gewin of als alternatief voor andere bezigheden,
die eveneens sterk aan de wisseling der seizcenen onderhevig waren.
Deze vorm van huisvlijt, die nauwelijks enige investering vergde en
met zeer eenvoudig en ook voor andere werkzaamheden aan te wen-
den gereedschap kon worden uitgevcerd, bleef tot ver na het midden
der negentiende eeuw een aanvullend karakter behouden. Zij werd
voornamelijk daar beoefend, waar het natuurlijk milieu de grondstof
aanbood, zoals eldeas het heideschaap, de vlasteelt en de aanwezig-
heid van run de grondstof verschaften voor het wolwerk, de linnen-
weverij en de leerlooierij. Terwijl de textiel omstreeks 1800 en later
ook de leerlooierij zich door eígen marktbetekenis tot zelfstandige
bedrijfstakken ontwikkelden, bleef het maken van klompen nog lang
daarna verweven met het agrarisch bestaan. Eerst door de fundamen-
tele karakterwijziging in de landbouw na 1870, tcen oak de bcerderij
ap de diluvíale gaonden tot een bredere bestaansbasis uitgroeide en
nevenwerkzaamheden werden afgestoten, maakte de klompenmakerij
zich los van het boerenhof. Dit proces voltrok zich zeer geleide-
lijk, waarbij het kl~ompenmaken steeds meer een hoofdbezigheid
werd, vooral van 'hen waarvoor de landbouw geen eunplooi bood.
Het seizoenlcarakter van het produkt sohiep echter de noodzaak en
de mogelijkheid een aanvulling te zceken in andere werkzaamheden,
die meestal in een marginaal landbouvwbedrijf werden gevonden.

Tcen als gevolg van de rationalisatie in de landbouw en de ont-
wikkeling van de industriële nijverheid na 1860 de vraag naar klom-
pen tcenam, waren het vooral de klompenmakers in de ke,rngebieden,
die hun omzet konden vergroten. Zij waren van ouds gewend bestel-
lingen van elders wonende handelaars uit te vceren. Na 1875 ont-
stonden in deze gebieden klompenbedrijven, die niet alleen op be-
stelling, maar oak op voorraad gingen werken.

Kenmerkend voor de klompenmakerij is .geroveest het achterwege
blijven van beïnvloeding en stuwing van buitenaf, zulks in tegen-
stelling tot andere nijverheidsvormen. In de textielindustrie is het de

247



kapitaalkrachtige handelaar geweest, die zich als ondernemer had
gevestigd en het produktieproces regelde naar rationele maatstaven. l
De sahcenindustrie kon tot ontwikkeling komen dank zij het systeem
van machineverhuur, dat het ontbreken van kapitaal kompenseerde. Y
In beide ~branahes was voorts sprake van een verbeteren van het oor-
spronkelijk produkt, dat aan behcefte, mode en koopkracht werd
aangepast. Deze stimulans is de klompenmakerij geheel vreemd ge-
bleven. De aard van het produkt, zowel naar vorm als naar materiaal
weinig dynamisch, oefende geen aantrekkingskra~ht uit op kapitaal-
krachtíge buitenstaanders. Dit verklaart mede, waarom het klompen-
bedrijf bleef steken in de geest en de opvattingen van het dorpse
milieu, waarin de konceptie van een srijgende welvaart in de tweede
helft van de vorige eeuw nog nauweli}ks tot ontwildteling was ge-
komen. S

De eerste duurrame pogingen tot mechanisatie van het produktie-
proces in de jaren na de eeuwwisseling bleven ~beperkt tot een gering
aantal bedrijven; voor het merendeel gelegen .buiten de kerngebieden.
Tcen omstreeks 1930 steeds meer bedrijven op een geheel of gedeel-
telijk maehinale produktie overgingen, was dit meestal uit zelfbehoud
am ziah te weer te stellen tegen de konkurrentie van goedkope bel-
gische klompen. Van koncentratie was hierbij geen sprake, de om-
vang der bedrijven bleef in het algemeen klein en de beryverktuiging
beperkte zich vaak tot één of enkele machines.

