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Oost-Vlaanderen was bij de totstandkoming van het Verenigd Koninkrijk
der Nederlanden In 1815 de meest en dichtst bevolkte en In mijn ogen ook de
belangrijkste provincie van het land. Economisch onderscheidde Oost-Vlaanderen zich toen van andere provincies door een in technisch opzicht ver voortgeschreden landbouw en door een omvangrijk handelsverkeer met het buitenland. Het beschikte ook als één van de weinige regio's op het Europese continent over een Industriestad van allure, waar de nieuwe katoenindustrie in
volle ontwikkeling was. Toch gold ook voor Oost-Vlaanderen in het begin van
de 19e eeuw dat het leven nog voornamelijk gevangen zat in het bewegingsritme van de oude pré-industriële samenleving en dat de horizon van de meeste
mensen niet verder reikte dan de grenzen van de eigen leefgemeenschap, het
eigen dorp. Daar zou echter in het verloop van de 19e eeuw soms geleidelijk,
maar soms ook bruusk, verandering in komen.
Aanvankelijk voortgedreven door de stuwkracht van de Britse economie
wijzigden de economische verhoudingen zich in de 19e eeuw mondiaal en er
kwam in meer of mindere mate een wereldmarkt tot stand. Voorts werden nieuwe
economische mogelijkheden geschapen door de toepassing van allerlei nieuwe
produktietechnieken en door het verminderen van economische afstanden tussen
markten. Dit betekende evenwel ook verhevigde concurrentiestrijd en marktverlies voor achterblijvende economische sectoren. In de 19e eeuw werd een
open volkehuishouding gedwongen zich aan te passen op landelijk, regionaal
en lokaal niveau

aan de steeds weer nieuwe internationale verhoudingen.

Daardoor kwam echter wel een proces van ingrijpende economische ontwikkeling
en verandering op gang. Hoe dit proces zich voltrok binnen het raam van de
landelijke economie is in deze studie nagegaan voor de provincie Oost-Vlaanderen in haar cruciale tijdvak 1815-1850.

Het gereed komen van deze studie is mogelijk gemaakt door de steun van
zeer velen. In de eerste plaats ben ik wel zeer grote dank verschuldigd aan
de vakbekwame historici en archiefmedewerkers van het Rijksarchief Gent, het

χ

Rijksarchief Beveren (Waas) en de stadsarchieven van Gent, Lokeren, Eeklo,
Oudenaarde en Aalst. In deze instellingen, alsmede op het Gewestelijk Kadas
ter en in de Stadsbibliotheek van St.-Niklaas, heb ik sedert het begin van
de jaren '80 ettelijke uren doorgebracht en werd ik altijd op uiterst voor
komende en welwillende wijze bejegend.
Ook dank ik de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie
van de Vrije Universiteit te Amsterdam, die mij in het kader van de 'Voor
waardelijke Financiering' onderzoektijd ter beschikking stelde en daarmee
het verrichten van deze studie mogelijk maakte.
Voor de typografische afhandeling van het manuscript ben ik het Vak
groepensecretariaat Economie in de personen van Astrid Verbruggen, Hetty de
Wilde, en vooral Vera Schweitzer en Hans Peter Roersma zeer erkentelijk. De
kleine drama's waarmee de verwerking van het manuscript gepaard is gegaan,
zal ons zeker nog wel lang heugen.
Verder ben ik geholpen bij het verzamelen van relevante literatuur door
drs. Co Seegers, bibliothecaris van de Economisch-Historische Bibliotheek te
Amsterdam, bij het schrijven van de Engelstalige summary door dra. Christien
Noordegraaf en bij de professionele vervaardiging van beide grafieken door
drs. Ormo Boonstra; ook aan hen mijn oprechte dank.
Het meest van allen, die mij in welke vorm dan ook hebben bijgestaan,.
voel ik mij verplicht aan mijn levensgezellin Klki. Zij was voor mij de
spreekwoordelijke rots in de branding en door haar humoristische en plageri
ge kritiek op mijn 'ernstige' arbeid, blijft mij hopelijk ook in de toekomst
de relativiteit bij van alle wetenschappelijk werk. Aan mijn lief Kiki en
mijn zonen Ward en Fons draag ik deze studie op.
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1. Algemene Inleiding en Probleemstelling

1.1 Huisnijverheid, landbouw en steden

De grootste crisis in zijn moderne geschiedenis beleefde Vlaanderen in de
jaren veertig van de 19e eeuw. Met name in de jaren 1845-1848 werd het land
getroffen

door

misoogsten

op

ongekende

schaal

en

een

bijna

complete

ineenstorting van de op het platteland bedreven linnennijverheid. Armoede,
honger en besmettelijke ziekten hielden de bevolking in hun greep. In de
crisisjaren
massale

vierden

de

bedelarij en

de

criminaliteit

hoogtij en

zelfs

steun aan het verpauperde volk kon niet voorkomen, dat er een

aanzienlijke terugval van de bevolking optrad. De voorspoed van weleer was
voorbij en

het

epitheton

'arm' werd

in

combinatie

met

Vlaanderen

een

gevleugeld begrip.
Toch stond de situatie in de tweede helft van de jaren veertig niet op
zichzelf. Volgens Vandenbroeke en Vanderpijpen in deel 10 van de jongste
Algemene Geschiedenis van Nederland (A.G.N.) moet de crisis gezien worden.
als 'een versnelling van een sociale aftakeling', die al eerder op gang was
gekomen. De oorzaken zouden van structurele aard zijn en teruggaan naar het
einde van het Ancien Regime. Op het Vlaamse platteland namen in de eerste
helft van de 19e eeuw de economische mogelijkheden af en volgens de beide
auteurs 'stonden de tot het uiterste toe gesplitste bedrijven en de daar
bedreven huisnijverheid een verdere economische groei in de weg'.1 Vandenbroeke

en Vanderpijpen

zijn van mening, dat de huisindustrie

tegen de

verdrukking in kwantitatief aan belang heeft gewonnen en de oorzaken ervan
moeten gezocht worden bij 'de bedrijfsversnippering en de aangroei van het
proletariaat'.2

bezitloos

Een verarmingsproces

zou

zich

van

Vlaanderen

hebben meester gemaakt, omdat de bevolkingsgroei zich ook na 1800 voortzette
en de middelen van bestaan niet navenant toenamen. In deze visie zijn de
relatieve overbevolking en het tekortschieten van de linnennijverheid en de
landbouw

- de

Vlaanderen

pijlers

leed.

En

in

van het economisch
alle hevigheid

dramatische crisis van de jaren veertig.

bestaan

- de kwalen waaraan

manifesteerden

zij

zich

in

de

2
Over de vlasverwerking

en de linnennijverheld Is dankzij studies van

onder anderen Gubin, Jacquemyne, Hendels, Mokyr, Sabbe en Vandenbroeke veel
bekend. In de A.G.N· daarentegen wordt de 'Vlaamse' basisindustrie stiefmoederlijk bedeeld. Zowel voor

de periode

1650-1795

als die van

1790-1844

worden door respectievelijk Hasquln en Veraghtert slechte enkele bladzijden
aan de nijverheid gewijd. De eerste auteur belicht vooral de diversiteit van
de produktie en beschrijft aan de hand van betwistbare lokale cijfers de
ontwikkeling van vóór 1800. Veraghtert houdt zich uitsluitend bezig met de
ondergang

van
3

buitenland.

de

linnennijverheld

en benadrukt

hierbij de

rol van het

Toch blijft bij de genoemde schrijvers in meer of mindere mate

in nevelen gehuld, dat de Vlaamse huisindustrie in de eerste helft van de
19e eeuw

tijden van

onderkend

is

te

bloei

wijten

en

aan

opgang heeft
de

boven

gekend. Dat dit niet wordt

weergegeven

verarmingsthese.

De

lotgevallen van de linnennijverheld worden hierbij bekeken door de bril van
de jaren 1825-1850, of liever nog die van 1840-1850.
In deze studie zullen wij in een apart hoofdstuk bij de ontwikkeling
van de huisindustrie stil blijven staan. De linnenindustrie wordt voor de
provincie

Oost-Vlaanderen

in

de

periode

1815-1850

vanuit

verschillende

invalshoeken belicht. Nagegaan wordt welk verloop de bruto-produktie en de
toegevoegde waarde hebben gekend. Voorts komen aan de orde de prijzen van
fabrikaten en grondstoffen, het aantal betrokkenen bij de bedrijfstak en de
lonen

van

provinciale

zwlngelaars,
niveau

spinners

zicht

te

en wevers.

krijgen

op

het

Getracht

wordt

economisch

vanuit

belang

van

het
de

huisindustrie en dit in kwantitatief opzicht weer te geven.

Ook de Vlaamse landbouw zou in de visie van Vandenbroeke en Vanderpljpen in
de eerste helft van de 19e eeuw in gebreke zijn gebleven. In deel 8 van de
A.G.N, stelt Vandenbroeke vast, dat ten tijde van het Ancien Regime deze
sector van karakter is veranderd. Er werd in de 17e en de 18e eeuw in
Vlaanderen

overgestapt

van

de

traditionele

landbouw

op een

stelsel van

vruchtwisseling, waar naast wintergranen plaats werd gemaakt voor voederen handelsgewassen. Mag volgens Vandenbroeke dit veranderingsproces - reeds
aangevangen aan het einde van de middeleeuwen - niet worden getypeerd als
een agrarische

revolutie, het

resultaat

ervan was wel, dat

de

Vlaamse

landbouw rond 1800 doorging voor één van de meest produktieve van Europa.4
Vanaf het begin van de 19e eeuw zou de landbouw echter pas op de plaats

э
hebben gemaakt. Eerst na 1850, vooral als gevolg van het gebruik van nieuwe
meststoffen, zoals guano, zouden de produktie en de produktiviteit

zich

weer in opgaande lijn hebben bewogen.5 Als oorzaken van het stagneren van de
landbouw wordt erop gewezen dat rond 1800 bijna alle grond ontgonnen was en
er nog nauwelijks
steeg de

mogelijkheden

produktiviteit

van de

waren om cultuurland
broodgranen

te winnen. Voorts

(tarwe, rogge en masteluin)

weliswaar met circa 10Z per ha, maar het areaal ervan viel in Oost-Vlaande
ren met 91 terug. Toch waren er binnen het agrarisch bedrijf ook nog wel
enige lichtpunten te bespeuren, zoals de aardappelproduktie en de rundvee
houderij. Zo zou pas tegen het

midden van de eeuw het knolgewas

zijn

'maximale uitbreiding' hebben bereikt en werd de laatste bedrijfstak na 1830
gekenmerkt door een 'zeer lichte heropleving'.6 Ondanks deze uitzonderingen
wordt het

geschetste

beeld

gekenmerkt

door

stilstand

en een agrarische

ontwikkeling die fors achter bleef bij de bevolkingsstijging.
Behalve in de A.G.H, wordt de opvatting van agrarische stagnatie in de
eerste helft van de 19e eeuw ook in andere studies van Vandenbroeke en
Vanderpijpen volgehouden. De laatste auteur concludeert in zijn Brusselse
doctoraatsverhandeling van 1983 'De landbouw en de landbouwpolitiek in het
Leie- en het Scheidedepartement (1794-1814)', dat 'de 18de eeuwse produktieresultaten vóór het einde van de 19de eeuw nog nauwelijks werden overtroffen'.7 Vandenbroeke komt echter in een artikel uit 1987, getiteld 'Agriculture flamande et démographie (XVe-XIXe siècles)' tot een enigszins gewijzigde

stellingname.

Hij

betoogt

weliswaar

nog

steeds

dat

de

agrarische

produktie in de eerste helft van de 19e eeuw de bevolkingsontwikkeling niet
kon bijhouden, maar geeft tevens aan dat althans de produktiviteit van de
roggeteelt tussen 1805-1815 en 1845-1855 met meer dan 25Z is gestegen. Voor
de jaren vijftig en zestig vermeldt Vandenbroeke zelfs een groei van circa
30Z per ha.8

Meer dan de situatie op het land heeft de economische ontwikkeling van
enkele steden in de eerste helft van de 19e eeuw tot de verbeelding van
historici gesproken. Voor Oost-Vlaanderen
bijzonder

de katoenindustrie, krachtige

economische

leven. Dankzij de nieuwe

zou de оюаегпе sector, in het
impulsen hebben gegeven aan het

economische

activiteiten wisten de

steden zich na hun verval in de 18e eeuw, weer een centrale plaats te
verwerven. Aan sommige, met name de grotere steden, wordt ook een rol als

4
groeipool toegedicht, hetgeen In het algemeen aan de hand van het verloop
van de bevolkingscijfers tot uitdrukking wordt gebracht.9 In Oost-Vlaanderen
was de stedelijke groei een van de meest markante demografische verschijnselen. In de 11 administratieve steden nam de bevolking In de periode 18151850 toe met bijna 60Z en In de twee groeipolen Gent en St.-Niklaas zelfs
met 83Z. 10
Doorgaans wordt

In de historiografie

de vraag niet

gesteld

of de

opkomst van de steden uitsluitend moet worden toegeschreven aan de nieuwe
economische mogelijkheden - en In samenhang hiermee het al dan niet optreden
van de Industriële revolutie -. Men neemt bijna voetstoots aan, dat deze de
drijvende kracht waren achter het spectaculaire bevolkingsverloop of wel
achter de toenemende vraag naar arbeid In de steden. Toch was van oudsher
de economische verwevenheid tussen stad en land een medebepalende faktor,
hetgeen In onder andere migratiestromen tot uiting kwam.
Het wel en wee van de plattelandseconomle oefende langs verschillende
wegen Invloed uit op het economisch leven van de stad. Zeer belangrijk was
het

grondbezit
1

pachtstromen. '

van

stedelijke

Ingezetenen

en

de hieruit

voortvloeiende

Hieraan zullen wij In het appendix van hoofdstuk 2 van deel

III uitgebreid aandacht besteden. Nagegaan wordt op welk deel van het totale
Oostvlaamee grondinkomen Gent, als verreweg de grootste stad van Vlaanderen,
aanspraak kon maken. Verder wordt door middel van een globale benadering
getracht inzicht te krijgen in het belang van deze inkomensstroom voor de
Gentse economie.

1.2 Probleemstelling en theorieën

In deze studie houden wij ons bezig met de economische ontwikkeling van de
landbouw in de provincie Oost-Vlaanderen in de periode 1815-1850. Nagegaan
wordt

of

de

stelling

van

de

bovengenoemde

auteurs

dat

de

agrarische

produktie de bevolkingsontwikkeling niet meer kon bijhouden op juistheid
berust. Tevens wordt onderzocht of ook de produktiviteit in de landbouw
veranderde, toen elders in de 19e eeuw het proces van moderne, kapitaalintensieve, economische groei op gang kwam. Vooral deze laatste vraag is van
belang, omdat zij aanknoopt bij de these, dat de landbouw veelal niet meer
was dan een 'lagging sector' in de economie, die mede vanwege haar omvang
remmend werkte op het proces van moderne economische groei.

5
Een dergelijke these wordt met name gepostuleerd In de theorieën van de
duale economie. Een uitweiding
theorieën een verklaring

hierover

Ie op

zijn

plaats, omdat

pogen te geven van het proces van

deze

economische

ontwikkeling. Het gaat hierbij om een samenleving, waarin de landbouw nog
niet wordt gedomineerd door de wetten van de kapitalistische markteconomie.
In het model van de duale economie wordt

de economie verdeeld

In twee

sectoren: een zogenaamde traditionele en een moderne sector. De sectoren
onderschelden

zich van elkaar doordat

arbeldsproduktlvltelt

fors

lager

Is

In de eerste

dan

In

de

benadrukt, dat ook de gemiddelde produktlvltelt
schilt. Dit verschil In produktlvltelt hangt

sector de marginale

tweede. Daarnaast

wordt

tussen de sectoren ver-

samen met

het

gebruik van

doorgaans arbeidsintensieve produktletechnleken In de traditionele sector en
het gebruik van kapitaalintensieve produktletechnleken In de moderne sector.
Ontwikkeling komt In deze economie op gang als overtollige of goedkope
arbeid van de traditionele sector geallokeerd wordt naar de produktlevere
moderne sector en als kapitaalsinvesteringen de verdere uitbreiding van de
moderne sector mogelijk maken. Voor kapitaaleinvesteringen Is men in het
model niet afhankelijk van externe financieringsbronnen. Zij worden gefourneerd uit de bedrijfswinsten in de moderne sector (accumulatie). De omvang
van de bedrijfswinsten in de moderne sector en daarmee de mogelijkheden om
verder in deze sector te investeren zijn op hun beurt afhankelijk van het
heersend

loonniveau. Dit is doorgaans laag, omdat de traditionele sector

over een bijna onbeperkt aanbod goedkope arbeid zou beschikken. Een reden
waarom het model van de duale economie ook wel het labour surplus model
wordt genoemd.
Een eigen variant op het door Lewis ontwikkelde en later door Fel en
Ranis aangepaste duale model is het pseudo labor surplus model van Mokyr.12
In dit model wordt

binnen de traditionele

sector naast de landbouw een

bijzondere plaats toegekend aan de zogenaamde Ζ goed sector, de traditioneel
uitgeoefende landelijke nijverheid. Deze wordt gekenmerkt door een arbeids
intensief

produktieproces, waarin de gemiddelde

arbeidsproduktiviteit

aan

elkaar

gelijk

- en

en de marginale
constant

zijn.

fysieke

Binnen

de

traditionele sector wordt de allokatie van de arbeid tussen de landbouw en
de huisindustrie bepaald door de marginale produktlvltelt van de landbouw,
die

gegeven

de

grondschaarste

gekenmerkt

wordt

door

dalende

fysieke

meeropbrengsten. In de situatie, waarin de marginale produktlvltelt van de
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landbouw lager uitkomt dan In de landelijke nijverheid neemt de landelijke
producent zijn toevlucht tot de hulsindustrie. Dit Is vooral het geval bij
toenemende grondschaarste als gevolg van een stijgende bevolking en binnen
de agrarische seizoencyclus bij werkzaamheden bulten het hoogseizoen om.
Evenals In het 'klassieke' duale model bepaalt ook bij Mokyr het inkomen
in de traditionele sector de groeimogelijkheden van de moderne sector en
daarmee het tempo van het moderniserings(industrialisatie)proces. De verwevenheid tussen landbouw en huisindustrie in de traditionele sector bepaalt
op haar beurt dit inkomen. Het bestaat uit de 'opportunity costs' van de
landelijke arbeid - de fysieke produktiviteit van de huisindustrie - en een
agrarische aanvulling, waarvan de omvang afhankelijk is van de beschikbare
hoeveelheid

land.13

In de visie van Mokyr

zijn de landarbeiders en de

keuters de eersten die hun weg vinden naar de moderne sector, omdat zij voor
hun inkomensverwerving in de hoogste mate afhankelijk zijn van de huisindustrie.
Het allokatiemechanisme van de duale economie wordt door Klep stevig
bekritiseerd. Hij constateert voor Brabant, dat met uitzondering van het
tweede kwart van de 19e eeuw, toen ondanks de expansie van de stedelijke
werkgelegenheid

de

lonen

gelijk

bleven, na

1850 arbeldsechaarste

steden voorkwam en de lonen er aanzienlijk stegen. Tegelijkertijd
echter

'de overbevolkte

werkloosheid

familiale

doorgroeien'.

Verder

landbouweconomie
poneert

Klep

met
de

zijn

in de
bleef

uitgebreide

stelling,

'dat

de

industrie (moderne sector Ph.K.) zich voor het overgrote deel heeft bediend
van

het

arbeidspotentieel

tewerkgestelde volwassen

van

de

nieuwe

generaties

boeren en landbouwarbeiders

en

de

onvolledig

niet tot mobiliteit

heeft bewogen'. De reden voor dit laatste zoekt Klep bij de versplinterde
agrarische bedrijfsstructuur, waar de verborgen werkloosheid niet anders was
dan

seizoenwerkloosheid.

loonarbeid' wordt

De

overgang naar

de

'full-time

alleen gemaakt als crises de

niet-agrarische

'fuik van de agrarische

structuur onleefbaar' maken. Vooralsnog werd in de eerste helft van de 19e
eeuw in Brabant de overgang gedwarsboomd door een zekere groei in de agrarische werkgelegenheid,

door het optreden van

seizoenmigratie, door een

beperkte landelijke nijverheid en verder vooral door de niet-economische
normen en waarden waaraan de kleine huishoudelijke georganiseerde boerenbedrijf jes vasthielden.14
In de theorieën van de duale economie wordt bij bevolkingsgroei het
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'Malthusiaanse
groter

spanningsveld' vergroot,

overschot

aan arbeid

geplaatst

ziet

de

landbouw

en wordt

zich voor

dientengevolge

een

het ont-

wikkelingsproces vertraagd. Boserup draalt een en ander om. BIJ haar zijn
de bevolkingsgroei en de toenemende bevolkingsdichtheid de motor achter het
ontwikkelingsproces. In haar visie leidt een periode van aanhoudende bevolkingsgroei en toenemende bevolkingsdichtheid tot een Intensiveringsproces In
de landbouw. Het gevolg hiervan Is dat weliswaar de agrarische produktle
stijgt, maar tevens In eerste Instantie de gemiddelde arbeldsproduktlvltelt
daalt. Kan deze ontwikkeling als een eerste groelfase worden getypeerd - of
zoals Van Zanden het noemt 'traditionele economische groei' -, neveneffecten
kunnen een 'genuine process of economic growth' op gang brengen.15 Volgens
Boserup doet een stijgende

arbeldsproduktlvltelt

zich eerst voor bij de

nlet-agrarlsche activiteiten en In een latere fase ook In de landbouw. Twee
mechanismen treden hierbij op. In de eerste plaats dwingt de Intensivering
van de landbouw boeren en landarbeiders harder en regelmatiger te werken,
waardoor

een

grotere

arbeidsdiscipline

wordt

aangekweekt,

werkgewoonten

veranderen en een algemene produktlvlteltsstljglng zich voor doet. En In de
tweede

plaats

maakt

een

grotere

bevolkingsdichtheid

arbeidsverdeling

mogelijk en kan zij lelden tot een verbetering van de voorzieningen van
Infrastructuur
werkelijke

en

onderwijs. Wel maakt

economische

Boserup

het voorbehoud

groei In de landbouw de noodzakelijke

dat voor
agrarische

Investeringen dienen te worden uitgevoerd.16
Voor de agrarische

ontwikkeling van Europa heeft Boserup haar theorie

nader onderbouwd. Tot aan het midden van de 19e eeuw ging volgens haar het
proces van agrarische ontwikkeling niet gepaard met een verbetering van de
kwaliteit van de produktiefaktoren. De bevolkingsgroei, die zich vooral na
1750 voordeed zou gepaard zijn gegaan met een intensivering van de landbouw,
maar het blijft voor Boserup de vraag of er zich wel enige stijging van de
arbeidsproduktiviteit heeft voorgedaan.17 Het begin van de tweede fase van
agrarische ontwikkeling of de tweede agrarische revolutie situeert Boserup
rond het midden van de 19e eeuw in Engeland. De rest van Europa volgde
Engeland

in

de

tweede

landbouw

de

voordelen

helft van
van

de

de eeuw. Vanaf

technologische

1850 onderging

vooruitgang

in

ook de

industrie,

transportwezen en wetenschap, die op de industriële revolutie waren gevolgd.
Nieuwe

technieken werden

in de landbouw

toegepast, hetgeen niet

alleen

leidde tot een stijging van de algemene produktiviteit maar ook van de
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arbeldsproduktlvltelt. ' β
Wat

recente

landbouwstudies voor België en Nederland

betreft kan de

theorie van Boserup voor de eerste helft van de 19e eeuw worden getoetst.
Voor Brabant, Vlaanderen, Drente en Nederland maken Klep, Vandenbroeke en
Bleleman Impliciet

en Van Zanden expliciet duidelijk dat het proces van

moderne economische groei In leder geval niet vóór
komen.1' Toch

moeten de

1850 op gang Is ge-

bevindingen van Van Zanden worden genuanceerd.