Naar ekonomisch gezichtspunt bood de klompenmakerij weinig
expansieve mogelijkheden. De prijsvorming van het produkt was van
ouds die van het voor-kapitalistiseh systeem, dus zondes winstoog-
merk of om met Marx te spreken, zonder tcer~kening van een meer-
waarde. Daardoor bleef deze bedrijfstak verstoken van kapitaalvor-
ming, die van binnen uit koncentratie en expansie zou hebben moge-
lijk gemaakt. Ook tcen amstreeks 1931 een meer rationele prijsbe-
rekening werd gepropageerd, bleef hierbij de winst tot vijf procent
~beperkt, 4 hetgeen nauwelijks een risikodekking; laat staan een winst-
marge genoemd kan worden.

1) Van den Eerenbeemt, F. roan I~nschot als intermédiaire, blz. 9.
~ Maandschrift C.B.S., jrg. XXXIII (1938), dl. IX, blz. 1515.
a) Men vergelijke hiervoor Van der Ven, a.w., dl. II, blz. 230.
~) De Klompenmaker, jrg. XXVII (1932), nr. 1-4.
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Sociaal gezien kenmerkte de klompenmakerij zich door het geringe
onde,rscheid in prestige tussen patroon en knechts. ~De a~beidsverhou-
ding was minder gebaseerd op een vertikale struktuur dan op een
horizontale wederkerigl~eid van belangen. Waarschijnlijk ligt hier
de verklaring voor het feit, dat het verenigingsleven onder de pa-
troons en de knechts zo weinig konsistent is geweest. Tcen de afzet-
mceilijkheden alle aanleiding gaven tot gezamenlijke aktie, lieten de
hand~werkers zich hiertce nauwelijks bewegen. Ze bleven liever zoals
dat heette „op hun eigen".

De overgang van het hand~verk naar het machinale produktie-
systeem kwam door al deze faktaren laat en dan nog anoeizaam op
gang. In de eerste fase van dit proces werden paalmes, snijpaardje
en heulbank vervangen door kopieermachine en boormachine. ~Beide
werktuigen namen een deel van het zware werk over, ternvijl de
produktietijd aanmerkelijk werd verkort. Van meer belang ís echter
geweest dat zij de essentie van het handwerk, namelijk de vormgeving
en de pasvorm; overnamen. Evenals in andere kleinbedrijven duurde
het tot na de tweede wereldoorlog voordat het produktieproces vol-
ledig werd gemechaniseerd. Eerst tcen kwam er een eind aan het
handwerk, dat zich eeu~wenlang had gehandhaafd.

Het is merkwaardig en tekenend voor de klompenmakerij, dat zich
de industriële produktie eerst ontwikkelde; tcen het produkt zijn
betekenis als volksschceisel geheel had moeten prijsgeven aan de
leren sëhoen. Klompen behoren niet meer tot de primaire behoeften.
Zij worden immers uitsluitend nog als werkschceisel gebruikt, wan-
neer de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Het jaarverbruik van 0,23 in 19fi8 per hoofd van de bevolking
zegt natuurlijk niets over de reële omvang van de groep professionele
klompendragers. Als wij aannemen dat deze kategorie gemiddeld vier
paar klompen .per jaar verslijt, dan zou er nog een groep van 730.000
personen zijn, die klompen gebruikt. Dit aantal maakt 5,7qo van de
nederlandse bevolking uit.

Afhankelijk van de verbetering der wenkamstandigheden in de
bedrijven waar klompen nog worden gedragen, is een verdere daling
van het verbruik te verwachten. Het aantal gelegenheidsdragers, dat
op klompen loopt om fysiokraatje te spelen in de vrije tijd mag mis-
schien wel tcenemen, dit weegt niet op tegen de te verwachten ver-
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mindering van de funktionele behoefte. Bij de hypotese, dat het klom-
penverbruik in de komende tien tot vijf tien jaar verder afneemt tot on-
geveer 1 ~~ miljcen paar, is het perspektief voor de klompenindustrie
niet gunstig te ncemen. LTitgaand van een gemiddelde manproduktie
van 7.000 paar per jaar, een kwantum dat thans lang niet overal
wordt bereikt, maar technisch wel mogelijk is, zou een bedrijfspopu-
latie van 225 personen voldcende zijn. s Dit betekent dat in de
komende tien jaren het aantal bedrijven en de totale bedrijfsbezetting
drastisch zal moeten verminderen. Dit vooruitzicht is natuurlijk niet
zo animerend, maar waarschijnlijk evenmin alarmerend. Er staan ons
geen gegevens ter besc~hikking over de leeftijdsogbouw van de klom-
penmakers in het heden. Insiders menen te weten, dat de gemiddelde
leeftijd in de klompenindustrie boven de veertig ligt, zodat een na-
tuurlijk verloop al een voor de hand liggende oplossing is. We wagen
ons overigens niet aan de voorspelling, dat er in het magische jaar
2000 geen klompen meer zullen worden gemaakt.

6) F. J. M. van Puijenbrcek, Perspectieven Klompenindustrie in De Houtwereld,
jrg. XVIII (1965), blz. 573.
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SOMMAIREM

On ne saurait affirmes avec certitude depuis quand le sabot
- un tron~on de bois creusé à 1'intérieur suivant tant bien que
mal la forme du pied - a été pris en usage comme protection des
pieds mntre le froid, 1'humidité et les incommodités du sol. Dans la
présente étude nous supposons qu'aux Pays-Bas les sabots sont con-
nus depuis dix siècles, et que c'est la population de la campagne qui
les taillait. Il faut distinguer les sabots d'avec les patins ou bilboquets
(tourmalines) médiévaux. Ces derniers servaient de semelles en bois
protégeant les bas de linge et les chaussures élégantes des gens aisés.
Vers le déclin du Moyen Age la fabricarion de sabots évoluait à
cóté de la fabrication de patíns jusqu'à devenir un métier urbain,
organisé dans des corporations. L'importance n'en fut guère grande.
Et cette forme de fabrication à la main régressait de nouveau dans
1'anonimité de la campagne. Certaines sources révèlent qu'aux XVIIe
et XVIIIe siècles la population rurale portait des sabots. Au dé~but du
XIXe siècle le métier était répandu pratiquement sur 1'ensemble du
temtoire néerlandais comme le montre la table I. Cette table révèle
nettement quelques concentrations d'ateliers situées là, ou la ma-
tière première était suffisa,mment disponible. Dans ces aires la fa-
brication de sabots portait un caractère saisonnier. Les produits en
furent expédiés vers les autres régions.

Dans la deuxième moitié du XIXe siède le sabot évoluait vers
une chaussure populaire d'usage général. Cela découle sans doute
de 1'avènement de la population ouvrière qui du point de vue finan-
cier pouvait se procurer des sa~bots, il est vrai, mais n'était pas encore
à même de se permettre des chaussures en cuir. En même temps
1'usage des sabots s'étendait également à la caanpagne, ou 1'habitude
d'aller pieds-nus en été disparaissait de plus en plus. Le nombre des
sabotiers augmentait selon la demande de sabots grandissante. Cepen-
dant le caractère additionnel du métier se maintenait. Les tables
II~Va montrent le développement de la fabrication de sabots néer-
landaise au XIXe siècle. Vers 1860 il y eut des entreprises qui s'ap-
pliquaient plus régulièrement qu'avant cette époque, à la fabrication
de sabots comme principal moyen d'existence. Ainsi le labourage
et d'autres occupations saisonnières se placèrent au second rang. La

~ trad Mme M. L. vaa den Heuvel-Weijermans
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combinaison d'occupations principales et secondaires est pour ainsi
dire toujours restée inhérente à la saboterie. L'une des explications
en est le fait que la demande de sa~bots fluctuait selon les saisons.