Alleen voor Nederland als geheel komt deze auteur tot de conclusie, dat de
stijging van de agrarische produktle tussen 1810 en 1850 niet of nauwelijks
aan een grotere efficiency van de produktlefaktoren Is toe te schrijven.20
Tussen de regio's van Nederland treden evenwel grote verschillen op.
Van

Zanden

schat

de

algemene

Drente, Overijssel en Gelderland
0,6 en 0,51

per

produktlvlteltsstljglng

In

de

provincies

(Oost-Nederland) op respectievelijk 0,8,

jaar; In verhouding

tot de rest van Nederland dus een

aanzienlijke stijging. Ook ten aanzien van de ontwikkeling van de arbeldsproduktlvltelt onderscheidt volgens Van Zanden Oost-Nederland

zich van de

rest van Nederland. Zijn gegevens tonen aan dat de arbeldsproduktlvltelt
tussen 1810 en 1850 In Drente, Overijssel en Gelderland gestegen Is met
respectievelijk 13, 13 en 71, terwijl voor Nederland als geheel de arbeldsproduktlvltelt zou zijn gedaald met 8Z.21 De stijging In Oost-Nederland Is
des

te opmerkelijk,

relatief

sterker

Is

omdat

daar ook nog de arbeldslnput

toegenomen

dan elders

In

Nederland.

In de
22

landbouw

En op grond

hiervan zou verwacht kunnen worden dat de ontwikkeling van de arbeldsproduktlvltelt In Oost-Nederland

zich negatief onderscheidde van het landelijk

gemiddelde.
Dat dit het geval Is geweest In Drente, maar niet In Gelderland en
Overijssel toont een door ons uitgevoerde berekening aan van de arbeldsproduktlvltelt op basis van de inkomenscijfers van Van Zanden.23

Deze geeft

voor Nederland een daling van de arbeldsproduktlvltelt met 4Σ, voor Drente
en Gelderland een daling van respectievelijk 9 en AZ en voor Overijssel een
stijging van 21.
De divergentie tussen de (bruto)produktle- en de Inkomensontwikkeling
In Oost-Nederland wordt door Van Zanden onderkend. BIJ de verklaring van het
verschil richt hij zich op het Inkomen van 1810, dat door hem overschat zou
zijn. In 1810 zou de verborgen werkloosheid van groot belang zijn geweest,
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terwijl deze In 1850 nagenoeg niet voorkwam. Als wij er echter van uitgaan
dat

de

Inkomensstijging

gelijk

was

aan

de

(bruto)produktlestijging

dan

volgt hieruit dat in 1810 de verborgen werkloosheid gemiddeld in Drente 30Z
en in Overijssel en Gelderland bijna 201 van de agrarische arbeidscapaciteit
uitmaakte.24 Een toch wel zeer hoog cijfer. Een en ander impliceert echter
ook, dat de stijging van de reële arbeidsinput in Oost-Nederland fors hoger
moet

zijn geweest

dan aangegeven. En de consequentie hiervan is dat de

werkelijke algemene produktiviteitsstijging, zo deze nog positief uitvalt,
veel lager moet zijn geweest dan door Van Zanden is berekend.
Een regio van België en Nederland waar de eerste fase van het groeiproces van Boserup wèl gepaard is gegaan met een algemene produktiviteitsstijging is het agrarische grensgebied van de Noordantwerpse Kempen en de
Baronie van Breda. Klep maakt voor het arrondissement Turnhout duidelijk dat
daar tussen 1813 en 1840/4 de toenemende efficiency in de landbouw de grote
stuwkracht was in de economische ontwikkeling. Berekend in fysische termen
zou de algemene produktiviteitsstijging 1,61 en in calorietermen 1,11 per
Jaar zijn geweest. Deze forse stijging was te danken aan de verspreiding van
de aardappelteelt
uitkomsten

voor

en de gestegen ha opbrengst
het

arrondissement

Turnhout

van rogge. Toch
niet

boven

alle

zijn de
kritiek

verheven. Klep veronderstelt zelf dat de door hem vastgestelde groei van de
arbeidsinput te laag is. 25 En verder kan worden opgemerkt dat de produktiviteitsberekening slechts betrekking heeft op de akkerbouw en de veehouderij
niet is opgenomen.

Een geheel andere visie op de agrarische ontwikkeling (met name van vóór
1800) blijkt uit twee modellen van De Vries.2i Volgens De Vries is economische en agrarische ontwikkeling bij bevolkingsgroei alleen mogelijk als er
geen

bedrijf ssplltsing

in de landbouw

optreedt

en

als

door

de

boeren

gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden tot het drijven van handel. In
een

eerste

model, het

'Feasant

model' wordt

bij bevolkingsstijging

het

beschikbare grondareaal herverdeeld over de grotere bevolking. Als gevolg
hiervan wordt de landbouw geïntensiveerd, waardoor weliswaar de grondproduktiviteit stijgt, maar vanwege het gebruik van arbeidsintensievere technieken
de

arbeidsproduktiviteit

daalt.

Bij

voortgaande

bevolkingsstijging

en

areaalverkleining zet dit proces zich voort totdat de te kleine bedrijven
zichzelf niet meer kunnen onderhouden. Dienen er zich nu mogelijkheden aan
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tot het drijven van handel met een stedelijke sector dan zijn de kleine
boeren niet in staat tot levering van een marktsurplus. Ja, zij trachten
zelfs elk contact met de markt te vermijden en vinden in de huisnijverheid
een alternatief voor hun sterk verminderde agrarische arbeidsproduktivitelt.
Bij deze vorm van agrarische ontwikkeling vindt er tussen land en stad geen
wederzijdse vraagontplooiing plaats en evenmin kan een net van vaste handelsrelaties worden opgezet. Degenen die bij de situatie garen spinnen zijn
de groot-grondbezitters. Zij hebben hun areaal in tact weten te houden. Zij
zijn de enigen die agrarische goederen tegen hoge prijzen op de markt kunnen
afzetten, verder van hoge pachtprijzen profiteren en arbeid tegen lage lonen
kunnen inhuren. Een steeds ongelijkere inkomensverdeling is van deze agrarische ontwikkeling het resultaat en de boerenstand ondergaat een economische en sociale degradatie.
De Vries
model'.

plaatst

zijn

Bevolkingsstijging

'Peasant model' tegenover het
leidt

nu

eveneens

tot

'Specialization

produktiegroei

in de

landbouw, maar bedrijfsverkleining doet zich niet voor. De boeren herverdelen in dit model hun arbeidstijd

tussen de agrarische en niet-agrarische

activiteiten. De niet-agrarische landelijke produktie wordt meer en meer
overgelaten aan de steden en de boeren concentreren zich op de landbouw.
Weliswaar heeft dit tot gevolg dat de arbeidsproduktivitelt in de landbouw
aanvankelijk daalt, maar de boeren winnen vanwege het optreden van 'trade
creation' en de groeiende arbeidsverdeling tussen land en stad.27 De efficiency van de arbeid van de boer neemt toe, omdat hij zich toelegt op - zich
specialiseert

in

- de

produktie, waarvoor

hij

het

best

is

uitgerust.

Daarbij komt nog, dat specialisatie en gebruik van steeds betere technieken
in de niet-agrarische

sector

- de stad - neerkomen op toenemende compa-

ratieve kostennadelen voor de boer, die buiten de landbouw actief is.
Het marktverkeer speelt bij dit alles een cruciale rol. Slechts door
ruil

van

goederen

is

het

immers

ongelijk,

dat

producenten

zich

gaan

toeleggen op produktie van goederen, waarin zij over comparatieve kostenvoordelen beschikken. Voor de boer betekent dit het produceren van goederen,
die hem de meeste winst beloven. Hij stelt zich in op de prijs- en produktprikkels van

de markt. Bovendien

is de boer

nu

in

staat om uit

zijn

gerealiseerde handelswinsten de niet-agrarische produkten op de markt te
kopen die hij voorheen met veel moeite zelf produceerde. In het 'Specialization model' ondergaan de agrarische prijzen, de lonen en de pachten dezelfde
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tendensen als In het

'Peasant model'. Toch zijn de boeren nu niet het

slachtoffer van de (grondKapitalisten. Door aan het marktverkeer deel te
nemen konden de boeren immers zelf de voordelen van het ruilverkeer incasseren, waardoor

zij zich tevens ook in financiële zaken onafhankelijker

zouden kunnen opstellen.
Een

ander

punt

betreft

de

bevolkingsgroei.

In

het

'Specialization

model' neemt de bevolking in de landbouw minder toe dan in de niet-agrarische sector. Door de groei van handelsrelaties tussen het land en de stad
doet zich wel enige agrarische arbeldsgroei voor in de tuinbouw

en bij de

teelt van handelsgewassen, maar het overgrote deel van de bevolkingsgroei
is aangewezen op tewerkstelling buiten de landbouw. En men kan daar terecht,
omdat er

tussen

groeiende

wederzijdse

de

agrarische

- en de andere economische

afhankelijkheid

ontstaat, waarbij

de

sectoren een
landbouw

een

toenemende vraag uitoefent naar gespecialiseerde goederen en diensten zoals
in de bouw, het vervoer, het marktwezen en de gereedschapmakerij.28
Het op gang komen van handel tussen land en stad en de bevolkingsgroei
leiden volgens De Vries uiteindelijk tot een verandering van het economisch
bestel, waarbij het gebruik van verbeterde technieken en reallokatie van
arbeid economische groei tot gevolg hebben. De oude agrarische

'peasant'

maatschappij

naar

transformeert

van

een

autarke

hulshoud-economle

een

economie, waarin de gespecialiseerde agrarische producenten voor hun nietagrarische goederen afhankelijk zijn van intersectorale handel. De bevolkingsgroei zal voornamelijk zijn weg vinden in de niet-agrarische produktie,
hetzij

via

migratie

naar

de

steden,

hetzij

door

het

ontwikkelen

van

ambachten en nijverheden in de dorpen.
De verdienste van de modellen van De Vries is, dat zij laten zien hoe in
een traditionele agrarische maatschappij een proces van economische ontwikkeling op gang kan komen, wanneer de boeren gebruik maken van de mogelijkheden tot het drijven van handel. Toch roept de voorstelling van zaken
met name in het

'Specialization model' nogal wat vragen op. Allereerst

maakt De Vries onvoldoende duidelijk waarom de agrarische
pachten

relatief

stijgen en de lonen

relatief

prijzen en de

dalen. Weliswaar

is het

aannemelijk, dat bevolkingsgroei deze gevolgen heeft maar er zijn nog andere
faktoren die op de ruilvoeten inwerken. Men denke onder andere aan

fysieke

produktiviteitsveranderingen.

aan

Als

deze

zijn

toe

te

schrijven

de

toepassing van grondbesparende technologieën dan komen er krachten vrij die
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juist In tegenovergestelde richting Inwerken op de agrarische prijzen, de
pachten en de lonen. De Vries gaat er kennelijk impliciet vanuit, dat de
technologische ontwikkeling per saldo arbeidsbesparend is.
Een tweede punt betreft de tewerkstelling van de extra arbeid die het
gevolg is van de bevolkingsgroei. De extra arbeid zou voornamelijk terecht
komen in de niet-agrarische sector. Dit is echter alleen het geval - bij het
volgen

van

het

neoklassieke

paradigma

-

als

de

marginale

geldelijke

arbeidsproduktiviteit in de landbouw lager is dan het loonniveau buiten de
landbouw. Als dit niet zo is zal immers de vraag naar arbeid van boeren (en
eventueel ook van grootgrondbezitters) krachtiger zijn dan de vraag van de
niet-agrarische sectoren.
Onduidelijk blijft verder ook, waarom de boeren in het 'Specialization
model' anders dan in het 'Peasant model' buiten de greep van de grootgrondbezitters

(kapitalisten) blijven. Na afloop van pachttermijnen - zijn de

boeren pachters? zijn de verhoudingen geheel gemonetiseerd? - maken (groot)grondbezittere toch gebruik van de mogelijkheid de pachtsommen op te schroeven, wanneer in de landbouw meer winst wordt gerealiseerd. Evenzo is het
niet uit te sluiten, dat in de situatie van het 'Peasant model', wanneer de
boeren met een relatief hoge lastendruk kampen de pachten worden verminderd.
Het zelf-exploiteren van grond door grootgrondbezitters is voor hen immers
geen aantrekkelijk alternatief. Wel kan niet worden ontkend, dat de grondkapitalisten als eersten zullen profiteren en hun bezit verder zullen uitbreiden als de boeren-eigenaars in financiële moeilijkheden komen.
Tenslotte

nog

een

punt

dat

voor

de

voortgang

van

het

economisch

groeiproces van wezenlijk belang is. De Vries stelt in het 'Specialization
model', dat naarmate het gebruik van verbeterde technieken en reallokatie
van arbeid economische groei te weeg brengen voor een verdere succesvolle
transformatie van het economisch systeem investeringen vereist zijn. Voor
deze investeringen in en buiten de landbouw komen stedelijke financiers in
aanmerking. Hoe echter dit proces verloopt en of bij investeringen in de
landbouw de boeren financieel afhankelijk worden van kapitalisten blijft
onduidelijk.

Hoewel de boven beschreven produktletheorleën en modellen richting en vorm
geven

aan

het

denken

over

economische

ontwikkeling

in

een

agrarische

samenleving vertonen zij toch een aantal essentiële manco's. In de eerste
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plaats wordt niet of nauwelijks duidelijk gemaakt welke gevolgen produktleen bevolkingsgroei hebben voor het bezits(grond)Inkomen en voor de Inkomensverdeling tussen grond en arbeid In de landbouw.29 Met name een toenemende
schaarste

van

de

produktlefaktor

absolute en mogelijk

grond

kan

lelden

tot een

aanzienlijke

zelfs een relatieve stijging van het grondlnkomen.

Zeker als het grondlnkomen een fors aandeel uitmaakt (bijvoorbeeld de helft)
van het totale landbouwinkomen Is het van kolossaal belang te weten welke
bestemming er aan het (extra) grondlnkomen wordt gegeven. Voor de voortgang
van een ontwikkelingsproces maakt het nogal verschil of een surplus aan
middelen besteed wordt aan prestigieuze, religieuze of profane bouwwerken of
dat zij geïnvesteerd worden In projecten waarmee knelpunten In het produktleproces worden opgelost. Het prevaleren van nlet-economlsche waarden bij
de besteding van agrarische besparingen loopt vroeg of laat uit op een cui
de sac In economische

zin, terwijl het Investeren In projecten, die een

goed rendement beloven het groeiproces zowel binnen als bulten de landbouw
voortstuwen. Juist voor een traditioneel agrarische samenleving geldt, dat
er In eerste Instantie een omslag In het door de heersende cultuur bepaalde
denken en handelen van grondbezittere moet plaatsvinden, voordat economische
groei op gang kan komen. Is de mentaliteitsverandering

gerealiseerd

- na

verloop van eeuwen al of niet politiek afgedwongen - dan zijn de (toenemende) grondlnkomens

verreweg

de belangrijkste

bron van waaruit

de eerste

belangrijke fasen van het ontwikkelingsproces worden gefinancierd. Een zaak,
waaraan In de bovenbehandelde theorieën geen of nauwelijks aandacht wordt
besteed.
Een tweede punt van kritiek betreft de hypothesen, die ontwikkeling In
de

landbouw

vooral

afhankelijk

stellen

van

het

optreden

van

exogene

faktoren. Zij Impliceren, dat economische ontwikkeling voornamelijk een zaak
Is van groei In nlet-agrarlsche sectoren, waarbij de landbouw op sleeptouw
wordt genomen. Vanwege de complementariteit van faktoren Is het vaak moeilijk om aan te geven of agrarische ontwikkeling exogeen of endogeen bepaald
is, maar

bedacht

moet

alleen kunnen worden

worden dat
behaald

produktiv! teltswlnsten

als de

produktlefaktoren

In de

landbouw

In de agrarische

sector efficiënter op elkaar worden afgestemd. Vanwege het optreden van de
Wet van Engel komt dit vooral neer op het uitstoten van 'overtollige' arbeid
naar nlet-agrarlsche

sectoren. Maar dit hoeft niet te betekenen dat het

groeiproces In de landbouw trager verloopt dan In de rest van de economie of

14
voornamelijk exogeen wordt bepaald.
Trouwene als economische ontwikkeling bezien wordt over een beperkte
periode en In een beperkt regionaal verband. Is het geen wet van Meden en
Perzen, dat zij gepaard gaat met een (relatieve) terugval van de agrarische
werkgelegenheid. Met name bij sterk stijgende Interregionale en internationale handelsstromen kan een agrarische sector profiteren van comparatieve
kostenvoordelen en door een vergroting van haar produktie ook meer mensen
werk verschaffen.30

In een

dergelijke

situatie

vervult

de landbouw een

motorfunktie omdat haar produktie immers sterker toeneemt dan de produktie
van de niet-agrarische sectoren. Bovendien moet aansluitend hierop op een
ander verschijnsel

worden

gewezen: de instroom

van

extra

arbeid

in de

landbouw als de rest van de economie stagneert of terugvalt en groeisectoren
niet in staat zijn het verval op te vangen. De landbouw speelt dan de rol
van 'redder in nood' en mitigeert op deze wijze de economische achteruitgang
van een regio.
In het algemeen kan ten aanzien van de ontwikkeling van de werkgelegenheid worden gesteld, dat er krachten vrijkomen die de arbeid in de richting
van de agrarische sector stuwen, als de marginale geldelijke arbeidsproduktiviteit

in

de

landbouw naar

een hoger niveau

tendeert

dan

buiten de

landbouw. Dat een en ander kan leiden tot een daling van de gemiddelde
arbeidsproduktiviteit in de landbouw betekent echter niet, dat daardoor ook
de arbeidsproduktiviteit in de gehele economie daalt. Het tegenovergestelde
zal het geval zijn, omdat de landbouw doorgaans veel minder arbeidsintensief
is dan de niet-agrarische sectoren van een economie.

In de onderhavige studie zullen wij de weergegeven theorieën, modellen en
hypothesen niet volgen bij het analyseren van de agrarische werkelijkheid.
De vermelde kritiek maakt duidelijk, dat verklaringen voor de economische
ontwikkeling van een agrarische samenleving wel eens geheel anders kunnen
luiden

dan

genomen,
historisch

de

dat

theorieën
hier

de

postuleren.

economische

Zeker

wanneer

ontwikkeling

in aanmerking

wordt

belicht

wordt

voor

een

beperkte periode en voor een beperkt geografisch gebied. Dit

onderzoek richt zich op het bepalen van macro-economische grootheden en op
het leggen van macro-economische verbanden om daardoor zicht te krijgen op
het proces van economische ontwikkeling in een concrete agrarische maatschappij, Oost-Vlaanderen tussen 1815 en 1850.
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1.3 Begrenzing van het onderzoek

Hoe de Vlaamse landbouw zich heeft ontwikkeld proberen wij met deze studie
te achterhalen voor de periode 1815-1850. Tot nu toe is de aandacht voor dit
tijdvak

te eenzijdig

(textiel)nijverheid.
beschouwde

periode

ontoegankelijkheid

gericht geweest op
Vooral

wat
van

meer

in
te

bronnen

de moderne

kwantitatief

belichten. Achter
uit

de

en de

opzicht

Hollandse

het
en

traditionele

proberen

wij

de

en

de

ontbreken

de

vroeg-Belgische

periode heeft men zich in de historiografie vaak verscholen; zodanig zelfs,
dat het er op lijkt dat het Jaar 1846, vanwege zijn onschatbare 'Tellingen'
het

jaar

nul

van

de

moderne

economische

geschiedenis

vormt.

Met

dit

onderzoek wordt gepoogd een leemte aan te vullen. Wij zagen ons echter wel
gedwongen het onderwerp te beperken tot slechts één gewest, de provincie
Oost-Vlaanderen, bestaande uit de steden en de plattelandsgemeenten, zoals
genoemd en naar district (arrondissement) ingedeeld krachtens het bestuurlijk reglement van 1818 (ruwweg het grondgebied van de huidige provincie en
dat van de Antwerpse en Henegouwse gemeenten Burcht, Zwijndrecht, Orroir,
Amougies en Russeignies; zie kaart l.l). 11
Met dit onderzoek wordt gepoogd

de ontwikkeling van de landbouw te

achterhalen aan de hand van macro-economische grootheden. Toch zijn deze pas
te verwerven, nadat vele gegevens van het economisch krachtenveld op microniveau zijn verzameld en verwerkt tot totaalgegevens.
Omdat deze

arbeid

in de tijd

veelal onvolledig

en onvoldoende

is

geschied, terwijl bovendien overgeleverde provinciale cijfers niet altijd
even betrouwbaar bleken, was een van onze primaire
opnieuw, het

opsporen en vergaren van

gedesaggregeerde

niveau.

Dat

het

taken, telkens weer

relevant materiaal

succes

ons

hierbij

soms

op het

meest

volledig

en

meermalen gedeeltelijk in de steek liet en wij nogal eens gedwongen werden
verreikende veronderstellingen door te voeren, doet zeker aan de waarde van
partiële uitkomsten

in deze

studie afbreuk. Gezien

de

rijke

oogst

van

basisgegevens lijkt het echter niet waarschijnlijk dat nieuwe archiefvondsten en nader detailonderzoek de resultaten op hoofdpunten zullen aantasten.
In dit werk zullen wij verder weinig aandacht besteden aan institutionele,
technische en sociale aspecten van de ontwikkeling van de landbouw. Een

Eeklo
о

St.-Niklaas
о

Gent
•

Dendermonde
о

Aalst

Oudenaarde

kaart 1.1. Oost-Vlaanderen in arrondissementen
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uitvoerige behandeling ervan zou ons te ver voeren van de centrale probleemstelling en deze onderwerpen verdienen op zich een ander, meer geëigend
kader. Ook aan de micro-economische organisatie van het agrarisch bedrijf
zal weinig aandacht worden besteed. Hier wordt slechts opgemerkt, dat het
midden- en kleinbedrijf de overheersende bedrijfsvormen in Vlaanderen waren.
Het grootbedrijf - meer dan 25 à 30 ha - kwam er weinig voor, maar het
keuterbedrijf daarentegen des te meer. Het lijkt er haast wel op of iedere
landarbeider in Vlaanderen over een eigen mini-exploitatie beschikte, die
veelal nog geen halve ha groot was. 32 Kenmerkend was verder voor de agrarische bedrijfsvoering dat zij in vergelijking met andere regio's in Europa op
een hoog peil stond, arbeidsintensief werd uitgeoefend, gespecialiseerd was
en zich richtte op de markt (vooral door de afzet van handelsgewassen en
veeteeltprodukten). Deze intensieve en produktieve Vlaamse landbouw was mede
een gevolg van een proces van bedrijfsverkleining dat zich in de 17e en 18e
eeuw had voorgedaan. In hoeverre dit proces zich ook in de periode 1815-1850
heeft voortgezet is niet door ons onderzocht.

Wat de periodisering betreft hebben wij ons eveneens de nodige beperkingen
opgelegd. Het begin van het onderzoek valt globaal samen met de instelling
van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in 1815. Economisch gezien was
dit jaar het startpunt van een nieuw era, waarin ook Vlaanderen de 'schwung'
van een krachtig herlevende Noordzee-handel zou ervaren. Het was ook de
afsluiting van een
keizerrijk

de

tijdperk waarin dankzij de integratie

Vlaamse

economische

mogelijkheden

tot

in het Franse

volle wasdom

waren

gekomen.
Ten tijde van het Franse bewind is er veel tot stand gekomen, waarop
later is voortgebouwd. Om een tweetal van de meest in het oog lopende punten
te noemen: de uitbouw van de fabriekmatige, stedelijke (Gentse) katoenindustrie en, van geheel andere aard, de fundering van een nieuw staatsbestel,
dat vooral op administratief gebied grote gevolgen heeft gehad. De nieuwe
administratieve ordening van het overheidsbestuur hield voor de agrarische
sector onder andere in dat er vele enquête's werden gehouden en voorts dat
er

sedert

1808

kadastrale

werkzaamheden

werden

uitgevoerd

om

tot

een

evenrediger verdeling van de grondbelasting te komen.
De Vlaamse landbouw is voor de Franse tijd uitgebreid bestudeerd door
Vanderpljpen. Deze auteur heeft zich naast de gevoerde landbouwpolitiek in
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zijn

bovengenoemde

produktlvltelt

In

dissertatie
de

bezig

akkerbouw

gehouden

en hij heeft

met

de

produktle

omstandig

de rol

en de
van

de

veehouderij In het agrarisch bedrijf belicht. Van de resultaten van het
onderzoek

van

Vanderpljpen

zal

In deze

studie

dankbaar

gebruik worden

gemaakt. WIJ zullen echter wel In voorkomende gevallen zijn Franse bronnen
aan een kritische beschouwing onderwerpen.
De elndgrens van de door ons beschouwde periode vormt het jaar 1850. In
economisch opzicht bestaat er geen aanleiding

een cesuur te plaatsen In het

midden van de eeuw. De landbouw werd immers zowel vóór als na 1850 gekenmerkt door een gelijksoortige, lange termijn ontwikkeling. Omdat de landbouw
vooral voor de periode 1815-1850 onderbelicht is gebleven, was dit voor ons
voldoende reden de aandacht volledig op dit tijdvak te concentreren.
Tenslotte nog een laatste nevendoelstelling. Met dit werk hopen wij te
bereiken, dat in de toekomst bij het historisch onderzoek meer rekening
wordt gehouden met de economische aspecten van de landbouw en de rol van
deze sector in het economisch groeiproces van de vorige eeuw.33 Zeker wat de
Moderne

Tijd

betreft

is

de

aandacht

van

economisch

historici

vooral

uitgegaan naar op het eerste gezicht spectaculaire onderzoeksvelden, zoals
de ontwikkeling van de moderne industrie, de groei van de internationale
handel, de ontwikkeling van steden en het verval van traditionele nijverheden. Juist het almaar groeiend

'agrarisch surplus' sedert 1800/50 en de

toenemende symbiose tussen de landbouw en de rest van de economie rechtvaardigen, dat in het historisch onderzoek aan de basissector 'bij uitstek' een
groter gewicht wordt toegekend. Het opdiepen van cijfermatige gegevens en
het bepalen van economische grootheden en relaties binnen de landbouw dienen
als de belangrijkste taken te worden opgevat. Met dit onderzoek trachten wij
voor Oost-Vlaanderen hiertoe een aanzet te geven.

1.4

Opzet van de studie

Deze studie bestaat uit drie delen. In deel I traceren wij de economische
ontwikkeling van de landbouw tussen 1815 en 1850. In een aantal 'voorstudies' dragen wij materiaal aan op grond waarvan in deel II macro-economische
produktieschattingen worden uitgevoerd. Ook zal in deel I uitvoerig kritiek
op bronnen en cijfers worden uitgeoefend om op deze wijze zo betrouwbaar
mogelijke schattingen te verwerven. In eerste instantie gaan wij in op een
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aantal algemene aspecten van het proces van agrarische ontwikkeling. WIJ
bepalen ons In hoofdstuk 1 tot Institutionele elementen, zoals de bodemgesteldheid en het landbouwsysteem. Aan de hand van een beschrijving van de
toegepaste vruchtwisseling wordt gepoogd een globaal zicht te verwerven op
de technische aspecten

van de bedrijfsvoering. De bevolkingsomvang Is een

faktor van algemene aard. Vla de vraag naar voedingsmiddelen en het aanbod
van arbeidskrachten oefent deze Invloed uit op de evolutie van het agrarisch
produktleproces. Het bevolkingsverloop zal dan ook als een apart onderwerp
worden behandeld.
Faktoren,

die

In

directe

zin

de

omvang

van

de

macro-economische

produktle bepalen komen In de hoofdstukken 2, 3 en 4 van deel I aan de orde.
Allereerst het cultuurareaal. Nagegaan wordt over welke bestemming
was verdeeld
Stevige

grond

en of het cultuurareaal tussen 1815 en 1850 Is toegenomen.

kritiek

zal worden

uitgeoefend

op

de

grondreglstratle

van

een

algemeen geaccepteerde en nog onverdachte bron, de landbouwtelling van 1846.
De cijfers van de grondreglstratle zullen worden aangepast. In hoofdstuk 3
worden de akkerbouw en de veehouderij afzonderlijk behandeld. Voor de eerste
bedrijfstak gaat het hierbij om het opsporen van kernvariabelen: de gemiddelde fysieke produktle per ha en de verdeling van de grond tussen de verschillende gewassen. Ten aanzien van de veehouderij bepalen wij ons tot de
ontwikkeling van de diverse veestapels. Aan het einde van hoofdstuk 3 worden
voor de belangrijkste voedingsgewassen de produktle-resultaten op een rij
gezet. Bovendien wordt bezien of de voedingssituatie In Oost-Vlaanderen tussen 1815 en 1850 Is gewijzigd.
Omdat de dynamiek van een produktleproces niet alleen wordt beheerst
door de fysieke produktle, maar tevens door de prijzen, wordt In hoofdstuk 4
uitgebreid Ingegaan op het prijsverloop van agrarische goederen. Onderzoek
wordt

verricht

naar

de

prijscon junctuur

van

akkerbouwgewassen

en

van

veeteeltprodukten. Voorts wordt bezien of er voor de verschillende Oostvlaamse markten

sprake is van een divergerend

prijsverloop

en wordt

de

nominale prijsbeweging afgezet tegen de prijsontwikkeling van niet-agrarische

goederen.

Met

dit

laatste

trachten

wij

de

veranderingen

in

de

agrarische ruilvoet te achterhalen en op deze wijze het agrarisch prijsverloop in het reële perpectief te plaatsen.
In deel II wordt de groei van de totale Oostvlaamse landbouw-produktie
voor de onderhavige periode geschat. Voor twee kenjaren 1820 en 1850 wordt
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bedrijfstakgewijs de netto geldelijke produktle berekend. Na het inleidende
hoofdstuk 1 staat in hoofdstuk 2 de akkerbouwproduktie centraal. Voornamelijk op basis van gegevens uit deel I over de areaalomvang, de produktle per
ha en over de
hierop

de

prijzen wordt per gewas de bruto-produktle bepaald. Door

grond-

en

hulpstoffen

(de

posten:

zaaizaad, mest,

dierlijke

tractie en onderhoud en afschrijving) in mindering te brengen resteert de
netto-produktie van de akkerbouw. De veeteelt komt aan de orde in hoofdstuk
3

en

getracht

wordt

hiervoor

de bruto-produktie

te

bepalen.

In aparte

paragrafen worden de produktle van het rundvee en de produktle van het
kleinvee behandeld. Ook gaan wij in op de lm- en export van vee, op de
paardenfokkerij en op de groei van de veestapel en voorts wordt het dierlijk
verbruik van voedingsmiddelen geschat.
Hoofdstuk 4 van deel II bevat de tuinbouw, de fruitteelt en de bosbouw
en probeert aan te geven hoe de netto-produktie van deze relatief kleine
bedrijfstakken

zich heeft ontwikkeld. In hoofdstuk 5 wordt een verdeling

aangebracht tussen de intermediaire en de finale produktle van de akkerbouw
en

vervolgens

wordt

na

de

gescheiden

behandeling

van

de

afzonderlijke

bedrijfstakken een overzicht samengesteld van de totale netto-produktie van
de agrarische sector.
Als afsluiting van deel

II worden in hoofdstuk

6 de belangrijkste

bevindingen van de produktiegroei in de landbouw nog eens samengevat.
In deel III van deze studie gaan wij in op de inkomensverdeling in de
landbouw. Van de 'klassieke' produktiefaktoren grond, kapitaal en arbeid
wordt

het

inleiding

inkomen
van

geschat

hoofdstuk

voor

1 wordt

kadastraal kanton berekend

de
in

twee kenjaren
hoofdstuk

2

1820 en
het

1850. Na de

pachtinkomen

en daarnaast het rendement op grond

per

bepaald.

Omdat belastingen vanouds een flink deel van het grondlnkomen voor zich
opeisten, wordt een onderscheid gemaakt tussen bruto- en netto-grondinkomen.
Met het laatste concept wordt het werkelijke inkomen van de grondbezitters
bedoeld. Aansluitend op hoofdstuk 2 volgt een appendix, waarin de geografische verdeling van grondbezit en grondlnkomen aan de orde wordt gesteld. Met
name

proberen - wij

na

te

gaan

in welke

mate

allochtone

grondbezitters

grondlnkomen verwierven. Uitvoerig wordt hierbij aandacht besteed aan de
positie van Gent en aangegeven welke rol het grondlnkomen speelde in de
economie van de stad.
In hoofdstuk 3 van deel III wordt het agrarisch kapitaal geschat, zoals
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dit

belichaamd

Is

In

opstallen,

werktuigen,

veestapel

en

voorraden.

Vervolgens wordt het Inkomen van dit kapitaal berekend aan de hand van de
vervangingswaardetheorie. In de hoofdstukken 4 en 5 proberen wij greep te
krijgen op de grootscheepse veranderingen In de rurale arbeid. In eerste
Instantie worden de ontwikkelingen beschreven van de linnennijverheld en de
vlasverwerkingsindustrie - de zo overheersende landelijke nijverheid -. Mede
op basis van de cijfers van de werkgelegenheid in de plattelandsindustrie
wordt in hoofdstuk 5 de agrarische arbeid naar omvang en inkomen geschat.
Tenslotte zetten wij in hoofdstuk 6 de faktorinkomens nog eens op een rij en
wordt het verschil (de winst ?) bepaald tussen de totale netto-produktle en
het totaal der inkomens in de landbouw.
Aan het eind van deze studie volgt

een

slotbeschouwing, waarin de

belangrijkste bevindingen nog eens worden samengevat en een aantal verreikende conclusies worden getrokken.

Noten bij Algemene Inleiding en Probleemstelling:

Vandenbroeke/Vanderpijpen, Landbouw, 1981, 183.
Ter adstructie wordt vermeld, dat in het begin van
2SZ van de actieve bevolking in Vlaanderen werkzaam
verheid en in 1846 - bij een ongeveer 30Z grotere
451.
Bovendien
zou
de
arbeidsintensiteit
Vandenbroeke/Vanderpijpen, Landbouw, 1981, 194.

de 19e eeuw 20 tot
was in de vlasnijbevolking - zelfs
zijn
toegenomen.

Basquin, Nijverheid, 1979, 143-145; Veraghtert, Ambacht, 1981, 286-288.
Vandenbroeke, Landbouw, 1979, 73-101.
Onder het begrip produktiviteit dient zonder
fysieke grondproduktiviteit te worden verstaan.

nadere

aanduiding

de

Vandenbroeke/Vanderpijpen, Landbouw, 1981, 188-200.
Pe landbouw en de landbouwpolitiek in het Lele- en het Scheldedepartement (1794-1814), 521, Brussel, 1983, (VUB). Wij zijn dr. W.
Vanderpijpen zeer erkentelijk voor de toestemming zijn onuitgegeven
magnum opus in deze studie te citeren en in voorkomende gevallen te
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bekritiseren.
Vandenbroeke, Agriculture, 1987, 325-345.
Om slechts enkele studies te noemen, waarin de groei van de steden
gekoppeld wordt aan nieuwe economische ongelijkheden In de steden:
Klep, Bevolking, 1981, 326-328; Van der Wee, Historische aspecten,
1972, 168-205; Van Praag, Demografische ontwikkeling, 1981, 94-98;
Veraghtert, Ambacht, 1981, 253-288.
Tussen 1815 en 1850 nam de bevolking van het administratief platteland
toe van 465.364 tot 570.884 inwoners, van de 11 administratieve steden
van 134.762 tot 212.566 inwoners en hierbij van de steden Gent en St.Niklaas (de werkelijke groeipolen) respectievelijk van 58.319 tot
106.704 en van 11.510 tot 21.149 inwoners. Eigen berekeningen op basis
van; Wegwijzer der stad Gent, 1815-1820; M.A., 1-68, 1817-1850; Exposé,
1846-1850.
Klep wijst er op, dat 'bij het schaarser worden van het land de
(stedelijke) grondbezitter een steeds groter deel van het faktorinkomen
naar zich toetrok'. Klep, Bevolking, 1981, 223.
Lewis, Economie development, 1954; Fei/Ranis, Development, 1964; Mokyr,
Industrialization, 1976.
Voor een wat uitgebreidere bespreking van de theorieën van de duale
economie zie: Klep, Bevolking, 1981, 268-274.
Voor een bespreking van het model van Mokyr zie: Klnt/Van der Voort,Economische groei, 1980, 105-114.
In de visie van Mokyr bestaat de agrarische aanvulling uit -twee
componenten, een agrarisch seizoensurplus en een deel van het grondinkomen. De eerste betreft het verschil tussen de marginale produktiviteit in de landbouw en de (marginale) produktiviteit in de huisindustrie in het agrarisch hoogseizoen en de tweede component hangt samen
met de situatie op de grondmarkt. Omdat op deze markt geen volkomen
concurrentie zou heersen, zou de pachter hiermee zijn voordeel doen ten
koste van de grondeigenaar en een deel van het grondInkomen naar zich
toe trekken. Mokyr, Industrialization, 1976, 137-144.
Klep, Bevolking, 1981, 272-274.
Van Zanden gebruikt het begrip 'traditionele economische groei' naast
de algemeen aanvaarde term 'moderne economische groei'. Met de laatste
aanduiding wordt produktiegroei bedoeld, die gepaard gaat met stijgende
arbeidsproduktiviteit en stijging van het inkomen per hoofd van de
bevolking. Van Zanden, De economische ontwikkeling, 1985, 11-19.
Boserup, The conditions, London, 1965.
Boserup zet zich af tegen Bairoch (Révolution industrielle et sousdéveloppement, 1969). De laatste auteur constateert wel een stijging
van de arbeidsproduktiviteit voor de 18e eeuw.
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Boserup, Population, 1981, 112-125. In de theorie van Boserup wordt
niet altijd even duidelijk een onderscheid gemaakt tussen de ontwikke
lingen van de algemene produktlvltelt en die van de arbeldsproduktlvltelt In de landbouw.

19.

Klep, Bevolking, 1981 ! Vandenbroeke, De tweede agrarische expansie,
1980; Vandenbroeke, Agriculture, 1987t Bleleman, Boeren, 1987.

20.

Van Zanden schat met behulp van een СоЪЪ-Douglas produktlefunctle de
groeivoet van de algemene produktlvltelt tussen 1810 en 1850 op 0,11
per Jaar. Voor zijn produktlevarlabelen In de formule maakt hij echter
gebruik van de door hem berekende bruto-produktlecljfers. Beter zou
zijn geweest, als hij zijn Inkomensgegevens hiervoor had gebruikt. Deze
komen Immers meer overeen met het macro-economische produktleconcept
dan de bruto-produktlecljfers. Een door ons uitgevoerde herberekening
op basis van de Inkomensgegevens van Van Zanden geeft voor de periode
1810-1850 een daling van de algemene produktlvltelt te zien van 0,051
per jaar. Van Zanden, De economische ontwikkeling, 1985, 135-136.

21.

Van Zanden, De economische ontwikkeling, 1985, 166.

22.

Van Zanden, De economische ontwikkeling, 1985, 81.

23.

Omdat de provinciale kapltaalcljfers niet zijn vermeld. Is de algemene
produktlvlteltsstljglng van de drie provincies niet herberekend.

24.

Berekend op basis van de gegevens van Van Zanden bij gelijkblijvend
loonniveau tussen 1810 en 1850. Van Zanden, De economische ontwikke
ling, 1985, 131.

25.

Klep, Groeldynamlek, 1973, 135-179. In het arrondissement Turnhout zou
de arbeldsproduktlvltelt tussen 1813 en 1840/44 met 48Z zijn gestegen.
Valt deze stijging vermoedelijk te hoog uit, zoals de schrijver
veronderstelt, het verschil tussen het arrondissement en de Nederlandse
provincies dient nader bestudeerd te worden.

26.

De Vries, The dutch rural economy, 1974, 4-21. Voor een bespreking van
de modellen van De Vries zie ook: Bleleman, Boeren, 1987, 45-48.
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produceren en kopen groter Is dan het opbrengstverschll tussen het
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Reglementen omtrent d'organlsatle van de Staeten, Ridderschap, Regering
van de Steden en Administratie ten Plattelande In de provincie OostVlaanderen', M.A., 2, 1818.
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Hermelgem (Oudenaarde) gefuseerd en In 1845 werd Vrasene (St.-Niklaas)
In twee zelfstandige gemeenten, Vrasene en Meerdonk, opgedeeld.

32.

Het verpachten van een klein lapje grond was voor de wat grotere
agrarische bedrijven het middel om landarbeiders aan de grond te binden
en daardoor In het hoogseizoen of op andere tijden van het Jaar
verzekerd te zijn van de hoogst noodzakelijke arbeidskracht van derden.
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Voorbeelden In dit verband zijn het baanbrekende werk van Van Zanden
over de Nederlandse landbouw In de 19e eeuw (Van Zanden, De economische
ontwikkeling, 1985) en de geografisch beperkte studie van Klep over het
Baronie-Kempengebied (Klep, Groeidynamiek, 1973).

Deel I
Bouwstenen:
Fysieke Produkt i e en Prijzen

1. Algemene Beschouwing

1.1 Inleiding

In dit deel gaan wij na welke veranderingen In de onderhavige periode de
fysieke produktle en de agrarische prijzen hebben ondergaan. Wat de eerste
grootheid betreft baseren wij ons op ontwikkelingen in de akkerbouw en de
veehouderij.

Nadat

In

hoofdstuk

2 het

cultuurareaal

aan een

uitvoerig

onderzoek Is onderworpen, wordt In hoofdstuk 3 de ha opbrengst bepaald en
vervolgens de totale produktle. Ook wordt In hoofdstuk 3 aan de hand van
veetellingen de absolute en de relatieve groei van de diverse veestapels
bepaald en voor de akkerbouw wordt er wegens de onbetrouwbaarheid en ook het
ontbreken

van

voldoende

macro-gegevens

langs

Indirecte

weg

de

fysieke

produktle van de belangrijkste gewassen geschat.
In hoofdstuk 4 houden wij ons bezig met de agrarische prijzen. Het is
ons in eerste instantie te doen om het jaarlijks verloop van de prijzen,
waardoor inzicht wordt verworven in het conjunctureel proces in de landbouw.
Voorts

hebben

handelscentra

wij

onderzoek

en wordt

gedaan naar

aandacht

geschonken

prijsverschillen
aan het

reële

tussen

lokale

aspect van de

agrarische prijzen. De hier achterhaalde produktle- en prijsgegevens vormen
verder de basis, waarop wij in deel II voortbouwen bij het schatten van de
totale agrarische produktle.
Voordat de eigenlijke hoofdonderwerpen aan bod komen, voeren wij in dit
eerste hoofdstuk een meer algemene verkenning uit. In paragraaf 2 wordt de
status aangegeven van de referentieperioden(jaren) waarvan in deze studie
gebruik wordt gemaakt. Daarna wordt in afzonderlijke paragrafen een tweetal
zaken

belicht,

die

in

technisch

en

structureel

opzicht

de

agrarische

bedrijfsvoering in Vlaanderen bepaalden: de bodemgesteldheid en de vruchtwisseling. Omdat voorts voor een goed begrip van het agrarisch ontwikkelingsproces enige notie van hetgeen op demografisch terrein plaatsvond niet
kan worden ontbeerd, zijn wij in paragraaf 5 het kwantitatief bevolkingsverloop voor de provincie en voor de zes arrondissementen nagegaan.
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1.2 Heferentleperloden(jaren)

Deze studie wordt vanuit een macro-economische Invalshoek opgezet. Gepoogd
wordt zicht te krijgen op de economische ontwikkeling van de landbouw In
Oost-Vlaanderen In het tijdvak 1815-1850, ook wel aangeduid als de Hollandse
tijd en de vroeg-Belglsche periode. Het grote probleem bij de bestudering
van dit tijdvak Is echter dat gegevens van de relevante economische grootheden maar In beperkte mate voorhanden zijn en voorzover beschikbaar alleen na
uitgebreide

broimenkrltlek

mogen worden gebruikt. Van een overvloed

van

datamateriaal waarover de jaren na 1650 lijken te beschikken, Is voor de
onderhavige periode geen sprake. Doorlopende jaarreeksen, de Ideale basis
voor een studie van economische ontwikkeling, zijn of kunnen slechts voor
een klein aantal economische grootheden worden samengesteld. Voor de periode
1815-1850 blijft een en ander beperkt tot prljsreeksen van de belangrijkste
landbouwprodukten, tot reeksen van de paardenstand en de rundveestapel en
tot bevolkingsgegevens. Hoewel ook deze reeksen nog heel wat lacunes en
gebreken vertonen, zijn wij voor de meeste andere economische grootheden
uitsluitend aangewezen op data die of wel van incidentele aard zijn en op
afzonderlijke Jaren betrekking hebben of wel als 'gemiddelden' een beperkte
periode omvatten. Maakt dit het onmogelijk om de economische ontwikkeling te
bestuderen als een van Jaar op jaar veranderend economisch proces, wel is
het mogelijk om comparatief statisch te werk te gaan en aldus aan de hand
van een aantal 'dwarsdoorsneden' in de periode 1815-1850 zicht te krijgen op
het verloop van afzonderlijke grootheden. Omdat deze dwarsdoorsneden van de
verschillende economische grootheden doorgaans niet samenvallen blijft het
totaal-beeld van de economische ontwikkeling bij het louter bestuderen van
afzonderlijke grootheden nogal fragmentarisch en weinig coherent.
Alleen wanneer de grootheden betrekking hebben op een zelfde jaar of
periode en dit voor meerdere referentiepunten geldt, kunnen vergelijkingen
worden getrokken en kan worden nagegaan hoe de landbouw-economie zich als
geheel heeft voortbewogen en of zij veranderingen heeft ondergaan. Omdat het
economisch proces wordt gekenmerkt door een cyclisch verloop, is het wel van
belang dat bij een vergelijking van 'totaal-plaatjes' de referentiepunten
betrekking hebben op jaren of perioden, waarin de economische verhoudingen
niet verstoord waren. Hen zou immers bij het nemen van verkeerde referentie-
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punten tot een vertekend beeld kunnen komen van de (trendmatige) economische
ontwikkeling. Dit betekent, dat met name sterk fluctuerende grootheden als
prijzen en oogsten betrekking moeten hebben op min of meer normale jaren of
het gemiddelde moeten weergeven van meerdere jaren. Het meest Ideale zou
zijn wanneer de gemiddelden een volledige conjunctuurcyclus zouden omvatten
of een halve conjunctuurcyclus, maar dan wel met Inbegrip van hoogte- en
dieptepunt.
Voor het tijdvak 1815-1850 menen wij goede referentiejaren te hebben
gevonden

In

1820 en

1850. Deze jaren representeren het

'ruwe' begin en

einde van het tijdvak en zij worden gekenmerkt door een economische situatie, waarin de verhoudingen In de landbouw weer zijn genormaliseerd na de
ernstige agrarische

crises van 1816/17 en van 1845/48. Bovendien hebben

belde jaren het voordeel dat er relatief veel gegevens over zijn terug te
vinden.
Toch kleven er aan de keuze van de dwarsdoorsneden 1820 en 1850 ook
bezwaren. Immers

niet voor

alle relevante economische

grootheden

kunnen

'even' betrouwbare schattingen worden uitgevoerd. Dit hangt samen met het
feit dat wij ons enerzijds zo veel mogelijk baseren op gemiddelden van meerdere Jaren en anderzijds bij gebrek aan voldoende gegevens van Inter- en
extrapolaties

en

ven

vooronderstellingen

gebruik

moeten

maken.