Une des régions connues pour la fabrication de sabots, puisqu'on
y trouvait beaucoup de peupliers qui fournissaient, tout comme la
saule, la matière première, se trouve dans les communes de Best,
Liempde; Sint Oedenrode, Schijndel et les petits villages environ-
nants dans la province de Noord-Brabant. C'est là que la saboterie
est devenue dans la deuxième moitié du XIXe siècle un artisanat
prospère qui procurait du travail à maint artisan, jusqu' à ce
que vers 1880 le marché de sabots fut bouleversé par suite de
plusieurs facteurs. LTne des causes principales en fut d'abord 1'impor-
tation rapidement grandissante de sabots bel,ges. Voir la table VIII.
Depuis le tournant du siècle se fit jour une mod.ification structurelle
du marché, du moment que les souliers en cuir furent désormais
ábordables pour la classe moyenne du peuple. La fabrication de sou-
liers se développait pendant ces années vers une véritable industrie.
Or ses produits en série étaient offerts moyennant des prix plus
modestes.

Autour de 1'an 1900 les Pays,Bas vivaient dans un climat oíl
pointait déjà la concience d'une organisation sociale. C'est dans cette
période que sont nées les premières corporations de patrons-sa~botiers.
Plutót que d'encourager le développement technique du métier ces
syndicats étaient gouvernés par une mentalité traditionnelle et se
caractérisaient par leur nature défensive. Le métier restait pour un
certain temps avant tout un véritable travail manuel, organisé dans
de petites entreprises don.t les conditions de travail et la structure
économique se réalisaient selon les coutumes. Les horaires fixes
étaient inconnus, et on pratiquait le salaire à la pièce avec comme
unité un nombre de cent paires de sabots. Les ouvriers étaient
d'ailleurs abligés d'en fabriquer 104 paires puisque les patrons eux-
mêmes étaient tenus de livrer ce nambre-là contre une commande
de 100 paires. Dans ce milieu conservateur la méchanisation de la
production ne s'opérait que lentement, et à ses débuts de fa~on
incidentelle. Comparez pour ce fait les données de la table XIII,
qui démontre qu'en 1912 le nombre d'usines de sabots à méthode
machinale restait très limité.
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Durant les années de la première guene mondiale, lorsque la
demande de sabots augmentait par suite de la pénurie de souliers en
cuir et parce que 1'importation se trouvait pratiquement paralysée;
on a fondé quelques nouvelles entreprises à méthode maohinale.
L'artisanat du reste prit également de 1'extension. La table XVI
montre le nombre des entreprises artisanales et machinales ainsi que
la répartition des employés, la quantité des matières utilisées et les
chiffres de la production en 1919. Lorsqu'après 1'armistice 1'impor-
tation de sabots belges se relan~a (ta~ble XVII), le marché de sabots
néerlandais fut complètement disloqué. Au prix de salaires bas et de
gains insignifiants les fa,bricants de sa~bots s'effor~aient de se main-
tenir dans une lutte désespérée et sans issu. Les entreprises machinales
subirent des pertes considéra~bles. Telles circonstances n'étaient guère
faítes pour convaincre les patrons à passer à la fabrication machinale.
Dans la gazette des patrons-sabotiers, on lan~ait même 1'opinion de
ce que le travail à la main exercé dans un atelier bien organisé rappor-
tai.t plus que fabrication machinale. Après 1926 il y fut un revirement
et 1'on en venait à s'aviser de ce que la production technique abouti-
rait à une réduction des couts de production. Ce n'est qu'en 1930
environ, lorsque les conséquences de 1'usage diminuant de sa~bots se
révélèrent avec évidence, que la transition vers la fabrication ma-
chinale complète ou partielle connut enfin un large développement.
La place qu'occupaient les ateliers qui avaient survécu au marché
fut sensiblement réduite; ~voir la table XXVI concernant 1'étendue
des entreprises, et la ta~ble XXVII concernant la production annuelle
et la quanti.té du bois usitée en 1941~42. Après 1945 le nom~bre
des entreprises artisanales a diminué rapidement de sorte qu'en 1964
il n'en existait plus que trois aux Pays-Bas. Comme la fonction des
sa~bots au marché s'était entretemps fondamentalement changée,
puisque les sabots se portaient dans un milieu toujours plus limité,
le nombre des entreprises machinales diminuait également; voir les
tables XXIV et XXVIII. L'usage diminuant des sabots dans la période
1912 - 1968 se reflète de fa~on approximative dans la ta~ble XXI.
Les sa,bots ont cessé de compter parmi les besoins principaux des
gens. Leur existence a été parallèle à 1'émancipation du peuple, mais
dans un monde industrialisé et prospère la fonction des sabots ne
saurait plus guère étre appe~lée considérable.
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STELLINGEN

I.
Aangezien alle menselijk handelen een historisch-relatieve
inslag vertoont, dcet het a-historisch karakter van de sociaal-
wetenschappelijke opleiding zich als een gemis voelen wan-
neer men kontemporaine sociale strukturen en kultuur-
patronen in het licht van een retrospektieve ervaring wil
taxeren.

II.
De studie van de bestaansmogelijkheden en het levensgevoel
van de brede volksklasse in het verleden is een nog braak-
liggend terrein van sociaal-historis~h ondencek in Neder-
land.

III.
Het onbbreken van een dieper inzicht in het funktioneren
van kleine nijverheidstakken als bestaanselement en als
produktiehuishouding wijst op een lacune in de sociaal-
ekonomische geschiedschrijving van Nederland.

IV.
Bij de huidige praktijk van de volkswoningboutiv wordt on-
voldcende rekening gehouden met de vraag naar ruimtelijk-
kwalitatief gevarieerde en op grceps-individuele woonbehoef-
ten afgestemde bowwvormen. Een belangrijk element hierbij
vormt de uitgifte van gronden door gemeenten aan parti-
kuliere bouwmaatschappijen met de bedoeling massale pro-
jekten te dcen realíseren. Deze ondernemingen laten zich
uiteraard leiden door het ekonamisch principe, hetgeen
feitelijk resulteert in materieel geuniformeerde, menselijk
gedeodoriseerde woningen. De overheid is zich blijkbaar
onvoldcende bewust van de sdhadelijke gevolgen van deze
metode, waarbij sociale desiderata worden opgegeven ten



gunste van ekonomische prioriteiten. Zou zij evenwel bij
het objektiveren van baten en kosten de sociale prioriteiten
niet alleen in kwantitatieve zin maar ook uit kwalitarief
oogpunt betrekken, dan zou kunnen blijken dat thans hoge
maatschappelijke waarden worden ingeruild voor lagere.
Deze relatie is vooralsnog te weinig onderzocht en empirisch
onvoldcende ervaren. Het mag bedenkelijk heten als de
overheid dan toch toegeeft aan de neiging het ekonomisch
principe op een onjuiste basis te interpreteren.

V.
De nederlandse woningbouw verkeert overwegend nog in
een materíeel stadium, waarbij de subjektieve belevings-
kwaliteiten van het wonen als wezenlijk kriterium niet of
nauwelijks worden onderkend. Deze ernstige lacune kan
mede worden verklaard uit de oorspronkelijk funkrioneel-
kwantitatieve gerichtheid van het bouwkunde~nderwijs hier
te lande, terwijl daarnaast tot op ~heden een adequate litera-
tuur over deze materie ontbreekt. Om een optimale integratie
van immateriële welzijns- en materiële welvaartselementen
te bevorderen, is een bezinning op de psychische kompo-
nenten, die het beleven van de woonruimte in sterke mate
bepalen, noodzakelijk. De akademies van bouwkunst kun-
nen hieraan een kritisChe bijdrage leveren.