Hoewel

hierdoor, soms grove, onvolkomenheden niet zijn uit te sluiten, menen wij
toch dat voor de genoemde kenjaren goede totaal-overzichten van produktle en
Inkomen kunnen worden samengesteld die bij onderlinge vergelijking ook een
goed zicht op de economische ontwikkeling tussen het begin van de Hollandse
periode en het midden van de 19e eeuw geven. Met het vaststellen van de
relevante grootheden voor de jaren 1820 en 1850 belasten wij ons vooral In
de delen II en III van deze studie. Telkens zal dan duidelijk worden gemaakt
op welke gegevens wij ons baseren en In hoeverre het datamateriaal aan
Inter-

en

Ingevoerd.

extrapolaties
Hier

zij

ten

wordt

onderworpen

aanzien

van

de

en

veronderstellingen

jaarlijks

sterkst

worden

fluctuerende

grootheden, oogsten en prijzen, slechts opgemerkt dat wij voor 1820 voornamelijk steunen op gegevens van kadasterexpertises die zijn opgesteld rond
1830 maar betrekking hebben op achterliggende Jaren en wat de prijzen betreft op gegevens van de jaren 1816-1825 of op die van 1818-1822. Voor het
laatste referentiejaar gebruiken wij de produktlegegevens van 1850 en de
gegevens van het 'anneé ordinaire' van de landbouwtelling van 1846 en verder
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ten aanzien van de prijzen de gegevens van de prijsconjunctuurcyclue 18411850. Dat wij ons voor het tweede referentiejaar niet mede hebben gebaseerd
op jaren na 1850 vloeit voort uit het feit dat er In het begin van de Jaren
vijftig in de economische ontwikkeling van de landbouw sprake is van een
βtructuurbreuk, die gepaard gaat met sterk stijgende prijzen en oogstcijfers.

1.3 Bodemgesteldheid
Hoewel de kwaliteit en de vruchtbaarheid van cultuurland van een zelfde
grondsoort doorgaans grote verschillen te zien geven, hangt de inrichting en
de uitoefening van het landbouwbedrijf samen met de soort grond, waarop het
is gevestigd. Oost-Vlaanderen kent geen uniforme bodemtextuur. Grosso modo
zijn er vijf grondsoorten te onderscheiden. Drie hiervan komen het meeste
voor en wel: de zand-, de zandleem- en de leemgronden. De overige twee zijn
de alluviale gronden van de rivieren en de zee; de laatste worden de polders
genoemd (zie kaart 1.1).
Ongeveer de helft van het oppervlak van de provincie bestaat uit lichte
zandgrond. Deze grondsoort beslaat het grootste deel van de arrondissementen
Gent, Eeklo en St.-Niklaas en voorts nog een forse strook benoorden de
Schelde

in

bebouwen,

het
maar

arrondissement
van

nature

Dendermonde. Zandgrond

weinig

vruchtbaar.

is gemakkelijk

Alleen

door

te

intensieve

grondbewerking en vooral door overvloedige bemesting overwint men de schrale
bodem.
De leemgronden maken het grootste deel uit van de arrondissementen
Oudenaarde en Aalst en hun begrenzing wordt in het westen gevormd door de
Schelde en in het noorden door de lijn Oosterzele-Aalst. In het oosten en
het zuiden zet de bodemafzetting zich voort in Brabant en Henegouwen. In
tegenstelling tot zand is leem een taaie aardsoort, die zich moeilijk laat
bewerken. De zware leemgrond vergt van mens en dier de nodige inspanning bij
het ploegen, het omspitten en het af wateren van de grond. Toch is deze
grondsoort
voort.

in

het

algemeen

vruchtbaar en

brengt hoogwaardige

produkten

Ill

II
I
II
III
IV

kaart I.1 Oost-Vlaanderen: bodemtextuur

=
=
=
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zand
leem
zandleem
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De zandleemgronden vormen het afscheidingegebied tussen de zand- en de
Ie erna f zetting en strekken zich uit over het deel van het arrondissement
Oudenaarde, dat ten westen van de Schelde ligt en over de arrondissementen
Dendermonde en Aalst met de Schelde als noord- en de lijn Oosterzele-Aalst
als zuidgrens. Voorts bevindt zich op de lijn Gent-Tlelt, voorbij Drongen
nog

een

vijf

à tien km

brede

strook zandleemgrond,

alsmede

boven het

noordelijk oevergebied van de Durme en de Schelde In het zuidoostelijk deel
van het arrondissement St.-Niklaas. De zandleemgronden vertonen de kenmerken
van een overgangsgebied. De voor- en nadelen van de grond verschillen al
naar

gelang

men

deze met een van de eerste

twee genoemde

grondsoorten

vergelijkt.
Minder omvangrijk maar van een geheel eigen karakter zijn de alluviale
afzettingen langs de rivieren de Schelde, de Lele, de Durme en de Dender.
Deze worden tot de vruchtbaarste grond in de provincie gerekend en brachten
in de eerste helft van de 19e eeuw ook relatief de hoogste inkomens op.
Tenslotte

de

polders. Dit

zijn de

ingedijkte,

op

de

zee

gewonnen

landen, die hun vruchtbaarheid ontlenen aan het bezinksel van plantaardige
en dierlijke organismen die de zee er eertijds achterliet. De bebouwbare
laag is voorts een mengsel van zand en klei, vrij vet en slijkachtig, maar
ook vruchtbaar. Deze grond

levert een rijke vegetatie op. Men treft de

polders aan in het uiterste noorden van Oost-Vlaanderen, in het arrondissement Eeklo waar de lijn St.-Laureine-Assenede

de zuidgrens is en in een

noordelijke driehoek van het arrondissement St.-Niklaas, waar de Klinge en
Rallo

de

basispunten

voortzetting

van het

aangeven. In geografisch

opzicht

is de grond

een

Zeeuwse polderland, dat in Oost-Vlaanderen door de

zandgronden wordt afgebakend.1

Behalve dat de bodemafzetting mede bepalend was voor de bedrijfsvoering, die
op de grond werd toegepast, gold dit ook voor de gewasbebouwing. Beperken
wij ons tot de belangrijkste gewassen, dan kan geconstateerd worden, dat in
de eerste helft van de 19e eeuw rogge kenmerkend was voor de zandgrond en
tarwe voor de leemgronden. In het overgangsgebied tussen beide bodemafzettingen was van een echte overheersing van het ene dan wel van het andere
broodgraan geen sprake. Wel werd er het mengkoren masteluin veel meer dan
elders geteeld. In de polders van het noorden maakten tarwe en gerst de

Schelde

Durme

Leie

Schelde

Dendei

kaart 1.2. Oost-Vlaanderen: rivieren
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dienst uit en de alluviale afzettingen van de rivieren waren bijzonder In
trek als hoolland.
De grondsoort was dus een belangrijke faktor, die mede In technisch
opzicht richting gaf aan de exploitatie van het land, maar de dominerende
faktor was het rotatiestelsel, waaraan de grond werd onderworpen. Aan de
behandeling van de vruchtwisseling, zoals deze In Vlaanderen tot ontwikkeling kwam, zullen wij In navolging van agronomen uit het begin van de 19e
eeuw de nodige aandacht schenken.

1.4 Vruchtwisseling

In de traditionele Westeuropese landbouw was de braak het geëigende middel
om de wildgroei van onkruid tegen te gaan, de grond weer op krachten te
laten komen en voor verschraling te behoeden. BIJ de gebruikelijke monocultuur van granen werden zoveel voedingsstoffen aan de grond onttrokken, dat
continue verbouw tot uitputting leidde en de permanente teelt werd dan ook
nauwelijks

gevolgd.

Toch

werden

de

bouwstelsels, waarin

de

braak

was

opgenomen geleidelijk verlaten. Al sedert het einde van de middeleeuwen ging
Vlaanderen, en dat als één van de eerste regio's van Europa, over op Intensievere vormen van landbouw. Vooral met en na de depressie van de 17e
eeuw kwam er de revolutionaire omwenteling van de landbouw op gang.2 Vanuit
de 'kleine' landbouw verspreidde zich toen een steldel, waarin naast de
teelt van granen plaats werd Ingeruimd voor voeder- en handelsgewassen. Op
vruchtwisseling werd overgestapt en de braak werd nog maar weinig toegepast.3 In de 19e eeuw vond de braak alleen nog plaats op slechte gronden,
waar de koeten van de bemesting niet opwogen tegen de produktlvlteltsgroel,
die door de bemesting werd verkregen of In de polders, waar een al te rijke
vegetatie met schadelijke plantengroei gepaard ging. Door een veelvuldige
beploeglng van het land In het braakjaar werden de akkers daar van het
onkruid ontdaan.4
De

vruchtwisseling,

ontwikkelde

zich

tot

een

zoals

deze

Ingenieus

In

Oost-Vlaanderen

systeem,

waarbinnen

werd

toegepast

veel

varianten

bestonden. Deze verschilden onderling naar aard en tijdsduur. Bij de keuze
van de vruchtwisseling diende de boer heel wat zaken in zijn beschouwing te
betrekken. Voorop stond, dat zijn veestapel geen grote schommelingen mocht
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ondergaan, want

veranderingen In de trekkracht, de veeteeltproduktle

boven

mestvoorzlenlng

alles

de

zouden de

bedrijfsvoering

en

verstoren. Er

diende daarom gedurende het gehele jaar voldoende voer beschikbaar te zijn.
Binnen het landbouwbedrijf was dit alleen mogelijk, als het aantal beschikbare percelen grond correspondeerde met de duur van de vruchtvisselingscyclus en alle percelen successievelijk de gewassen verbouwden, die van de
cyclus deel uitmaakten. Op deze wijze werd Jaarlijks een evenwicht bereikt
tussen

enerzijds

de

mestproduktle

en

anderzijds

de

produktle

van

de

voedergewassen, vooral klaver, haver, rapen en loof, en wortelen; hierbij
speelde ook overige voedering nog een rol zoals het hooi, het

stro van

granen en het spaarzame gebruik van weiland. Naarmate de boer zich minder
autarklsch opstelde, en naarmate de marktomstandigheden voor mest en veevoer
wat

gunstiger

waren,

kon

het

genoemde

evenwicht

wat

flexibeler

worden

geïnterpreteerd. Toch dienden de contlnuïteltsvoorwaarden voor het agrarisch
produktleproces niet uit het oog te worden verloren. Het kwam erop neer, dat
binnen het

stelsel

gestreefd werd

naar

een vruchtwisseling, waarbij de

verbouw van de grond voor ongeveer de helft uit granen bestond - tarwe,
masteluin, rogge, gerst, haver en boekweit, - voor ongeveer 1/3 uit gewassen
die In het algemeen door een overmatige bemesting en beploeglng de grond
verrijkten - aardappelen, vlas, hennep, bonen, rapen, wortelen en tabak.-,
en voor ongeveer l/S uit klaver. Bovendien kon op heel wat grond, veelal na
wintergranen

nog

een

tweede

teelt

worden

toegepast.

Op

de

zandgronden

bestond deze doorgaans uit rapen of wortelen na de roggeoogst en op de
leemafzetting

werden

dezelfde

gewassen

ook

wel

na

tarwe

of

masteluin

verbouwd.
Of aan het ene dan wel het andere gewas

in de vruchtwisseling de

voorkeur werd gegeven, was afhankelijk van de consumptieve vraag van het
boerengezin, de omvang en de aard van de veestapel en wat wij zouden willen
noemen de feitelijke lokale bedrijfssituatie. Deze werd door zeer uiteenlopende

faktoren

bepaald,

zoals de kwaliteitsverschillen

die

ter

plaatse

bestonden tussen de diverse grondpercelen van een landbouwbedrijf, voorts de
grondsoort, de waterhuishouding, de mestvoorzlenlng, en ook zaken als de
bedrijfsgrootte, de betrokkenheid bij de markt en de mogelijkheden om in de
periodieke en permanente behoefte aan arbeidskrachten te voorzien.
De

keuze

voor

een

langdurig

rotatieschema

oefende

op

zijn

beurt

invloed uit op de bedrijfsgang. Het gelijktijdig verbouwen van verschillende
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gewaseen op diverse percelen kon leiden tot een gelijkmatiger spreiding over
het

jaar van de grondwerkzaamheden. Er kwamen minder echte seizoenpieken

voor, wanneer het ploegen, het eggen, het rollen en het bemesten van de
grond en het zaaien, het wieden en het oogsten van de verschillende gewassen
binnen het

Jaarlijkse

produktieschema op elkaar waren afgestemd. Een en

ander had een min of meer uniforme jaarcyclus tot gevolg.
In het najaar werd ongeveer 40-501 van de grond ingezaaid met graan
(tarwe, masteluin, rogge en gerst) en koolzaad. In de winter en het vroege
voorjaar werd de grond voor de komende zaaiperiode gereed gemaakt. Met het
aanbreken van de lente werd dan vervolgens een keuze gedaan uit onder andere
haver,

boekweit,

aardappelen,

vlas, hennep,

bonen,

tabak

en

rapen

en

wortelen, wanneer deze beide laatste als eerste teelt werden verbouwd. Als
nateelt op de zandgrond werden rapen direct na de roggeooget gezaaid en
wortelen na de winter

in de rogge of gelijktijdig met het lijnzaad. De

klaver, die doorgaans in de vruchtwisseling op het haverjaar volgde, werd
met de haver ingezaaid. Soms had het zaaien van de klaver ook plaats met de
zomer tarwe of het vlas, dan wel wat later in het Jaar met de nateelt van
rapen

of

strenge

in

schietende

winters,

peulvruchten.3

overvloedige

Bijzondere

regenval

en

gebeurtenissen,

slechte

oogsten

zoals

konden

het

agrarisch ritme verstoren, maar dat leidde slechts tot tijdelijke en kleine
aanpassingen

van

het

vruchtplan.

Steeds

bleef

de

tendens

aanwezig

tot

terugkeer naar de vruchtwisseling en wel de variant ervan, die op de lokale
omstandigheden was toegesneden.
Welke economische gevolgen heeft nu het gebruik van de vruchtwisseling
gehad?

Een

eerste

algemene

opmerking

is,

dat

door

toepassing

van

de

vruchtwisseling het landbouwbedrijf compleet van aanzien was veranderd. De
traditionele,

extensieve

op

graan

gerichte

bedrijfsvoering

had

plaats

gemaakt voor een gemengd bedrijf waarin de akkerbouw niet meer primair was
afgestemd

op

de

menselijke

voedselbehoefte.

Intensievere

vormen

van

landbebouwing maakten het mogelijk, dat aan de behoeften en de produktiemogelijkheden van de veestapel een grotere rol werd toegekend. Er ontstond een
landbouw, die meer in dienst kvam te staan van de veehouderij. Dit was
echter nog niet alles. De vruchtwisseling richtte zich ook naar behoeften
buiten

de

landbouw.

Produkten,

die

vaak

een

groot

aantal

industriële

nabewerkingen vereisten en die bekend staan onder de verzamelnaam handelsgewassen (soms ook industrie-) pasten zeer goed in de fungerende vruchteche-
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ma's. Produkten als vlaa, hennep, koolzaad en In wat mindere mate hop en
tabak en later ook - vooral na 1850 - suikerbleten, maakten de Vlaamse
landbouw tot een afwisselend bedrijf. De handelsgewassen vereisten In het
algemeen een goed en diep beploegde bodem en daarnaast een zware bemesting.
Het waren vooral deze gewassen die, evenals de aardappel, aan de landbouw
het Intensieve karakter gaven.
Het agrarisch bedrijf was door de vruchtwiesellng In economisch opzicht
veranderd. Daarnaast waren er nog andere gevolgen. Op de boer werd door de
groei In de aard en de omvang van de agrarische activiteiten een grotere
wissel

getrokken. Aan

zijn kwaliteiten

als

bedrijfsleider werden

in de

nieuwe landbouw meer eisen gesteld. Uitbreiding van zijn kennis omtrent
nieuwe gewassen zal de boer doorgaans geen onoverkomelijke problemen hebben
opgeleverd. Regelmatige contacten op marktdagen en na de kerkgang stonden
altijd al borg voor de uitwisseling van onderlinge ervaringen en deze hebben
de verandering van diep ingewortelde gewoonten stellig vergemakkelijkt. Als
de boer eenmaal tot het inzicht was gekomen, dat de invoering van nieuwe
gewassen

en

de

vruchtwisseling

voor

hem

voordelig

waren,

dan

werden

misschien niet onmiddellijk, maar zeker op wat langere termijn de kennisbarrières geslecht. Slechts onwrikbare institutionele verhoudingen konden dan
nog remmend optreden bij het realiseren van nieuwe mogelijkheden.
Uit de toepassing van de vruchtwisseling vloeiden ook problemen voort,
die op het

alledaagse

agrarische werk

betrekking hadden. De

onderlinge

afstemming van de veelsoortige landbewerkingen, de continue zorg voor het
vee, de werving en de begeleiding van de dagloners en het onderhoud en
herstel van opstallen en landbouwwerktuigen kunnen hierbij vooral genoemd
worden. Verstoringen in de gevarieerde bedrijfsvoering

dienden te worden

voorkomen of wel met zo gering mogelijke schade te worden opgevangen. Bij de
vruchtwisseling waren veel minder standaardoplossingen voorhanden dan in de
traditionele landbouw. De boer zag zich voor meer keuzes geplaatst en werd
als het ware tot een rationele opstelling gedwongen. Hieruit vloeide voort,
dat hij de bestaande bedrijfssituatie zo efficiënt mogelijk trachtte in te
richten en oog kreeg voor nieuwe perspectieven die zich aandienden en die
zijn exploitatie-resultaten konden verbeteren. In de eerste helft van de 19e
eeuw legde de boer

zich ook niet meer neer bij de beperkingen, die de

interne bedrijfsvoering hem oplegde. Hij zocht en vond uitwegen. Een goed
voorbeeld was het constante gebrek aan mest, vooral aan bepaalde soorten
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nest. Alleen door grootscheepse aankopen bulten het bedrijf kon In deze
tekorten worden voorzien.' Het streven van de boer om beperkingen van het
eigen bedrijf te overwinnen, gekoppeld aan een rationele Instelling, gaven
aan het agrarisch bestel een zekere dynamiek. De Inspanningen werden niet
alleen gericht op de continuïteit van het bedrijf, maar ook op produktlegroel en produktiv!teitsverbetering.

Het laatste gevolg van de toepassing van de vruchtwisseling, dat wij hier
bespreken,

betreft

de

produktiviteitsontwikkeling.

WIJ

laten

achtereen-

volgens de faktoren grond, kapitaal en arbeid schetsmatig de revue passeren.
Wat de grond betreft ligt een fysieke produktiviteitsgroei ten opzichte van
de traditionele landbouwuitoefening voor de hand. Niet alleen namen door het
vigerende stelsel het aantal oogsten van de verschillende gewassen toe, ook
de fysieke opbrengsten van de afzonderlijke oogsten stegen. De landbewerking
en de bemesting, die in ieder seizoen weer op een andere teelt werden
afgestemd, varieerden van Jaar op jaar zodanig dat de groeikracht van de
grond in tact bleef of er zelfs structureel door werd verbeterd.
De vermeerdering van de grondproduktiviteit had zijn weerslag op de
optimale bedrijfsomvang. Volgens de eigentijdse
was de tijd voor grote

landbouwbedrijven

agronoom De Lichtervelde

in het

begin van de 19e eeuw

voorbij.7 In zijn 'Memoire sur la culture de la Flandre Orientale (1815)',
waarvan in het

'Journal d'Agriculture' uitvoerige uittreksels verschenen,

ging de auteur gedetailleerd in op de exploitatie van een landbouwbedrijf,
dat met één ploeg bewerkt kon worden. Voor een bedrijf op de zandgrond in de
omgeving van Gent, kwam de auteur uit op een optimale omvang van 44 morgen
(19,6 ha) land. De grootte werd bepaald door de toepassing van een vruchtwisselingsschema van elf Jaar en een grondverdeling in evenzovele percelen.
Impliciet kan uit de beschrijving van De Lichtervelde worden opgemaakt, dat
bedrijven van grotere omvang dan 44 morgen tot inefficiëntie leidden en dat
de bedrijfsvoering ervan om economische redenen niet was aan te bevelen.8
Bedrijven

van

kleinere

omvang

bereikten

echter

eveneens

het

hier

aangegeven optimum niet. Zij kenmerkten zich echter in het algemeen door een
geheel andere

bedrijfsuitrusting. Ploegen en paarden kwamen naarmate de

bedrijfsgrootte afnam minder voor. Waar de bedrijfsomvang een paar ha niet
te boven ging, was men aangewezen op de spa en de arbeidskracht van het
eigen boerengezin of een enkele ingehuurde dagloner. Soms kon men ook nog
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rekenen

op

enig

wederzijde

dienstverband

met

de

grotere

boeren.

Het

arbeidsintensieve kleinbedrijf kon veel flexibeler worden Ingericht dan het
kapitaalintensievere en moeilijker te organiseren grootbedrijf. Men maakte
er gebruik van weinig kostbare werktuigen en hieruit vloeit voort, dat het
weinig zin heeft te spreken over een optimale bedrijfsomvang voor het klelnof keuterbedrljf. Het bedrijf eoptimum werd er Immers niet bepaald door het
rendement op het geïnvesteerd vermogen, maar was bijna uitsluitend afhankelijk van de aanwezigheid en de beschikbaarheid van één variabele produktlefaktor, arbeid.
Ook

op

de

produktlvltelt

van kapitaal

vruchtwisseling een positieve werking

lijkt

de

Invoering

van

de

te hebben gehad. Door het wat af-

vlakken van selzoenpleken en een grotere spreiding van de agrarische activiteiten over het Jaar kon de beschikbare capaciteit van kapitaalgoederen
beter worden

benut. Landbouwwerktuigen,

zoals ploegen, eggen en karren,

maar ook opstallen werden frekwenter gebruikt. De diversiteit van teelten
verminderde
verbonden

de

risico's

waren.

Een

die

aan

de

incidentele

voervoorziening

terugval

van

de

voor
oogst

de

veestapel

van

bepaalde

voedergewassen kon worden opgevangen. Het leidde niet meer onmiddellijk tot
een aantasting van de veestapel of daardoor op termijn tot vermindering van
mestproduktie, trekkracht en de produktie van dierlijke proteïnen.
Wat het vlottende kapitaal betreft kan op een zekere besparing van
zaaizaad en mest worden gewezen. De mesttoediening was in de eerste plaats
produktgericht en had tevens tot gevolg, dat nakomende gewassen er door
werden gestimuleerd. Een hogere

'yleldratlo' was het resultaat ofwel een

relatief geringere zaaizaadbehoefte. Op grond van deze waarnemingen over het
vaste - het dode en het levende - en het variabele kapitaal mag geconcludeerd worden, dat door de toepassing van de rotatie de fysieke kapitaalproduktiviteit toenam, zij het niet in grote mate.
Ook nam de kapitaal-grondverhouding,

in fysiek opzicht, aanzienlijk

toe. Bij dezelfde areaalgrootte betekende meer gewassen een groter gebruik
van zaad en mest. Een uitbreiding van de landbewerking, van het aantal
oogsten en van de agrarische nabewerkingen kwam neer op een grotere behoefte
aan werktuigen en opstallen. En tenslotte de veestapel, ook deze kon groeien
bij

gelijkblijvende

bedrijfsomvang,

vanwege

een

groter

aanbod

en

een

toenemende verscheidenheid van veevoer. Bovendien was het binnen het nieuwe
stelsel mogelijk het vee meer en meer op stal te voeden. Kortom, de vorming
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van vast en variabel kapitaal werd door de vruchtwisseling fors gestuwd.
Wat voor de kapitaalproduktiviteit gold, ging ook op voor de fysieke
arbeidsproduktiviteit. De agrarische Jaarcyclus had bij toepassing van de
rotatie een gelijkmatiger vraag naar arbeid tot gevolg. De meer geregelde
behoefte aan arbeid gaf de seizoenschonmelingen een minder geprononceerd
verloop hoewel nog steeds en dan met name in oogsttijden het devies was
'alle hens aan dek'. Vanwege de verscheidenheid van teelten in hetzelfde
bedrijf en het onderling verschillende

tijdsinterval, waarop de maximale

vraag naar arbeid werd uitgeoefend, kwamen de fluctuaties in de arbeidsvraag
weliswaar wat frekventer voor, maar hun amplltuden waren veel flauwer dan
bij de traditionele landbouw. De oude seizoenpieken werden afgetopt en de
veranderde agrarische

jaarcyclus verminderde de verborgen werkloosheid en

vergrootte in zekere mate de fysieke arbeidsproduktiviteit. Een en ander
impliceerde een verhoging van het agrarisch arbeidsinkomen of een groter
agrarisch surplus.
De vruchtwisseling had grote gevolgen voor de arbeid-grond verhouding.
Permanente verbouw van de grond betekende een gedurig beslag op arbeids
krachten. Op eenzelfde grondareaal waren de oogsten rijker en groter in
aantal. Het land werd

intensiever bewerkt en op de hoeve vonden in het

naseizoen meer werkzaamheden plaats. Bovendien werd de rotatie verrijkt door
arbeidsintensieve gewassen zoals vlas, aardappelen, boekweit en tabak. Ook
de

groei

vereisten,

van

het

aantal

stimuleerde

de

beesten, die
vraag

naar

een
arbeid

constante
en

de

zorg

en

uitbreiding

aandacht
van

de

rundveestapel had tot gevolg, dat de zuivel-, in Oost-Vlaanderen vooral de
boterbereiding,

de

zwaluwstaarten

van

de

produktiecapaciteit

verdikten.

Voorts kon de slapte van het winterbedrijf of de verborgen werkloosheid
worden opgevangen door een deel van het geoogste vlas zelf te verwerken. Met
name voor de kleinere boeren en in het bijzonder voor de vrouwen, die in het
koude seizoen weinig werk omhanden hadden, betekende het spinnen van vlasgaren en het weven van linnen een financiële uitkomst, en economisch gezien
een stijging van de 'opportunity costs' van de winterse arbeid.9 Als slotsom merken wij op, dat de invoering van het nieuwe landbouwsteleel de arbeid-grond verhouding in fysieke zin drastisch verhoogde.

Na de afzonderlijk· behandeling, nog enkele opmerkingen over de produktiefaktoren in hun onderling verband. Voor het agrarisch produktieproces kan op
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theoretische gronden worden beweerd, dat da toepassing van de vruchtwlseeling arbeid en kapitaal ten opzichte van grond schaarser maakte. Ceteris
paribus zou dit lelden tot spanningen op de arbeids- en de kapitaalmarkt,
hieruit

voortvloeiende

verhogingen

van

de

faktorprijzen

van

arbeid

en

kapitaal, en eveneens tot een ruimere grondmarkt en lagere grondprijzen. Dat
de historische werkelijkheid echter al vanaf het einde van de 18e eeuw een
wat ander beeld te zien gaf, kan ten dele worden verklaard uit het feit, dat
de overgang naar de vruchtwisseling en de Invoering van de meest optimale
varianten ervan toen bijna waren voltooid, zodat da aangegeven tendensen aan
Intensiteit begonnen In te boeten. Voorts moet de verklaring gezocht worden
bij faktoren, die In wisselwerking met de veranderingen In de landbouw het
economische krachtenveld

bepaalden.10

Zaken als een toenemende bevolking,

wijzigingen In de Inkomens- en bezltsverdellng, bemoeiingen van overheden
met het economisch proces, ontwikkelingen bulten de landbouw en In aangrenzende economische regio's gaven alle een continu veranderende lading aan de
produktlefaktoren.

Vraag- en aanbodschema's werden er door beïnvloed

en

gaven naast de meer specifieke tendenties binnen de landbouw zelf het kader
aan, waarbinnen de prijsvorming van de produktlefaktoren plaatsvond.

In het hierboven geschetste, hebben wij de Invoering van de vruchtwisseling
opgevat als de drijvende kracht achter de aanhoudende groei In de landbouwproduktle, die zich vooral sedert de tweede helft van de 17e eeuw voordeed.
Naarmate het nieuwe systeem algemener werd toegepast, dienden er zich binnen
het systeem andere krachten aan van bijzondere aard die eveneens, maar dan
meer partieel, de ontwikkelingen

in de landbouw

stuwden. Wij wijzen op

verbeteringen in het gereedschap, introductie van nieuwe gewasvariëteiten,
nieuwe manieren

van verbouw, zaadbehandeling

en -selectie, kruising van

inheems met kwalitatief beter buitenlands vee en de toenemende marktgerichtheid van de boer. Op al deze deelterreinen werd in de 19e eeuw de dynamiek
in de landbouw op gang gehouden. In het bestek van deze studie zullen wij
echter slechts zijdelings op deze zaken ingaan.11

1.5 Bevolking

Voor een goede taxering van de economische ontwikkeling van de landbouw kan
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enig Inzicht In de demografie niet worden gemist. Het staat vast, dat het
bevolkingsverloop

en

de economie elkaar wederzijds

beïnvloeden, maar de

aard van het onderlinge verband kan slechts na uitvoerig onderzoek duidelijk
worden gemaakt. In deze paragraaf trachten wij nauwgezet het kwantitatief
demografisch verloop in Oost-Vlaanderen en In zijn arrondissementen aan te
geven, omdat op de groei van de agrarische sector een ander licht wordt
geworpen, als men hierbij rekening houdt met de bevolkingsontwikkeling.
Hoewel In de onderhavige periode de belde Vlaamse provincies achterbleven bij de overige provincies In de Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden,

vond

plaats.

12

er

In

Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

toch

geen

onaanzienlijke

bevolkingsgroei

telde In 1815, bij het begin van het Hollands

bewind, ongeveer 600.000 zielen en In 1845 was het aantal opgelopen tot ruim
795.000. Als gevolg van de gegevens van de 'Recensement de la Population'
van

1846 moet een kleine correctie op dit cijfer worden uitgevoerd. De

crisis van de jaren 1845-1848 bracht het bevolkingsaantal terug tot ongeveer
783.500 ultimo 1850. Dit betekende voor de provincie een toename van ruim
301 in 30 à 35 Jaar.13
In de tijd en naar regio kende de bevolkingsgroei een verschillend
verloop. In tabel I.l hebben wij aangegeven hoe de jaarlijkse bevolkingsgroei in de provincie varieerde voor zeven onderscheiden vijf jaarlijkse
perioden.

Tabel I.l

Jaarlijkse bevolkingsgroei in Oost-Vlaanderen 1815-1850.

Periode
1815
1820
1825
1831
1836
1841
1846
Bron
Commentaar

-

1820
1825
1831
1836
1841
1846
1851

Jaarlijkse groei in Ζ

./.

1,87
0,82
0,99
0,72
0,69
0,40
0,29

: Eigen berekeningen (zie noot 13).
: Omdat van 1830 geen opgaven voorhanden waren, werd de tweede
helft van het derde decennium met een jaar verlengd. De
peildatum is voor elk jaar 1 januari.

Uit tabel I.l blijkt, dat het jaarlijkse groeicijfer in het eerste decennium
van het Hollandse bewind aan grote schommelingen onderhevig was en dat het
na 1825 een trendmatige daling onderging. Voorts gaf elke vijfjaarlijkse
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periode, met uitzondering van de jaren 1825-1831, een lager percentage dan
het ervoor liggende halve decennium. Na 1841 verminderde de groei in een
snel tempo en sloeg na 1846 zelfs om in een bevolkingsdaling.
Tabel 1.1 geeft voor de periode 1815-1820 een zeer hoog groeipercentage. Met het argument, dat de bron van 1815, de 'Wegwijzer van Gent', te lage
bevolkingsopgaven

verstrekt,

lijkt

enig

voorbehoud

ten

aanzien van

dit

cijfer op zijn plaats. Dat de groei veel minder Is geweest dan hier vermeld,
mag echter niet worden aangenomen. Op grond van de provinciale gegevens van
de volkstelling van 1816 komen wij voor de Jaren 1816-1820 nog uit op een
stijgingspercentage van 1,71 per Jaar.14

Ook naar arrondissement wordt de bevolkingsgroei verbijzonderd. In tabel 1.2
zijn de arrondissementen opgenomen, zoals deze volgens het eerder vermelde
reglement van bestuur van 1818 werden samengesteld uit de plattelandsgemeenten.15 De 11 administratieve steden worden aan hun eigen arrondissement
toegevoegd. Alleen voor Gent maken wij een uitzondering. Wij vermelden de
stad apart, vanwege haar geheel eigen bevolkingsverloop en haar relatief
grote

aandeel

in het

provinciale

bevolkingstotaal. Tabel 1.2 geeft

een

overzicht van de bevolkingsomvang in de jaren 1815, 1845 en 1850 en voorts
de totale procentuele groei en de jaarlijkse groeicijfers in de perioden
1815-1845 en 1815-1850.
Uit tabel 1.2 kan worden opgemaakt, dat de bevolkingsgroei in OostVlaanderen

niet

gelijkmatig

over

de arrondissementen

was verdeeld.

Het

arrondissement Gent nam een bijzondere positie in vanwege de hoofdstad, en
het arrondissement St.-Niklaas onderscheidde zich als enige positief van het
provinciale groeipatroon. De arrondissementen Dendermonde en Eeklo toonden
grosso modo eenzelfde ontwikkeling als de provincie als geheel, maar Aalst
en vooral Oudenaarde weken

er vanaf. De beide laatste

arrondissementen,

evenals Gent zonder de stad, vertoonden een eigen patroon. Dit kenmerkte
zich door een gemiddelde bevolkingsgroei van ongeveer 1Z per Jaar ten tijde
van het Hollandse bewind - het groelritme kwam toen nog overeen met dat van
de provincie

- , door een fractionele groei in de jaren dertig en een

bevolkingsdaling in de jaren veertig.
Overzien wij de ontwikkelingen voor Oost-Vlaanderen in zijn geheel, dan
kan geconcludeerd worden, dat er zich vóór 1830 geen grote groeiverschlllen
voordeden tussen de arrondissementen, maar dat

er

in

de

vroeg-Belgische
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Bevolking naar arrondissementen 1815, 1845, 1850.

Tabel 1.2
arrondissement

arr. Gent
stad Gent
arr. Gent zonder stad
arr. Oudenaarde
arr. Aalst
arr. Dendermonde
arr. St.-Niklaas
arr. Eeklo
prov. Ooet-Vlaanderen
Bron
Legenda

Commentaar

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

198.279
58.319
139.960
92.245
107.659
73.596
86.222
42.125
600.126

279.523
108.451
171.072
110.388
135.313
97.575
116.109
56.106
795.014

275.360
106.704
168.656
102.768
135.667
96.108
118.751
54.796
783.450

41,0
86,0
22,2
19,7
25,7
32,6
34,7
33,2
32,5

i.n
2,02
0,65
0,58
0,74
0,91
0,96
0,93
0,91

8,9
83,0
20,5
11.4
26,0
30,6
37,7
30,1
30,6

0,91
1,69
0,52
0,30
0,64
0,74
0,89
0,73
0,74

Eigen berekeningen (zie noot 13).
(1) - 181Sï
(2) - 1845І
(3) - 1850;
(4) - groei in Z, 1815-1845;
(5) - jaarlijkse groei 1815-1845 in Z;
(6) - groei in Z, 1815-1850;
(7) - jaarlijkse groei 1815-1850.
De peildata zijn voor 1815 1 Januari en voor 1845 en 1850
31 december.

periode sprake was van een dlchotomlsch proces, waarbij de arrondissementen
Oudenaarde, Gent (zonder de stad) en Aalst toch wel een andere ontwikkeling
doormaakten dan St.-Niklaas, Eeklo en Dendermonde. Dat hierbij veranderingen
in de voorhanden bestaansmiddelen een rol speelden, wordt direct duidelijk,
wanneer wij wijzen op de lotgevallen van de linnennijverheid, waarover wij
in een
hoeverre

apart hoofdstuk van deel III nader komen
ook

de

landbouw

verantwoordelijk

te spreken. Of en in

moet worden

gesteld

voor

de

bevolkingsontwikkeling van na 1830, en dus tekort schoot, of onvoldoende
groei van bestaansmiddelen realiseerde, is het centrale onderwerp van deze
studie.

Noten bij deel I, hoofdstuk Is
1.

Exposé, 1845, 232-235; Kervijn, Aenmerkingen, 1850, 8-35; Verhaegen,
Contribution, I, 1961, 106-111; Atlas van België, 1971, pedologiebodemassociaties.
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2.

Sllcher van Bath, De agrarische geschiedenis, 1960, 262 e.v.

3.

Lindemans, Geschiedenis, I, 1952, 102-120.

4.

De Lichterveide, La bêche, 1826; Radcliff, A report, 1819; R.A. Gent,
Kadaster, nr. 102-1052.
In Doel (Kadaster nr. 264) werd volgene het 'Tableau de classification
des propriétés foncières' van 1824 de beste (le klasse) grond in het
braakJaar zeven maal geploegd.

5.

Alleen de gewassen die het meest in de vruchtwiseelingsschema's
voorkwamen, zijn hier vermeld. R.A. Gent, Kadaster, nr. 102-1052; Van
Aelbroeck, Werkdadige landbouw, 1823, 97-243; De Lichtervelde, La
bêche, 1826, 51-63; De Lichtervelde, Memoire, 1815, 9-48.

6.

Uit de kadastrale documenten nr. 5 bis ('Tabel der berekening van de
onzuivere opbrengsten' - voor iedere gemeente opgemaakt rond 1830 -)
maken wij op, dat men op de beste (Ie klasse) grond groenbemesting
toepaste en voorts naast stalmest en drek uit sloten en grachten, grote
hoeveelheden beer, stadsvuil, Hollandse as en kalk verbruikte. De
aankoop buiten het bedrijf en de samenstelling van de mest verschilden
van streek tot streek; een en ander samenhangend met de grondsoort, de
aanvoermogelijkheden, het toegepaste vruchtwlsselingsschema en de
gewaseen die er deel van uitmaakten. Voor de kwalitatief mindere (2e-5e
klasse) grond werden geen meetgegevens vermeld. R.A. Gent, Kadaster,
nr. 102-1052.

7.

Graaf J.F. de Lichtervelde was de eerste voorzitter van de provinciale
landbouwcommissie. Deze werd bij K.B. van 14 oktober 1818 benoemd,
telde zes leden en trad op 18 december 1818 in functie (M.A., 5, 1819,
46 e.V.). Op grond van zijn publicaties en zijn ambt mag De Lichtervelde doorgaan voor een kenner van de landbouw van het eerste kwart van de
19e eeuw.

8.

Voor het bedrijfshoofd van bedrijven wier omvang het twee- of drievoudige bedroeg van het hiergenoemde - en die dus ook optimaal konden
worden ingericht - voorzag De Lichtervelde problemen ten aanzien van de
omgang met en het toezicht op de dagloners. Deze 'diseconomies of
scale' brachten de landbouwkundige er toe de bedrijfsgrootte van 44
morgen als algemeen optimum aan te wijzen.

9.

De uitoefening van het vlasbedrljf en de linnenproduktie hing nauw
samen met de grondverdeling. Was op de relatief kleinere bedrijfjes
deze industriële activiteit sterker vertegenwoordigd dan op de grote
boerderijen, het waren vooral keuters en dagloners, die de traditionele
linnennijverheid bedreven. Zij bezaten of pachtten enkele tientallen
aren land, waarop met de inzet van alle gezinsleden de maximaal
haalbare produktle werd gerealiseerd. Voorts verhuurden deze lieden
zich tijdens de seizoenpieken als dagloners aan de boeren. Voorzover
zij geen baat vonden bij het vergaren van mest en andere mogelijkheden
van tewerkstelling ontbraken, werd de rest van hun arbeldscapacltelt en
die van hun gezin met spinnen en weven ingevuld. Een groot deel van de
dagloners en keuters was zelfs zes tot negen maanden van het Jaar
actief met het roten, braken, zwingelen en hekelen van vlas, het
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spinnen van garen en het weven van linnen.
Analytisch gezien moeten wij de laatste werkzaamheden zowel op de minibedrijf Jes als op de boerderijen onder de industrie rangschikken.
Zij staan in de literatuur bekend onder de benaming proto-industrie,
landelijke nijverheid of huisindustrie.
Hier wordt aangegeven dat de toepassing van de vruchtwisseling tot een
grotere vraag naar arbeid leidde. De causaliteit kan echter ook worden
omgedraaid. Een grotere bevolking had een groeiend arbeidsaanbod tot
gevolg, dat op zijn beurt de vruchtwisseling opriep. Het is duidelijk,
dat de beide verschijnselen, vruchtwisseling en arbeidsgrootte elkaar
wederzijds hebben beïnvloed. In interdependentie gaven deze naast
andere faktoren richting aan het agrarisch proces.
Llndemans, Geschiedenis, I en II, 19S2; de periodieken van het 'Journal
d'Agriculture'; de 'landbouwer slagen' van de provinciale commissies
van landbouw (R.A. Beveren, Provinciebestuur)! de jaarlijkse provinciale Exposé's.
Hofstee, Demografische ontwikkeling, 1978, 194-195.
Wegwijzer der
1846-1850.

stad Gent,

1815-1850| M.A.,

1-68,

1817-1850; Exposé,

Quetelet. Sur les anciens recensements, 1847, 1-38. De auteur vermeldt
voor 1816 een bevolking in Oost-Vlaanderen van 615.689 zielen.
M.A., 2, 1818 (zie ook noot 10 van de 'Algemene inleiding en probleemstelling').

2. Cultuurareaal

2.1 Beschikbare bronnen

Zonder kwantitatieve gegevens over de omvang van het cultuurareaal Is het
onmogelijk op macro-economisch niveau de akkerbouwproduktie

te schatten.

Alleen door de gemiddelde produktle per ha te koppelen aan deze cijfers kan
de totale fysieke produktle worden achterhaald. Hoewel in de literatuur de
vraag naar de omvang van het cultuurareaal weinig aan bod komt, menen Vandenbroeke en Vanderpljpen, dat deze In de eerste helft van de 19e eeuw in
Vlaanderen nauwelijks enige uitbreiding heeft ondergaan. Inzake de ontwikkeling van de omvang van het cultuurareaal en die van bos en woeste grond,
zijn er echter bij Vandenbroeke en Vanderpljpen een aantal ongerijmdheden te
bespeuren. Enerzijds stellen de belde auteurs In het In de Algemene Inleiding aangehaalde artikel van de A.G.N, vast, dat 'de beteelde oppervlakte
broodgranen In Oost-Vlaanderen In de eerste helft van de 19e eeuw met 91 Is
gedaald', maar

anderzijds wordt niet aangegeven aan welke

andersoortige

grondbestemmlng deze forse reductie van het bouwland ten goede Is gekomen.1
Opmerkelijk Is dat Vanderpljpen In zijn dissertatie over de ontwikkeling van het areaal van bos en van woeste grond duidelijk Is. Ondanks de
gebrekkige Franse bronnen laat hij er geen twijfel over bestaan, dat tussen
1805 en 1846 veel bos en helde Is ontgonnen. Als wij zijn cijfers goed Interpreteren zou er zelfs sprake zijn geweest van een terugval In het bos- en
heldebestand van ongeveer 30.000 ha.2 Als men denkt, dat hieraan de conclusie wordt verbonden, dat het cultuurareaal tussen 1805 en 1846 met deze
30.000 ha la toegenomen, komt men bedrogen uit.
Ten aanzien van het cultuurareaal zegt Vanderpljpen slechts, dat er
'tussen ± 1815 en het begin van de Belgische onafhankelijkheid weinig verschil zal zijn geweest in het grondgebruik' en even verder dat 'een daling
van het beboste oppervlak ten gunste van de beteelde oppervlakte kan worden
geconstateerd'.3

De

laatste

algemene

constatering

baseert

Vanderpljpen
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uitsluitend

op

gemeentelijke kadastrale tellingen

zonder evenwel aan te

geven om welke gemeenten het gaat, In welke Jaren de grondreglstratle heeft
plaatsgevonden en van welke omvang de veranderingen zijn.4
Over de vraag hoe het cultuurareaal zich heeft ontwikkeld In de jaren
dertig en veertig spreekt Vanderpijpen zich In zijn dissertatie niet uit.
Kennelijk weet hij geen raad met de gegevens van de landbouwtelling van
1846, waarop wij In paragraaf 2 uitvoerig Ingaan. In tegenstelling tot Vanderpijpen, voor wie - het zij toegegeven - de Franse tijd centraal staat,
trachten wij In dit hoofdstuk zo exact mogelijk de omvang van het cultuurareaal te bepalen en gaan wij na welke veranderingen deze In Oost-Vlaanderen
In de periode 1815-1850 heeft gekend.