VI.
De huidige flatbouwproduktie in gietbeton schept problemen
voor het opruimen daarvan na afloop van de technische,
c.q. ekonomische, c.q. sociale levensduur.

VII.
Het ontstaan en verdwijnen van een tak van nijverheid is
de resultante van de marktfunktie en derhalve van de maat-
schappelíjlce betekenis van het vervaardigde produkt. Alhoe-
wel voor de hand liggend, wordt de.ze relatie in de praktijk



niet altijd als zodanig ervaren. Hierdoor wordt de funda-
mentele werking van dit aanpassingsproces niet op eigen
mérites geïnterpreteerd en vervalt men ten aanzien van
langdurig zich voortslepende bedrijfsmceilijkheden in schijn-
verklaringen. Ofwel men houdt onvoldcende rekening met
autonome wijzigingen in het konsumentengedrag, ofwel men
is geneigd de verdringing van een geijkte technische pro-
dukriewijze door nieuwe procedé's te onderschatten, totdat
men door de katastrofe in zijn illusies wordt gestoard. Daar-
om verdient het aanbeveling bedri}fstaksgewijs - eventueel
regionaal beperkt - de dynamische faktoren van de struk-
turele veranderingen tot objekt van ekonomisch en sociaal
onderzcek te maken.

VIII.
In huidige arbeidsmarkttermen is de additioneel becefende
kleinnijverheid van weleer overwegend te beschouwen als
een vorm van verborgen werkloosheid.

IX.
De uitspraak van de heer A. Kloos, voorzitter van het i`1W,
tijdens de feestrede voor het zestig jarig bestaan van de
algemene mijnwerkersbond op 30 augustus 1969 te Heerlen,
dat het voornaamste streven van de vakbeweging in de toe-
komst gericht zal mceten zijn op het bereiken van zelfbestuur
der ondernemingen van allen, die daarin werkzaam zijn,
verdient als specifiek element in de diskussie over mede-
zeggingschap de aandacht.

X.
Naast de funkties, die primair op de leden zijn afgestemd,
vervult de nederlandse vakbeweging funkties op het terrein
der arbeidsvoorwaardenvorming, die ook aan niet-leden ten
gcede komen. Zij zou dientengevolge haar aandeel in de
arbeidsvoorwaardenvorming als een vorm van dienstverlening



kunnen beschouwen, waarvoor alle belanghebbenden, dat
wil zeggen georganiseerden en ongeorganiseerden een in de
C.A.O. op te nemen afsluitpravisie aan de vak~bomdskassen
verschuldi,gd zijn, hetgeen een evenredige vermindering van
het kontributiebedrag voor de leden impliceert.

XI.
Het is niet juist het idealisme van de jongeren af te dcen
met termen als irreëel utopisme of radikalisme. Een maat-
schappij, die níeuwe levenskrachten geen of onvoldcende
kans geeft, graaft haar eigen graf.

XII.
Het dient in overtiveging genomen te worden die schutting-
woorden, welke zich door frekwentie van gebruik onder-
scheiden en ook in de belletrie worden aangewend om bij
te dragen tot plastici.teit en beeldend vermogen, te beschou-
wen als behorende tot het A.B.N.

XIII.
Aspirantleden van het T.S.C. St. Olof dienen er bij de
aanmelding op gewezen te worden, dat het studentencorps
de morele verplichting op zich heeft genomen jaarlijks een
hceveelheid onverdund mensenbloed van zijn leden aan het
Nederlandse Rode Kruis af te staan.

XIV.
Het nederlandse pwbliek is schematisch ingesteld ten aan-
zien van zijn konsumptiemogelijkheden. Zo is het verklaar-
baar dat de nederlandse konsuunent aanvaardt dat het vader-
landse brood steeds smakelozer wordt.

StellinQen behorend bij het proefschrift van F. ~. M. van Puijenbroek,
Onder de voet g~.pen - ket ontstaan en ver wijnen roan een klein- r
nijverheid in Nederfand na 1800, de brabantse klompenmakerij, TilburR
1969.
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