Om de omvang van het cultuurareaal te achterhalen en tevens Inzicht te verwerven In het grondgebruik, de bestenimlng en de exploitatie van grond putten
wij uit twee gepubliceerde, zeer rijke, bronnent de 'Statistique Territoriale du Royaume de Belgique' van 1834 en de 'Recensement d'Agriculture' van
1846.5

Belde publicaties

bevatten gegevens op gemeentelijk-, arrondisse-

ments-, provinciaal- en landelijk niveau. De eerste bron verstrekt kadastrale totaalcijfers van het grondoppervlak - verdeeld naar verschillende
bestemmingen - en voorts aantallen grondpercelen, eigenaars en gebouwen.6 De
landbouwtelling Is veel omvattender. Haar opzet Is niet op enkele aspecten
gericht, maar zij tracht als het ware het agrarisch bedrijf door te lichten.7 De reikwijdte van en de schaal, waarop deze enquête is uitgevoerd, is
voor de tijd uniek. Voor de beschouwde periode is het een zeer vaardevolle
bron.
Naast de twee genoemde publicaties beschikken wij voor 1817 nog over
onroerend goed staten van gebouwen en grond van alle gemeenten in de arrondissementen Gent, Dendermonde, St.-Niklaas en Eeklo. De staten werden door
de gemeentebesturen opgesteld en volgden voor grond een indeling, die in
grote mate overeenkwam met kadastrale bronnen. De grond werd naar bestemming
ingedeeld, naar produktiviteit - in drie klassen - gerangschikt en in lokaal
gangbare en in metrieke maat werd de oppervlakte opgenomen.3
Een geografisch beperkte bron vormt verder archiefmateriaal uit 1820
van

alle

gemeenten van het arrondissement

Dendermonde, met

uitzondering

evenwel van de stad. Het gaat hier om door gemeentebesturen ingevulde vragenlijsten, die aan de arrondlseemente(dietrlcts)commlssaris werden verzon-
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den. Deze enquête tracht een statische beschrijving te geven van de economische bedrijvigheid

binnen de gemeenten. De landbouw staat weliswaar cen-

traal, maar ook over zaken als nijverheid, handel en verkeer, produktlemlddelen en bevolking worden Inlichtingen ingewonnen.9
De laatste archiefbron, waar wij uit putten, bestaat uit kadastrale
bescheiden van gemeenten. Met name de stukken, die aan het einde van de
jaren twintig en in het begin van de jaren dertig werden opgesteld, bevatten
uiterst gedetailleerde gegevens over de belastingtarifering en de inkomensvorming in de landbouw en over onderwerpen, die er direct of indirect mee in
verband stonden. Om er enkele te noemen: de omvang, de begrenzing en het
eigendom van grondpercelen

- in cijfermatige gegevens, in leggers en in

kadastrale plans neergelegd -, de prijzen van gewassen op regionale markten,
de grondbestemming, de klaseificering van grond en van gebouwde eigendommen,
opbrengst- en kostengegevens van bouwland en uittreksels van pacht- en huurcontracten. Op gemeentelijk niveau werden de individuele cijfers getotaliseerd en in algemene overzichten ondergebracht.10

2.2 Areaalomvang en bronnenkritiek

Aan de hand van het boven beschreven grondmateriaal gaan wij nu over tot de
bepaling van het cultuurareaal. In eerste instantie confronteren wij de
'Statistique Territoriale' van 1834 met de landbouwtelling van 1846. Wij
volgen hiermee een weg, die ook door de opstellers van de laatste enquête
werd gevolgd. In tabel І.Э is de Oostvlaamse grond naar bestemming uitge
splitst. Uit de tabel blijkt, dat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen
beide bronnen. De registratie van 1646 blijft voor alle grondbestemmingen,
behalve voor heide- en woeste grond, fors achter bij die van het kadaster.
De cijfers geven aan, dat rond 1830 ongeveer 16Z meer grond werd geëxploiteerd dan in 1846. Een en ander eist een verklaring; zeker gezien de opvatting van de redactie van de landbouwtelling, dat de verschillen met de kadastrale

resultaten

'quelque

considérables

qu'elles

paraissent, qu'elles

proviennent d'omissions partielles ou du mode d'après lequel le sol est
constitué et exploité, elles ne sauraient ni modifier très-sensiblement les
résultats généraux du recensement, ni être invoquées avec quelque fondement
pour en suspecter l'exactitude et la vérité'.11

50
Tabel 1.3

Grondbe s temming In Ooat-Vlaanderen, volgens de opgaven van het
'Kadaster' (1834) en die van de 'Landbouwtelling'(1846) t In ha.

Kadaster

Bouwland
Hooiland, weiland
en boomgaarden
Tulngrond
1)

Bos
Helde en woeste
grond
Totaal exploiteerbare grond
Totale oppervlakte
Oost-Vlaanderen 3)

Bron:
Commentaar:

Landbouwtelling

Absoluut
verschil
in ha

Relatief
verschil
in ï

209.625

182.232

27.393

15,03

34.926
7.097
30.137

32.627
4.120
21.809

2.299
2.977
8.328

7,05
41,95
38,19

837

2.870

282.622

./. 2.033 ./. 70,84

243.659 2)

38.963 2)

15,99

299.787

Eigen berekeningen op basis van 'Statistique Territoriale,
1834' en 'Recensement (1846), Agriculture, 1851'.
1) Hierin mede opgenomen: boomkwekerijen, beplante grond, en
lusttuinen; 2) verschillen vloeien voort uit afrondingen; 3)
hierin is onder andere opgenomen de grond van gebouwen en
erven, wegen, kanalen, rivieren, beken, meren en andere waters, alluvia, werven, kaden en dijken etc.

De opstellers van de landbouwtelling voeren voor de verschillen uiteenlopende verklaringen aan. Gewezen wordt op het onttrekken van grond met een
produktieve bestemming. Sedert de vastlegging van de kadastrale metingen is
grond gebruikt voor nieuwe huizen, fabrieken, werkplaatsen, wegen en kanalen. Bovendien zou bij de vaststelling van de perceelsomvang door het kadaster geen rekening zijn gehouden met grond zonder direct-produktieve bestemming zoals paden, greppels, terrasafscheidingen, heggen, struiken en poelen,
voorzover deze een bepaalde omvang

(ongeveer

7Om2

per ha) niet te boven

gingen. De landbouwtelling nam deze grond niet op in het cultuurareaal.
Hoewel gesuggereerd wordt, dat de verschillen tussen de kadastrale cijfers en die van de landbouwtelling hiermee grotendeels zijn verklaard, zijn
wij een andere mening toegedaan. Immers niet meer dan maximaal ongeveer 1!
van de ontvang van het cultuurareaal kan om bovengenoemde redenen aan het
totaal van 1834 zijn onttrokken.
De redactie van de landbouwtelling sluit ook de mogelijkheid van ge-
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maakte fouten niet uit· Met name de verschillen bij weiland en bosgrond
zouden verklaard moeten worden uit het feit, dat deze grond veelal niet in
bezit was van lokale ingezetenen, maar toebehoorde aan stedelingen en buitenlanders waardoor de registratie werd bemoeilijkt. Bovendien zou heel wat
door het kadaster als weiland aangemerkte grond deze bestemming niet verdienen en zou veel bosgrond in de jaren dertig en veertig zijn ontgonnen. Wat
de verschillen bij tuingrond betreft wordt gewezen op de bij huizen aanwezige tuinen - categorie lusttuinen -, die niet

in de landbouwtelling werden

opgenomen (in Oost-Vlaanderen namen deze in 1834 900 ha in beslag) en dat de
perceeltjes bestemd voor tuinbouw zeer klein en talrijk waren, terwijl degenen die deze grond exploiteerden, de precieze oppervlakte vaak niet zouden
kennen.'2
De verklaringen voor de verschillen achten wij onvoldoende. De opstellers van de enquête geven meermalen de verzekering, dat men bij de telling
en de latere verwerking van de gegevens zeer consciëntieus te werk is gegaan. Wij menen echter, dat bij de bepaling van de omvang van de landexploltatles veel telambtenaren bezijden de waarheid hebben gerapporteerd. In deze
opvatting worden wij gesterkt, als de gemeentelijke kadastrale opgaven naast
de gemeentelijke totaalcijfers van de landbouwtelling worden gelegd. Weliswaar wordt een vergelijking bemoeilijkt, omdat in 1846 de landexploltatles
in hun totaal worden opgenomen bij de gemeenten, waarin de boer-eigenaar of
de pachter zijn domicilie heeft, maar bij aggregatie van de gegevens op het
niveau van een aantal omliggende gemeenten, dan wel op kantonaal of arrondissement sniveau, blijken er tussen de onderscheiden regio's grote verschillen te bestaan. Bepalen wij ons bijvoorbeeld tot twee uitersten op arrondissementsniveau, Dendermonde en Eeklo. In het eerste arrondissement bedraagt
de exploiteerbare grond rond 1830 bijna 24Z meer dan in 1846 en in Eeklo
overschrijdt de kadasteropgave de landbouwenquête met niet meer dan ruim 61.
Als wij de oorzaken nagaan, die de redactie van de

landbouwtelling

noemt voor de verschillen tussen beide teljaren, dan beschouwen wij de opmerkingen ten aanzien van de tuinbouw het meest steekhoudend. Naast de tuinbouw is voor het agrarisch kleinbedrijf een gerede twijfel aan de opgaven
van kleine boeren, keuters en landarbeiders op zijn plaats. De cijfers voor
Eeklo, een arrondissement, waar relatief weinig kleinbedrijf voorkwam en
die voor Dendermonde, waar dit wel het geval was, spreken voor zich.13
Toch willen wij niet zo zeer de onwetendheid benadrukken van kleine
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landlieden ten aanzien van de door hen bewerkte perceelsotnvang, als wel hun
behoedzaamheid

en hun beduchtheid voor vragen van derden. Onze mening is

dat zeker de kleine landman, met zijn beperkte bestaansmiddelen, niet geneigd was zijn economische positie al te riant voor te stellen uit vrees
voor, zij het ongegrond (?), fiscale gevolgen. En welk controlemiddel stond
de telambtenaar ter beschikking wanneer door kleine eigenaars of pachters
opgaven waren verstrekt van mlnlscule stukjes grond, die vaak niet eens In
de eigen woonplaats waren gelegen?
Hoe nauwgezet de telambtenaar ook te werk Ie gegaan, hij was afhankelijk van de medewerking van de ondervraagden. Alleen grove en voor de hand
liggende mlstastlngen konden worden verholpen. De meeste opgaven echter van
kleine landlieden waren nauwelijks verifieerbaar. Slechts na een uitvoerige
en zorgvuldige raadpleging van kadastrale plans en leggers en na onderlinge
uitwisseling van de hierbij gevonden gegevens tussen de gemeenten, had de
foutenmarge tot een minimum gereduceerd kunnen worden. Maar wij nemen aan,
dat voor een dergelijk gigantisch karwei ook de landbouwtelling middelen en
mankracht te kort kwam.14
Wij hebben bij de bepaling van de omvang van het cultuurareaal dan ook
meer vertrouwen in de kadastrale cijfers, die na de meting en toepassing van
algemeen geldende objectieve maatstaven werden verworven, dan In de gegevens van de landbouwtelling. Toch mag de laatste enquête op het terrein der
oppervlakte-registratie niet zonder meer als onbetrouwbaar worden afgedaan.
Ons oordeel Is, dat na het traceren en aangeven van de mogelijke foutenmarges, bij de hantering van de cijfers terughoudendheid

betracht dient te

worden, maar dat kritisch en selectief gebruik ervan mogelijk Is.

Voordat wij Ingaan op het cultuurareaal In Oost-Vlaanderen en In zijn
arrondissementen nog enige kanttekeningen ten aanzien van de kadastergegevens van 1834. De mate van betrouwbaarheid van deze gegevens ligt besloten
In de tolerantiegrenzen, waarbinnen de landmeting

plaatsvond. Deze waren

voor grote afmetingen 21 en voor kleine IZ. Voor bepaalde landstreken konden
de landmeters van hoger hand nog de toestemming verkrijgen om hiervan af te
wijken.15
Uit deze Informatie, hoe beperkt en onvolledig ook, kan ons inziens
worden geconcludeerd, dat de kadastrale cijfers nauwelijks afweken van de
werkelijke situatie, maar dan wel een situatie, die alleen op de jaren rond
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1830 betrekking had; het tijdstip dus - voor de Individuele gemeenten verschillend - waarop de landmeting plaatsvond. Tussen 1815 en 1830 en tussen
1830 en 1850 zijn ongetwijfeld wijzigingen opgetreden In de omvang van het
cultuurareaal en In de verdeling van de grond over de verschillende bestemmingen. WIJ zullen deze aan de orde stellen, nadat wij eerst voor de situatie rond 1830 een meer gedetailleerd Inzicht hebben verworven. Voor de resultaten van de kadastrale metingen verwijzen wij naar de tabellen 1.4 en
1.5.
Aan de hand van de tabellen 1.4 en 1.5 kunnen wij vaststellen, dat rond
1830 In Oost-Vlaanderen bijna 941 van het totale grondoppervlak een agrarische bestemming had. Als wij hier nog eens de rond hulzen gelegen erfjes en
wat dljkgrond aan toevoegen, komt het totaal van de Oostvlaamse grond, dat
In een of andere vorm agrarisch werd geëxploiteerd, uit op ongeveer 95Z.
Circa 51 van het grondoppervlak resteerde voor bouwwerken, wegen, rivieren
en kanalen, was onvruchtbaar of had een andere bestemming. Laten wij verder
de In tabel 1.5 genoemde 10Z bosgrond bulten beschouwing, dan bleef er In
Oost-Vlaanderen een cultuurareaal over van bijna 841 van het totale provinciale oppervlak; een relatief zeer hoog percentage.
Wat de arrondissementen betreft, blijkt weliswaar, dat de verschillen
In de bestemming van de grond niet groot waren, maar negeren mogen wij ze
niet. In Aalst en Oudenaarde bevond zich relatief het meeste cultuurareaal.
Het arrondissement Gent, en In wat minder mate Eeklo bleven onder het provinciale gemiddelde. De verklaring hiervoor moet gezocht worden In de omvang
van het bos In belde arrondissementen. Het relatieve grote bosareaal In het
arrondissement Gent was er tevens de oorzaak van, dat het bouwland er ongeveer 52 achterbleef bij het gemiddelde van 70Z. Eeklo en St.-Niklaas beschikten daarentegen over relatief wat meer bouwland, maar hoolland met zijn
hoge grondproduktlvltelt kwam er nauwelijks voor.

2.3 Veranderingen van het cultuurareaal

Keren wij nu terug naar de eerder opgeworpen vraag, de ontwikkeling In de
tijd van het cultuurareaal en van de verdeling van de grond naar bestemming.
Als referentie hanteren wij de kadastrale gegevens van rond 1830, die op
arrondissementeniveau In de tabellen 1.4 en 1.5 zijn ondergebracht. In twee

Tabel 1.5 De grondverdeling van tabel 1.4 in procenten.

totale
oppervlakte

bouwland

tuin-.,
grond

hooiland

boomgaarden

Gent

100

64,90

2,04

8,41

2,26

Oudenaarde

100

68,92

2,09

9,23

Aalst

100

71,30

2,42

Dendermonde

100

70,92

St.-Niklaas

100

Eeklo
Oost-Vlaanderen

totaal
cultuurareaal

bos

1,86

79,48

14,35

2,15

4,07

86,47

8,53

10,48

1,85

2,64

88,69

7,06

1,90

9,39

1,26

0,71

84,17

7,21

74,81

2,20

2,55

1,44

4,07

85,07

6.92

100

74,23

1,61

1,31

1,94

2,71

81,81

11,44

100

69,92

2,07

7,14

1,89

2,62

83,64

10,05

Bron en commentaar : zie tabel 1.4.

weiland

Tabel 1.4 Grond in de Oostvlaamse arrondissementen in ha, verdeeld naar zijn bestemming (Kadaster 1830/1834).

totale
oppervlakte

bouwland

tu ingrond

hooiland

totaal
cultuurareaal

bos

boomgaarden

weiland

7.626

2.052

1.690

72.052

13.195

3.808

886

1.679

35.663

3.518

Gent

90.657

58.833

Oudenaarde

41.244

28.426

Aalst

47.115

33.591

1.141

4.939

871

1.242

41.784

3.327

Dendermonde

34.986

24.811

663

3.286

440

249

29.449

2.524

St.-Niklaas

49.577

37.087

1.093

1.266

713

2.018

42.177

3.432

Eeklo

36.208

26.879

584

476

704

982

29.625

4.141

299.787

209.625

6.197

21.401

5.665

7.860

250.748

Oost-Vlaanderen

Bron

1.851

864

: Eigen berekeningen op basis van 'Statistique Territoriale, 1834'.

Commentaar : 1) tuinbouwgrond, boomkwekerijen en beplante grond (geen lusttuinen);
2) verschillen vloeien voort uit afrondingen.

30.137 2)
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deelperloden hebben wij het tijdvak 1815-1850 opgesplitst. De cesuur vormt
het Jaar 1830/34.
- 1815-1830/34 Voor het begin van het tijdvak beschikken wij over een provinciale grondtotaalstand van 1820 en, zoals boven reeds aangegeven, over afzonderlijke
opgaven van alle gemeenten in de arrondissementen Gent, Eeklo, Dendermonde
en St.-Niklaas. Van Oudenaarde en Aalst hebben wij geen materiaal teruggevonden. De opgaven verden in de maanden Juni, Juli en augustus van 1817 door
de gemeentebesturen opgesteld en naar de provinciehoofdstad verzonden.1'
Allereerst de macro-gegevens. Blijkens het 'Exposé' van 1820 heeft de
provinciale overheid statistische inlichtingen over het grondoppervlak getotaliseerd. Uit welke hoofde de cijfers zijn verkregen wordt niet vermeld en
is door ons uit de archieven van het provinciebestuur evenmin achterhaald.
In tabel 1.6 is de grondopgave naar grondbestemming opgenomen. Omdat tabel
1.6 een andere categorie-indeling volgt dan de tabellen 1.3 en 1.4 kunnen
zinvolle vergelijkingen niet direct worden gemaakt. Door echter in tabel 1.6
de categorieën 'Bouwland' en 'Weiland' samen te voegen tot een nieuwe categorie 'Cultuurareaal' komen de gegevens van 1820 en van 1830/34 op dezelfde
golflengte.
Tabel 1.6

Het grondoppervlak van Oost-Vlaanderen naar
bestemming in 1820 in ha.

Bouwland
Weiland
Bos
Rivieren, beken, kanalen, banen en wegen
Gebouwde eigendommen
Onbebouwde grond en moeras

188.700
27.000
36.000
13.000
8.000
4.600

Totaal grondoppervlak

277.300

Bron: Exposé, 1820, 24.
Een vergelijking

tussen de totaal-cijfers van tabel 1.6

en van het

kadaster wijst uit, dat in 1820 circa 22.500 ha niet is geregistreerd. Verder zou tussen beide Jaren de niet-exploiteerbare grond ('Rivieren etc' en
'Gebouwen') met 3 à 4.000 ha zijn teruggevallen; hetgeen alleszins onaannemelijk is. Er kan nu geconcludeerd worden, dat de tabel van 1820 geen realiteitswaarde heeft en dat bijgevolg een goede vergelijking met de cijfers van
1830/34 niet mogelijk is. Een dergelijke conclusie trekken wij niet, maar
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wij voeren een aantal veronderstellingen In om daardoor toch, zij het op
grove wijze, zicht te krijgen op de ontwikkeling tussen het begin en het
einde van de Hollandse periode.
Ten eerste veronderstellen wij, dat de niet-gereglstreerde grond volledig uit cultuurgrond bestond en ten tweede, dat de omvang van de niet-explolteerbare grond In 1820 en in 1830/34 gelijk was

- dat er dus geen kana-

lisatie van rivieren en beken heeft plaatsgevonden en geen drooglegging van
meertjes en andere waterplassen -. Als ook in het laatste geval het verschil
volledig aan het cultuurareaal wordt toegerekend, kan worden vastgesteld,
dat het cultuurareaal aan het begin van de Hollandse periode circa 10.000 ha
minder bedroeg dan in 1830/34. Wel is hierbij dan aangenomen, dat de registratie van 1820 van het bosareaal en van onbebouwde grond en moeras correct
is uitgevoerd. Ten overvloede zij er verder op gewezen, dat de laatste veronderstelling impliceert, dat ook de reductie van bos, heide en woeste grond
tussen 1820 en 1830/34 ongeveer 10.000 ha ie geweest.

Om meer greep te krijgen op de veranderingen in het cultuurareaal en tevens
te achterhalen hoe de grondverdeling naar beetenming is gewijzigd, volgt een
uitgebreide analyse van het gemeentelijk materiaal van 1817. Ook met betrekking tot de cijfermatige gegevens van deze bron is de nodige argwaan op zijn
plaats. In 1817 was nog pas een klein aantal gemeenten voor een eerste keer
kadastraal opgemeten. Exacte kennis over percéeIsomvang en grondoppervlak
was in beperkte mate voorhanden, terwijl sommige gemeentebesturen een al te
lakse of zelfs onwillige houding ten aanzien van het invullen van de vragenformulieren mag worden verweten. Het globaal beantwoorden van de enquête, de
disproportionele cijfers omtrent de omvang van onproduktieve grond (zoals
wegen en waterlopen) en grote verschillen met de gegevens van 1834 doen
twijfels rijzen aan een groot aantal gemeentelijke opgaven.17 Het maken van
fouten werd ook in de hand gewerkt, omdat op centraal niveau moeilijk te
controleren was, welke graad van precisie de gegevens hadden en omdat de
verschillende gronden in de enquête naar drie klassen moesten worden ingedeeld in plaats van naar vier of vijf, zoals al bij de vroegste expertises
van het kadaster' was geschied.1' Bovendien zullen veel gemeenten om fiscale
redenen geen al te florissante voorstelling van zaken hebben gegeven.
Er zijn dus bezwaren in te brengen tegen het gebruik van de enquête van
1817, die zich richten tegen afzonderlijke gemeentelijke opgaven, maar zij
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gelden niet voor de bron als geheel. Er kan uit de bron worden geput na
selectie van Individuele gemeenten en ook nog na enige bewerking van het
cijfermateriaal. Betrouwbare vergelijkingen tussen 1817 en 1834 kunnen dan
worden getrokken.
In eerste instantie beperken wij ons tot het grootste arrondissement
van Oost-Vlaanderen. Uit het arrondissement Gent hebben wij twintig gemeen
ten geselecteerd, waarvan het totale grondoppervlak voor belde jaren over
eenkwam (niet meer dan maximaal 1Z verschilde) en waarvan ons de opgaven van
1817 ook op onderdelen betrouwbaar toeschenen.1' Van deze twintig gemeenten
hebben wij een totaaltelling gemaakt en In tabel 1.7 wordt het grondopper
vlak voor

1817 en 1830/34 aangegeven en naar verschillende

bestemmingen

uitgesplitst.

Tabel 1.7

Grond In 20 Gentse gemeenten In ha, verdeeld naar zijn be
stemming (1817 en 1830/34).
1817

Bouwland
Tuingrond 1)
Hooiland
Weiland
Cultuurareaal
Bos en heide
Totaal grondopp.

16.208

964
1.202

1834
17.350
1.019
1.251

264

181

18.638
4.151
24.089

19.801
3.156
24.173

relatieve groei in Ζ
7,05
5,71
4,08
./. 31,54
6,24
./. 24,97

Bron:

Eigen berekeningen op basis van 'Statistique Territoriale, 1834'
en R.A. Gent, Hollands Fonds, nr. A 136-137. De twintig gemeenten:
BeHem, Desteldonk, Destelbergen, Gavere, Heusden, Knesselare,
Meigem, Nazareth, Nevele, Oostakker, Oostwinkel, Petegem, Foesele,
Ronsele, Sleidinge, Vinderhoute, Voeselare, Vurste, Zaffelare en
Zulte.
Commentaar: 1) Tuinbouwgrond, beplante grond en boomgaarden.
Uit tabel 1.7 maken wij op, dat in de periode 1817-1830/34 in de be
treffende gemeenten het cultuurareaal is toegenomen met 1160 ha en wel voor
namelijk ten koste van bos en helde, waarvan de omvang met bijna een kwart
terugviel. Wat de verschillende grondbestemmlngen betreft is de groei van
het bouwland het meest uitgesproken. Dat het schaarse weiland relatief fors
is afgenomen, wekt op het eerste gezicht wat bevreemding. Aan deze ontwikke
ling moet echter geen al te grote waarde worden gehecht, omdat het houden

59
van vee In Oost-Vlaanderen voornamelijk een zaak was van stalvoederlng en
omdat In sommige gemeenten het gebruik bestond om binnen de vruchtwisseling
een aantal jaren achtereen het bouwland als welde uit te baten. Voor de
tulngrond en het hoolland In de twintig gemeenten wordt geconstateerd dat de
groei relatief wat minder was dan die van het bouwland.
Kunnen nu aan de hand van de gegevens van tabel 1.7 conclusies worden
getrokken voor het arrondissement Gent In zijn geheel? Beschouwen wij de
geselecteerde gemeenten als een steekproef uit alle Gentse gemeenten - een
steekproef die wel groot, maar niet aselect is -, dan kan het antwoord bevestigend lulden. Omdat wij echter ook nog over gegevens van de overige 59
Gentse gemeenten beschikken - die weliswaar niet alle even betrouwbaar zijn,
maar die na enige bewerking wel degelijk een controledienst kunnen vervullen
-, hebben wij deze aan een analyse onderworpen. De hierbij verkregen resultaten komen In hoofdlijnen overeen met die van de geselecteerde gemeenten,
maar op onderdelen Is enig commentaar wel vereist·
In de eerste plaats constateren wij voor alle gemeenten gezamenlijk een
geringere daling van het bos- en heldeareaal dan uit tabel 1.7 valt op te
maken. Voor het arrondissement Gent In zijn geheel berekenden wij de absolute terugval In bos- en heidegrond op ongeveer 2.750 ha. Dit cijfer blijft
zo'n 1.000 ha achter bij de daling, die op basis van de steekproef kan worden berekend. De verklaring hiervoor Is, dat met name In het zuiden en westen van het arrondissement Gent relatief wat meer grond ontboet Is, en dat
deze

regio's

onder de twintig gemeenten oververtegenwoordigd

zijn. Onze

berekeningen tonen verder aan, dat het cultuurareaal In het arrondissement
tussen 1817-1830/34 met 9,5Z Is toegenomen. Deze stijging lijkt gezien de
geringe betrouwbaarheid van heel wat gemeenten echter niet reëel. Zolang nog
geen verder onderzoek naar de overige 59 Gentse gemeenten Is verricht, blijven wij aan de voorzichtige kant en schatten op basis van tabel 1.7 en de
aangegeven bosvermlnderlng de stijging van het cultuurareaal In het arrondissement Gent op circa 5Z. Wat de verschillende grondbestemmlngen betreft
komen wij hierbij uit op een toename van 5 à 61 voor bouwland en tulngrond,
nog geen 51 voor hoolland en een aanzienlijk verlies van ongeveer 1/3 voor
weiland.

Is de getraceerde ontwikkeling voor de eerste deelperlode 1815-1830 nu ook
van toepassing op de rest van de provincie? Aan de hand van de beschikbare
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gegevens zullen wij dit achtereenvolgens nagaan voor de arrondissementen
Eeklo, St.-Niklaas en Dendermonde. Als wij de cijfers van de 18 gemeenten
van het eerste arrondissement voor 1817 en 1834 met elkaar vergelijken, kan
van een ontginningsgolf worden gesproken. Tussen beide Jaren immers verschuift bijna 2.000 ha bos-, heide- en moerasgrond en nog eens 1.200 ha onvruchtbare poldergrond naar andere rubrieken. Met name de bossen in het
westelijk deel van Eeklo moesten het ontgelden. Cultuurareaal kwam er voor
in de plaats. De toename van het cultuurareaal kan zelfs voor het hele arrondissement op 17Z worden berekend; een stijgingspercentage, dat echter met
de nodige reserve bekeken dient te worden. In de categorie-indeling van het
kadaster ontbreekt immers Onvruchtbare poldergrond'. Wel is in de gemeentelijke kadastrale documenten van rond 1830 laag geklasseerde landbouwgrond
opgenomen - in het bijzonder bouwland -, die nog geen fl. 10,- per ha op
bracht. In totaal schatten wij voor heel Eeklo de omvang ervan op ongeveer
1.000 ha. 20 In feite gaat het hier dus eerder om een etiketverandering dan
om een reële bestemmingswijziging van grond.
Om nog een andere reden achten wij de stijging van het cultuurareaal
met 17Z onjuist. Na vergelijking van de gemeentelijke oppervlakte gegevens
tussen 1817 en 1834 stelden wij namelijk vast, dat de opgaven van het eerste
Jaar - met uitschieters naar boven en beneden van de gemeenten - circa 51
achterbleven bij die van het tweede Jaar.21 Omdat verondersteld mag worden,
dat de totale oppervlakte van het arrondissement in de beschouwde deelperiode niet is veranderd, hebben wij de gegevens van 1817 naar rato aangepast.
Ook na de bewerkingen van het cijfermateriaal kwamen wij tot uitkomsten, die de eerste voorlopige waarnemingen bevestigen, en die voor Eeklo
een ontginningsgolf aantonen. Voor het cultuurareaal mag immers een forse
uitbreiding van bijna 10Z worden genoteerd. Zelfs in het licht van de resultaten van het

arrondissement

Gent kan dit percentage opmerkelijk worden

genoemd. Onderverdeeld naar bestenmingen constateerden wij verder een stijging van het bouwland met meer dan 10Z, een toename van de tuingrond met 1/3
en van het weiland met circa 7Z en een terugval van het toch al schaarse
hoolland met ongeveer 20Z. 22 Vooral de ontwikkeling van het wei- en hoolland
is tegengesteld aan die van het arrondissement Gent.
Het patroon van het arrondissement St.-Niklaas wijkt af van dat van
Gent en Eeklo. Aan de hand van de niet altijd even betrouwbare gegevens kan
geconstateerd worden dat er nauwelijks enige daling van het bos- en heide-
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areaal heeft plaatsgevonden. Met uitzondering van de gemeenten St.-Pauwels
en Sinaai, waar relatief veel bos voorkwam, is er nergens op grote schaal
gekapt. In veel gemeenten is er zelfs een geringe bosgroei waarneembaar.
Wellicht kan de instandhouding van het bos worden toegeschreven aan zijn
minimale omvang in St.-Niklaas of ook aan het lokale evenwicht tussen houtvraag en houtaanbod.
Wat het cultuurareaal betreft kan evenmin op een aanmerkelijke verandering worden gewezen. Wij schatten, dat ongeveer 1.000 ha woeste grondmoeras

en

gebracht.23

alluviale

grond

- en

onvruchtbaar

polderland

in

cultuur

is

Dit laatste vond vooral plaats in het noord-oosten van het ar-

rondissement, waar de heren van Arenberg een omvangrijk bezit hadden.
Tussen de verschillende categorieën cultuurgrond was de ontwikkeling
niet uniform. Komen onze berekeningen voor bouwland uit op een stijging van
circa 21, de tuingrond laat een toename zien van 500 ha, ofwel van bijna
40Z. Voorts geldt voor hooiland een lichte stijging van enkele tientallen ha
en voor weiland een daling van ongeveer 200 ha. Omdat voor de beide laatste
categorieën van 1817 op 1834 in eenzelfde gemeente en tussen de gemeenten
grote verschillen voorkomen, terwijl tevens de omvang van hooi- en weiland
zeer klein is, mag aan de groei respectievelijk de vermindering ervan geen
al te grote waarde worden toegekend.
Voor het arrondissement Dendermonde beschikken wij naast de gegevens
van de betreffende

Jaren nog over cijfermateriaal uit de boven vermelde

enquête, die in 1815 op stapel werd gezet, maar die pas in het begin van
1820 door de gemeentebesturen werd ingevuld. Zij kan beschouwd worden als
een aanvulling op - en als toets van betrouwbaarheid voor de cijfers van
1817. Ook ten aanzien van deze enquête is enige reserve op zijn plaats, want
het is zeer wel mogelijk, dat gemeenten zich bij de beantwoording van hun
vragenlijst hebben laten leiden door de uitkomsten van het onderzoek van
1817. Door 25 gemeenten van het arrondissement - de stad Dendermonde uitgezonderd - werden in 1820 naast een groot aantal andere zaken inlichtingen
verschaft over de omvang van het bouwland, die van het hooi- en weiland
gezamenlijk, van het boeareaal en van de woeste grond, zoals heide, veen en
moeras.24
Welke ontwikkeling kunnen wij nu schetsen voor Dendermonde in de periode 1815-1830, als de gegevens van 1817 en 1820 als vertrekpunt en de kadastrale cijfers van 1834 als eindstation worden opgevat?

Bij vergelijking van
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het materiaal van de drie Jaren kunnen voor het arrondissement Dendermonde
dezelfde tendensen worden waargenomen als voor Gent en Eeklo: een achteruitgang van het bos- en heldeareaal en een stijging van de omvang van het cultuur land. Toch zijn de tendensen veel minder geprononceerd dan In de belde
westelijke arrondissementen. Wat bos en helde betreft, blijft de terugval In
de gemeenten van Dendermonde beperkt tot enkele, en Incidenteel tot enkele
tientallen ha, evenwel met uitzondering van Wetteren, waar 145 ha bos zou
zijn gekapt.25 De totale vermindering van de bos- en heidegrond bedroeg ongeveer 400 ha.
De groei van het cultuurareaal In Dendermonde was evenmin spectaculair. Een vergelijking van de totaaltellingen van 1817 en 1834 geeft slechts
een uitbreiding van ruim 21 te zien. Wordt het cultuurland verdeeld naar
bestenming, dan blijkt het bouwland met bijna 31 te zijn toegenomen, de
tulngrond met ongeveer 4Z en het hooi- en weiland aan belang te hebben Ingeboet. De terugval bedraagt 100 ha ofwel 31. De daling komt vooral voor rekening van het weiland met 450 ha, want het hooi land noteert een niet onaanzienlijke stijging van 350 ha.

Voor de arrondissementen Oudenaarde en Aalst beschikken wij niet over archivalia, die voor het begin van de Hollandse periode opheldering kunnen geven
over het grondareaal en de verdeling ervan naar bestemming. Toch Is er gezien de tabellen 1.5 en 1.7 en gelet op de ontwikkelingen In de andere arrondissementen wel ruimte voor het doen van aanvaardbare maar niet toetsbare
hypothesen.zt

Voor Oudenaarde mag worden verondersteld, dat bos en helde

enigszins zijn teruggevallen. Dit zal vooral hebben plaatsgevonden ten westen van de Schelde, en dan in het bijzonder in de streken, die grenzen aan
de ontginningsgemeenten van het arrondissement Gent. Als gevolg van een en
ander moet dan het cultuurareaal zijn toegenomen en hieronder meer dan evenredig het bouwland. Naar onze voorzichtige schatting is bos- en heidegrond
met 500 à 1.000 ha verminderd

en zijn het cultuurareaal en het bouwland met

respectievelijk ruim 21 en circa 3Z uitgebreid.
In het arrondissement Aalst was cultuurgrond in 1830/34, met bjna 89X
van het totale grondoppervlak, wel zeer sterk vertegenwoordigd. Omdat er
verder weinig bos voorkwam, waren ook de mogelijkheden tot uitbreiding van
het cultuurareaal beperkt. Het is aannemelijk, dat Aalst al vóór 1815 in
deze situatie verkeerde. Een grotere daling dan van ten hoogste 500 ha bos-
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grond en meer dan een dito groei van het cultuurland sedert het einde van
het Franse bewind achten wij niet waarschijnlijk. Het is zonder nader onderzoek niet uit te sluiten, dat weidegrond en misschien ook hooiland omgezet
zijn in bouwland en tuingrond, zodat deze laatste categorieën landbouwgrond
wat meer dan gemiddeld zijn toegenomen.

- 1830/34-1850 De tweede deelperiode 1830-1850 nemen wij nu in beschouwing en wij vatten
vervolgens in een laatste paragraaf van dit hoofdstuk de gehele ontwikkeling
sedert 1815 nog eens samen. Voor het begin van de tweede deelperiode vallen
wij wederom terug op de kadastrale gegevens (tabel 1.4), de enige algemene
bron, die ons voor de Jaren rond 1830 precieze informatie verschaft. Voor
het einde van het tijdvak zijn wij aangewezen op de bovengenoemde landbouwtelling. De bezwaren hiertegen zijn reeds breed uitgemeten. Daarnaast is
door gebruik te maken van cijfers van 1846 de duur van de overzichtsperiode
met vier jaar bekort. Er wordt dus geen rekening gehouden met de ontwikkelingen aan het einde van het vijfde decennium. Bij gebrek aan andere bronnen
zijn wij evenwel gedwongen de beperkingen, die er aan het gebruik van de
landbouwtelling kleven, voor lief te nemen. Wel wordt getracht de gegevens
zo te schikken en te herberekenen, dat zinvolle vergelijkingen tussen het
begin en het einde van de tweede deelperiode kunnen worden gemaakt.
Als de ontwikkeling van de eerste deelperiode wordt doorgetrokken, mag
verwacht worden, dat de cijfers van 1846 een groter cultuur- en een kleiner
bosareaal aangeven dan die van 1834. In tabel 1.3 zagen wij echter, dat de
landbouwtelling met uitzondering van de categorie heide, moeras en woeste
grond, over de hele linie een terugval aangeeft. Ook bij een vergelijking op
arrondissementsniveau

kan

dit voor beide

Jaren worden

gesignaleerd. Wij

constateren wel tussen de arrondissementen nogal forse verschillen. Om een
inzicht hierin te verkrijgen hebben wij in tabel 1.8 de omvang van het cultuurland en de bosgrond op basis van de beide bronnen berekend en vervolgens
de relatieve verschillen aangegeven.
Voor de verklaring van de verschillen tussen 1834 en 1846 kan worden
aangeknoopt bij hetgeen gememoreerd is naar aanleiding van tabel 1.3. Voorts
waren in de arrondissementen Gent en Eeklo in 1846 enkele honderden ha aangemerkt als heide- en woeste grond, die in 1834 door het kadaster reeds
onder cultuur- en bosgrond waren gerangschikt. Of

een

werkelijke

bestem-
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Tabel 1.8

Cultuur en boeareaal In ha, naar arrondissement ver
deeld (volgens de bronnen van 1834 en 1846).
cultuurgrond
1834
1846

Gent
Oudenaarde
Aalst
Dendermonde
St.-Niklaas
Eeklo

72.052
35.663
41.784
29.449
42.177
29.625

60..292
32..524
37..554
24,.700
36..983
26,.929

vermindering
In Ζ
16,32
8,80
10,12
16,13
12,31
9,1

bosgrond
1834
1846
13.195
3.518
3.327
2.524
3.432
4.141

9.524
2.370
1.876
1.245
2.722
4.074

vermindering
In Ζ
27,82
32,63
43,16
50,67
20,69
1,62

Bron: Eigen berekeningen op basis van 'Statistique Territoriale, 1834'
en 'Recensement (1846), Agriculture, 1851'.
mlngsverandering van de grond dan wel een veranderde kijk op de exploitatie
van dezelfde grond hier een rol heeft gespeeld, laat zich raden.
Welke conclusies kunnen er verder getrokken worden? In weerwil van
tabel 1.8 kan een vermindering van het cultuurareaal in de jaren '30 en '40
op theoretische gronden worden uitgesloten. Een terugval van de bosomvang is
plausibel. Hij past ook in een ontwikkeling, die Vanderpijpen voor Vlaande
ren tot ongeveer 1880 waarneemt.27 Toch is de reductie, die in de tabel 1.8
wordt vermeld, stellig aan de te hoge kant. De opgaven van de bospercelen
hebben ongetwijfeld aan hetzelfde euvel geleden als de cultuurgrond. Er is
echter geen goede reden aan te geven, waarom de foutenmarges bij de bosregistratie hoger of lager zijn uitgevallen dan bij de telling van andersoor
tige grond. In het hiernavolgende is daarom aangenomen dat alle grondregistratie in dezelfde mate het gesignaleerde manco vertoont. Op basis van deze
suppositie is langs twee wegen, de provinciale gegevens en die van de arron
dissementen, de 'werkelijke' vermindering van het bosareaal bepaald.
Eerst hebben wij alle provinciale grondtotalen van 1846 met 16Z ver
hoogd - de gemiddelde afwijking van de kadastrale cijfers ten opzichte van
die van de landbouwtelling - en vervolgens zijn de veranderingen in de bos
omvang nagegaan. 28 De tabellen 1.3 en 1.8 volgend, komen wij dan voor heel
Oost-Vlaanderen tussen 1830/34 en 1846 uit op een bosvermlnderlng van ruim
4800 ha.
Voor de tweede taxatie van de vermindering van het bosareaal werd even
eens gebruik gemaakt van de bovengevolgde rekenmethode. Voor ieder arrondis
sement afzonderlijk werden nu de foutenmarges bepaald en vervolgens werden
hiermee de gegevens van 1846 gecorrigeerd (zie tabel 1.9).

Tabel 1.9 De relatieve verschillen (foutenmarges) van de exploiteerbare grond tussen 1834 en 1846
en de ontwikkeling van het bosareaal.

exploiteerbare grond
in ha
1834
1846

verschil
in %

bos in ha „.
1B34
1846 '

bosverschil
in ha

Gent

85.969

70.787

21,45

13.195

11.567

1.628

Oudenaarde

39.311

35.268

11,46

3.518

2.642

876

Aalst

45.184

39.459

14,51

3.327

2.148

1.179

Dendermonde

32.126

25.991

23,60

2.524

1.539

985

St.-Niklaas

45.761

39.935

14,59

3.432

3.119

313

Eeklo

34.273

32.220

6,37

4.141

4.344

282.624

243.660

15,99

30.137

25.359

Oost-Vlaanderen

Bron

: Eigen berekeningen op basis van 'Statistique Territoriale, 1834' en
'Recensement (1846), Agriculture, 1851'.

Commentaar : I) Cultuurgrond, bos, heide en woeste grond;
2) De cijfers zijn aangepast op basis van de berekende relatieve verschillen.

./.

203
4.778
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Deze benadering geeft per saldo een uitkomst, die nauwelijks afwijkt
van de geschatte bosvermlnderlng op provinciaal niveau. Wel Is de verdeling
van het herberekende bosareaal van 1846 op het meer gedesaggregeerde niveau
een andere dan waarbij voor alle arrondissementen een foutenmarge van 16Î
wordt gehanteerd. Groot zijn de verschillen niet, met uitzondering evenwel
van het arrondissement Gent.
Een analyse op arrondissementsniveau laat ons voorts zien, dat het bosarme Aalst en Dendermonde, op afstand gevolgd door Oudenaarde een relatief
forse daling van hun bomenbestand ondergaan; meer dan 3.000 ha In de drie
arrondissementen gezamenlijk. In het bosrijke Gent Is de terugval met ruim
1.600 ha groot, maar relatief wat minder. Als wij voor Gent de gemeentelijke
gegevens vergelijken en globaal Interpreteren moet de daling vooral aan het
uiterste westen en het zuidwesten van het arrondissement worden toegeschreven. Wat St.-Niklaas betreft blijft de Inkrimping van het bosbestand met
circa 300 ha bescheiden.29
Omdat voor het arrondissement Eeklo de cijfers een beeld tonen dat van
de andere arrondissementen afwijkt, treden wij wat meer In détail. In eerste
Instantie kan geconcludeerd worden, dat

nieuwe

aanplant

In

Eeklo

heeft

plaatsgevonden. Uit een nadere beschouwing blijkt echter, dat dit alleen
lokaal, maar dan op niet geringe schaal, het geval Is geweest. De Indeling
van de drie kadastrale kantons (Eeklo, Assenede en Kaprijke) volgend, constateren wij verschillende ontwikkelingen. In het westen heeft zich na 1830
de bosvermlnderlng verder voortgezet, per saldo voor het kanton Eeklo zelfs
met ruim 1.000 ha. In het midden en oosten van het arrondissement Is het
verlies gecompenseerd

door een uitbreiding van respectievelijk 600 en 370

ha. Bij de bosgroel In het kanton Assenede (het oosten) dient echter een
belangrijke kanttekening te worden gemaakt. In de landbouwenquête Is onder
de bedrijfsomvang ook de grond opgenomen, die In het buitenland werd geëxploiteerd. Voor de drie grensgemeenten gaat het hierbij om het niet onaanzienlijke aantal van 1.240 ha. Wat hiervan echter op bos betrekking heeft,
is moeilijk na te gaan.30
Overzien wij de ontwikkeling in het arrondissement Eeklo in zijn geheel, dan kan de tendens tot het rooien van bomen sterker worden genoemd dan
die van nieuwe aanplant. Alleen voor de gemeenten Bassevelde, Kaprijke en
Oosteeklo (het midden) was er sprake van een forse groei - 630 ha - van het
bosbestand. Ondanks deze lokale ontwikkeling en in tegenstelling tot onze
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eerste conclusie, maakt de meer gedetailleerde benadering voor het arrondissement Eeklo duidelijk, dat ook hier bosreductle heeft plaatsgevonden. Om
meer dan 100 ha zal het echter per saldo niet zijn gegaan.
Zetten vlj de resultaten van de zes arrondissementen op een rij, dan
kan geconstateerd worden, dat de vermindering van het bos In de provincie
uitkomt op circa 5.000 ha. Of en In hoeverre deze terugval zich weerspiegelde In een groei van het cultuurareaal gaan wij eveneens per arrondissement
na.

In welke mate de cultuurgrond In omvang Is toegenomen, wordt aangegeven In
tabel 1.10. De verschillen tussen de belde kenjaren zijn berekend op basis
van de kadastrale gegevens en de gecorrigeerde telresultaten van de landbouwtelling. In overeenstemming met de vastgestelde foutenmarges op arrondissementsniveau

(zie tabel 1.9) werden de cijfers van 1846 aangepast en

vervolgens vergeleken met die van het kadaster. De verschillen zijn In tabel
1.10 vermeld en representeren dus de groei of daling van het cultuurareaal
tussen 1830/34 en 1846. Ook voor helde en woeste grond werden de verschillen
bepaald en opgenomen In de tabel. Bij deze categorie echter werden de gegevens van 1846 niet aangepast, omdat niet aannemelijk Is, dat voor de grond
van onderregistratie sprake was. 31

Tenslotte zijn de totalen van de belde

onderschelden categorieën nog eens apart weergegeven.
Tabel 1.10

De groei/daling van het cultuurareaal en van de helde en
woeste grond In ha (tussen 1830/34 en 1846).
groei cultuurareaa.L In ha

groei helde en
woeste grond

totaal

In ha
Gent
Oudenaarde
Aalst
Dendermonde
St.-Niklaas
Eeklo
Totaal

Bron:

846
328
24

1.173

588
1.219
1.080

./.

./.

2.019

916
1.243
1.041

39

202
981

142
732

3.281

2.033

344
./.

249
5.314

Eigen berekeningen op basis van 'Statistique Territoriale, 1834'
en 'Recensement (1846), Agriculture, 1851'.
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De totaalresultaten van kolom Э van tabel 1.10 komen overeen met de
vermindering van het provinciale boebestand. Opmerkelijk is de forse toename
van heide en woeste grond. Op gedesaggregeerd niveau (gemeentelijk) hebben
wij hiervoor naar een verklaring gezocht.
Zoals wij boven reeds aangaven, lijkt het erop, dat hier een werkelijke
bestemmingsverandering van de grond niet aan de orde is, maar slechts een
rubriekwijziging. De gemeenten, die een forse stijging in de omvang van de
heide en de woeste grond noteerden - bijna uitsluitend ten westen en noodwesten van Gent gelegen - beschikten rond 1830 over veel laag geklasseerd of
weinig produktief land. Daarop werd een vruchtrotatie toegepast, waarin de
grond soms meer Jaren achtereen braak lag, dan wel met ginst (brem), een
heideplant, werd verbouwd. Het volgende concrete voorbeeld maakt een en
ander duidelijk.
Voor de gemeente Bassevelde (arr. Eeklo) geeft de landbouwenquête 196
ha heide en woeste grond, terwijl de kadastertelling van 1834 niets vermeldt. Document nr.ll

'Verzameling van de inhoudsgrootte en de belastbare

opkomst' van deze gemeente (opgemaakt rond 1830) vermeldt voor de categorie
bouwland 447 ha van de 4e klasse à fi.16,— per ha en 169 ha van de 5e klasse à fi.9,—. Document nr.5 bis, 'Tabel der berekening der onzuivere opbrengst' (eveneens rond 1830 opgemaakt) laat zien dat binnen het vruchtwisselingsschema op 4e klasse grond ginst gedurende drie en op 5e klasse grond
gedurende vier opeenvolgende Jaren verbouwd werd.12
Is de geringe produktiviteit van het land een reden waarom eigenaars
of pachters grondpercelen niet als produktief hebben opgegeven, ook de bijzondere omstandigheden van 1846 hebben ongetwijfeld een rol gespeeld. Immers
in de periode van december 1845 tot juni 1846 werd Oost-Vlaanderen onophoudelijk door overstromingen en wateroverlast

geteisterd. De lager gelegen

streken, waaronder de toch al natte zandbodems van het noordwestelijk kwadrant van de provincie, werden in hun produktievermogen aangetast. Het ligt
voor de hand te veronderstellen, dat ook om deze reden heel wat land in
oktober 1846 - de peildatum van de landbouwenquête - als onvruchtbaar of
woest werd aangemerkt, hoewel in betere tijden de betreffende grond toch nog
enig, zij het laag, rendement had. Een en ander betekent, dat het niet waarschijnlijk is dat de groei van het heide- en woeste grondbestand, zoals
weergegeven in tabel 1.10 ook werkelijk heeft plaatsgevonden. Wel is het
mogelijk, dat lokaal een structurele verslechtering van grond is opgetreden,
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maar dan toch op zeer beperkte schaal.
Om de twee bovengenoemde redenen gaan wij er hier verder vanuit dat
zich in feite sedert 1830 geen uitbreiding heeft voorgedaan van heide en
woeste grond. Een kleine vermindering is zelfs niet uitgesloten, gezien het
gebruik om alvorens woeste grond in cultuurland om te zetten, deze ofwel met
brem of met sparren te beplanten.3i De veronderstelling impliceert, dat de
groei van het provinciale cultuurareaal groter is geweest dan uit tabel 1.10
blijkt en globaal de omvang heeft gehad, die de totaalkolom aangeeft. Ook
voor de arrondissementen afzonderlijk houden wij, wat de werkelijke groei
van de cultuurgrond betreft, de totaalkolom aan, mede omdat de cijfers congruentie vertonen met de gesignaleerde daling van het bosbestand.

Tenslotte kan men zich nog afvragen of de samenstelling van het cultuurareaal in de tweede deelperiode is gewijzigd. Een vergelijking tussen de gegevens van 1834 en die van 1846 wordt bemoeilijkt, omdat de indelingscriteria
van grond voor beide jaren verschillend zijn. Met name voor 1846 zijn de
grenzen tussen de rubrieken, die een zekere overeenkomst vertonen, niet of
nauwelijks te bepalen. Om toch een globaal inzicht te verkrijgen in de bestemmingsverandering van grond in de jaren '30 en '40, hebben wij daarom getracht een onderscheid aan te brengen tussen het hooi- en weiland enerzijds
en het overige cultuurland

- voornamelijk bouwland - anderzijds. Toch rij-

zen ook nu problemen. Immers in veel gemeenten van het arrondissement Eeklo
en ook wel in Gent en St.-Niklaas werd de akkerbouwgrond na het klaver jaar
een tweetal of drietal Jaren achtereen als weiland (klaverdries) gebruikt.
In de kadasteropgave van 1834 heeft men deze grond onder het bouwland opgenomen, terwijl de landbouwenquête van 1846 grond als weiland registreert,
die deze bestemming niet alleen permanent, maar ook incidenteel heeft.
Vergelijken wij het hooi- en weiland tussen beide kenjaren - na correctie van de cijfers van 1846 met de foutenmarges, die voor de arrondissementen zijn aangegeven - dan is er een daling te signaleren voor Oudenaarde,
Aalst en Dendermonde van circa 1.000 ha, een stijging van ruim 400 ha voor
Gent en van bijna 500 ha voor St.-Niklaas en voorts een spectaculaire toename in het arrondissement Eeklo van 2.800 ha. Achter de groei van het hooien weiland

in de laatste drie arrondissementen kunnen echter

de nodige

vraagtekens worden gezet. Om de vermelde reden beschouwen wij deze dan ook
niet als een reëel fenomeen. Vanwege de ontwikkeling in de eerste drie ar-
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rondiesementen, houden wij het erop, dat per saldo het hooi- en weiland In
Oost-Vlaanderen eerder wat Ie afgenomen dan Is gegroeid. Deze veronderstelling heeft tot gevolg, dat dan het bouwland In de provincie (eigenlijk het
'overig cultuurland': bouwland, tulngrond en boomgaarden) wat meer moet zijn
toegenomen

dan de gehele categorie cultuurland. Onze schatting van deze

groei komt uit op ruim 6.000 ha, ofwel een toename van het bouwland In de
periode 1830-1846 met circa 31. Haar arrondissement toegerekend en overeenkomstig de toegenomen druk, die regionaal op de bestaansmiddelen werd uitgeoefend, betekent dit een uitbreiding van het bouwland met ongeveer 51 In Oudenaarde, Aalst en Dendermonde, een stijging van circa 3,51 voor Gent, een
lichte toename voor St.-Niklaas en een stagnatie of misschien wel een kleine
daling van het bouwlandareaal In Eeklo.

2.4 Samenvatting

Op het eerste gezicht lijkt Oost-Vlaanderen In het begin van de 19e eeuw
volledig

ontgonnen en lijkt uitbreiding

van het cultuurareaal niet meer

mogelijk. Na 1815 komt door het terugdringen van helde en woeste grond en
vooral door de reductie van het bosbestand meer cultuurgrond ter beschikking. Van 1817 tot 1846 constateerden wij een toename van het cultuurareaal
van ruim 13.000 ha (5,51) en van het bouwland van circa 15.000 ha (7,51).
Dat het bouwland meer In omvang toenam dan de rubriek waarvan het deel uitmaakte was vooral te danken aan een zekere terugval van het hooi- en weiland. De groei manifesteerde zich In alle arrondissementen, maar was ongelijkmatig In de tijd en naar regio verspreid. In de periode 1815-1830 gaven
vooral Gent en Eeklo de toon aan. Maar In het vierde en vijfde decennium nam
de groei In het eerst genoemde arrondissement af, terwijl hij In Eeklo tot
stilstand kwam. Van een verflauwing In de toename van de akkerbouwgrond viel
echter na 1830 In de arrondissementen Oudenaarde, Aalst en Dendermonde niets
te bespeuren, ondanks het relatieve grote aandeel, dat hier het cultuurareaal al uitmaakte

van het totale grondoppervlak.

Gelet op de In dit hoofdstuk beschreven ontwikkeling trachten wij nu In
tabel 1.11 de omvang van de verschillende grondcategorleën zo exact mogelijk
te ramen. Wij bepalen ons hierbij tot de macro-resultaten van het begin en
het einde van de beschouwde periode. Wel dient voor de categorieën tuin-
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grond, boomgaarden en boomkwekerijen en beplante grond enig voorbehoud te
worden gemaakt. Verondersteld

ie dat het areaal van deze grond in beide

kenjaren overeenkomt met de gegevens van de 'Statistique Territoriale'.
Tabel 1.11

Grondbestemming
1846/50.

in Oost-Vlaanderen in ha in 1817/20 en in

1817/20

1846/50

Bouwland
Tuingrond,boomgaarden en
boomkwekerijen en beplante grond
Hooiland
Weiland

200.600

215.900

11.900
20.000
11.000

11.900
19.000
10.000

Totaal cultuurareaal
Bos
Heide en woeste grond

243.500
36.500
2.500

256.800
25.300
800

Totaal exploiteerbare grond

282.500

282.900

Bron: Deel I, hoofdstuk 2.

Tenslotte nog enige opmerkingen naar aanleiding van de groei van het
cultuurareaal en in het bijzonder het bouwland. Het is niet waarschijnlijk
dat als gevolg van de toename van de akkerbouwgrond de agrarische produktie
pari passu steeg. Bestond de ontgonnen grond eertijds uit bos, dan betekende
de reductie in eerste instantie een houtverlies. Om welke soort bomen het
ging en van welke omvang de houtproduktie was, is niet door ons nagegaan. In
het algemeen kan verondersteld worden dat alleen relatief weinig renderende
percelen ontgonnen werden of grond, die bij een alternatief gebruik winstgevender perspectieven bood. Macro-economisch constateren wij dat het vergrote cultuurgebruik geen netto toevoeging betekende aan de agrarische produktie, maar een bruto-resultaat opleverde waarop het verlies van bosproduktie
in mindering diende te worden gebracht.
Een tweede reden waarom de uitbreiding van de akkerbouw niet met een
evenredige

toename van de agrarische

produktie gepaard

zal zijn gegaan,

betreft de kwaliteit van de gewonnen grond. Het is niet te boud te veronderstellen, dat om eenzelfde produktie per ha te behalen in meerderheid van
de gevallen het nieuwe cultuurland een wat arbeidsintensievere exploitatie
vereiste dan de oude landbouwgrond. En wel omdat nieuwe grond droger of
juist drassiger was dan omliggende grond of omdat hij vaak wat achteraf

72
gelegen en dus moeilijker te bereiken was. Hoe de fysieke produktle en de
produktlvltelt zich In het algemeen In de landbouw heeft ontwikkeld zullen
wij In het volgende hoofdstuk nagaan.

Noten bij deel I, hoofdstuk 2:

1.

Vandenbroeke/Vanderpljpen, Landbouw, 1981, 187.

2.

Wel dient te worden opgemerkt dat de Franse gegevens van 1805
(Falpoult) mede betrekking hebben op Zeeuws-Vlaanderen. Vanderpljpen,
De landbouw, 1983, 40-63.

3.

Vanderpljpen, De landbouw, 1983, 30 en 34.

4.

Met betrekking tot de gemeentelijke kadastrale tellingen merkt Vanderpljpen op, dat het om verschillende gemeenten gaat, waarvan grondreglstratle enerzijds tussen 1808 en 1825 heeft plaats gevonden en anderzijds aan het einde van de jaren twintig en In het begin van de jaren
dertig. De laatste gegevens zijn opgenomen In de 'Statistique Territoriale' van 1834. Deze bron komt hier uitvoerig aan bod.

5.

De volledige titels lulden: 'Statistique du Royaume de Belgique, basée
sur les résultats des opérations cadastrales exécutées Jusqu'à la fin
de 1834, Bruxelles, 1839' en 'Statistique de la Belgique, Recensement
Général (1846), Agrlcultuure, I-IV, Bruxelles, 1851.

6.

De gebouwen zijn gesplitst In zes categorieën: hulzen, pakhuizen, werkplaatsen en fabrieken, openbare gebouwen, gebouwen voor de kerkelijke
eredienst en overige gebouwen.

7.

De landbouwtelling gaat In op de volgende zaken: de tewerkstelling, de
beloning van dagloners, de veestapel, de bedrijfsgrootte en het beheer
uitgesplitst naar pacht- en eigenaar-exploitanten, de areaalomvang naar
gewasgebrulk verdeeld, en de oogstresultaten In 1846 en die In een
'gewoon Jaar'. Verder worden Inlichtingen verstrekt over de vruchtwissellng, de volume-gewicht verhouding van granen, het zaalzaadverbrulk
en grond- en pachtprijzen In de jaren 1830, 1835, 1840 en 1846.

8.

R.A. Gent, Hollands Fonds, nr. A 136 en 137. Bijkomende gegevens van
deze enquête betreffen de hoofdsom van de grondbelasting, die door de
gemeente wordt afgedragen en naar aantal en aard variërende opmerkingen
van gemeentebesturen, die voornamelijk op de hoogte van de grondbelasting betrekking hebben.
Hoewel bij de archivalia een begeleidend stuk ontbreekt en evenmin uit
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de gemeentelijke opgaven direct duidelijk wordt met welk doel en door
welke Instantie de Inlichtingen werden Ingewonnen, nemen wij aan dat de
enquête een uitvloeisel Is van de activiteiten van een bij K.B. van 12
april 1817 benoemde landelijke commissie. Deze commi ssle diende 'een
meer evenredige repartitie van het tegenwoordig bedrag der grondbelas
tlng (en der personeele en meubilaire belasting) tussen de onderschelden provinciën des Rijks* tot stand te brengen. Zij startte haar werkzaamheid met het versturen van vragenlijsten aan de provinciebesturen.
Door deze diende informatie te worden verschaft, die echter alleen met
grote mate van precisie voor reeds gekadastreerde gemeenten kon worden
gegeven. Sickenga, Geschiedenis, I, Utrecht, 1883, 26-27; Discours
(1818), M.A., 3, 1818, 268.
R.A. Beveren, Arr. Dendermonde, nr. 376. De enquête werd al op 11 januari 1815 bij K.B. voorgeschreven. Blijkens de omzendbrief van 7 december 1819 van het provinciebestuur wordt in Oost-Vlaanderen aan de lastgeving laat gevolg gegeven. M.A., 6, 1819, 601-609.
R.A. Gent, Kadaster, nr. 102-1052. Deze bron heeft een grote mate van
betrouwbaarheid. Immers objectieve waarneming vond plaats via landmeting en taxatie door onpartijdige deskundigen. Ook de mogelijkheden
tot protest en verweer van belanghebbenden - waarna een nieuw onderzoek
werd ingesteld door de bevoegde kadastrale instelling - geven blijk van
een zorgvuldige verwerving van de gegevens en de tot standkoming van de
uiteindelijke definitieve cijfers van 1834.
De wording van het kadaster, in gang gezet in de Franse tijd, werd voltooid aan het eind van de jaren twintig en in het begin van de Jaren
dertig. Voor de zuiverheid van de interpretatie is het van belang de
datering van de kadastrale stukken in het oog te houden, omdat tarifering, klasse-indeling, prijzen en pachten aan verandering onderhevig
waren.
Van bijna 200 Oostvlaamse gemeenten zijn kadastrale stukken van rond
1830 in het Rijksarchief Gent aanwezig.
Recensement (1846), Agriculture, I, 1851, LI.
Recensement (1846), Agriculture, I, 1851, XLIII-LII.
Ook de verklaring dat veel grond toebehoorde aan stedelingen of buitenlanders en dat deze onvoldoende rapporteerden, gaat maar ten dele op.
Immers juist in Eeklo, het arrondissement met de geringste verschillen,
was relatief veel grond in handen van allochtonen. (Gewestelijk Kadaster Gent, gemeentelijke kadastrale leggers).
Wel wordt het verschil tussen de cijfers van 1834 en die van 1846 voor
Eeklo verkleind vanwege de opname van 2.270 ha Zeeuwse grond in de
laatste telling.
Ter ontlasting van de landbouwtelling kan worden aangevoerd, dat de
verklaring van de verschillen tussen de kadastrale gegevens en die van
de landbouwtelling voornamelijk betrekking hebben op de totaalcijfers
van België als geheel. Dit betekent echter wel, dat de redactie van de
landbouwtelling zich onvoldoende bewust was van verschillen op provinciaal of arrondissementeniveau - met name in Oost-Vlaanderen - of om
onbekende reden de moeite niet heeft gedaan haar analyse uit te breiden

74
tot op het regionale niveau, of tot regio's waar grote verschillen
voorkwamen.
15.

Wat onder grote en kleine afmetingen precies verstaan dient te worden
konden wij niet opmaken uit de enige verwijzing, die wij hiervoor hebben gevonden. Recensement (1846), Agriculture, I, 1851, XLVII-XLIII.

16.

Alleen de opgave van Nazareth Is van latere datum, 12-8-1818. (zie
verder noot 8).

17.

Wij wijzen op twee extreme voorbeelden, de gemeenten Aalter en Lokeren.
In Aalter bedroeg In 1817 het totale gemeentelijke grondoppervlak volgens de enquête 1471 ha, maar In 1834 kwam het kadaster uit op 4.633
ha. Voor Lokeren was weliswaar het grondoppervlak In 1817 negen ha
groter dan In 1834, maar het bouwland zou ruim 800 ha minder In omvang
zijn geweest dan In 1834. Dat een en ander op een foutieve opgave Is
terug te voeren, blijkt als wij voor beide kenjaren de gegevens van de
niet-produktieve grond (wegen, rivieren etc.) vergelijken. Voor 1817 en
1834 bedroegen deze respectievelijk 875 en 163 ha.
Er zij ook op gewezen dat de verschuiving van gemeentegrenzen een vertekend beeld kan geven. Wij hebben geen onderzoek gedaan naar gemeentelijke herindelingen tussen 1817 en 1834, maar vast staat dat dit verschijnsel niet op grote schaal is voorgekomen. Slechts in een enkel
geval kunnen de verschillen tussen beide Jaren erdoor verklaard worden.

18.

Aan de reeds gekadastreerde gemeenten werden geen instructies gegeven
over het opnemen in hun cijferopstelling van het minder vruchtbare land
van de vierde en de vijfde klasse, een en ander blijkens de rubriek
'Observations' van de enquête.

19.

De nauwkeurigheid van de opgaven, de geringe verschillen op deelterreinen met de cijfers van 1834, en het feit, dat sommige van de twintig
gemeenten al kadastraal waren opgemeten, staan ons inziens borg voor de
betrouwbaarheid van de opgaven van 1817.

20.

R.A. Gent, Kadaster, nr. 102-1052. De gegeven schatting is nogal grof,
omdat wij slechts voor 11 van de 18 gemeenten in het arrondissement
Eeklo over de klasse-indeling van de grond beschikken.
Dat ook nog heel wat poldergrond een kwalitatieve verbetering onderging, maken wij op uit de 'Observations', die het gemeentebestuur van
Assenede aan zijn lijst toevoegde. Sedert de rampzalige overstromingen
van 1808 en die van de jaren erna had ruim 800 ha poldergrond geen
opbrengst gegeven. Maar de zaken waren nu, in 1817, veranderd en deze
grond werd weer produktief geëxploiteerd. (Kennelijk wierp een verbeterd water- en dijkbeheer zijn vruchten af, een en ander misschien in
samenhang met gunstige weersomstandigheden.)

21.

Het totale oppervlak van het arrondissement werd in 1834 bepaald op
36.208 ha. De totaaltelling van alle gemeenten gaf voor 1817 een oppervlakte van 34.293 ha, een verschil dus van 5,6Z. Een deel van het verschil vloeit voort uit het feit, dat een aantal gemeenten in 1817 onbelaste grond niet in de totaalopgave opnam.

22.

Tuingrond, inclusief beplante grond en boomgaarden.

75
23.

De taxatie Is aan de voorzichtige kant, omdat wij de opgaven van 1817
van Daknam, Lokeren, Melsele, St.-Niklaas, en Temse nogal discutabel
achten. Als wij de gegevens van deze gemeenten zonder kritiek zouden
opnemen, hadden wij 2.018 ha aan de geschatte groei moeten toevoegen.

24.

R.A. Beveren, Arr. Dendermonde, nr. 376 (zie ook noot 4 ) .

25.

De gegevens van 1817 en 1820 wijken voor Wetteren nogal af van die van
1834. De gemeente geeft naast de genoemde vermindering een terugval te
zien In het totale gemeentelijke oppervlak van 350 ha en In het bouwland van 180 ha. Omdat voor omliggende plaatsen de cijfers bij vergelijking geringe verschillen vertonen, lijkt hier sprake te zijn van een
te hoge opgave voor zowel 1817 als 1820 en niet van een aanpassing van
gemeentegrenzen.

26.

Het ontbreken van kwantitatief materiaal maakt het doen van schattingen
precair. Slechts de ontwikkelingen in de andere arrondissementen en de
toenemende druk op de bestaansmiddelen vormen hier de kwalitatieve
onderbouwing.

27.

Vanderpijpen
deren anders
van de eeuw
De landbouw,

28.

Uit tabel 1.3 kan worden opgemaakt, dat het verschil tussen de totalen
van de exploiteerbare grond, zoals berekend uit de kadastrale gegevens
en die van de landbouwtelling, bijna 40.000 ha, of 16Z bedraagt. Omdat
het om een grootheid gaat, die bijna uitsluitend door uitbreiding van
de infrastructurele - en de woon- en werkvoorzieningen verandert en dus
over een beperkte periode grosso modo gelijk blijft, hebben wij het
verschil ervan tussen beide bronnen als de gemiddelde foutenmarge opgevat.

29.

Aan dit cijfer mag geen al te grote waarde worden gehecht, want het
beeld van het arrondissement St.-Niklaas wordt vertroebeld door de
gemeente Stekene. In de opgave van 1846 blijft het bosareaal 800 ha en
het totaal geëxploiteerde grondoppervlak 900 ha achter bij de gegevens
van 1834.

30.

Enige compensatie bestaat uit grond, die door Zeeuwen in Vlaanderen
werd geëxploiteerd en die niet in de telling is opgenomen. De cijfers
wekken niet de indruk, dat dit verschijnsel omvangrijk was, in tegenstelling tot het geval, waarin Zeeuwse grond door Vlamingen werd bewerkt. Voor de Wase grensgemeenten hebben wij een ander oordeel. De
ingezetenen van deze contreien bewerkten niet alleen absoluut en relatief minder Zeeuwse grond, maar ook was er meer Vlaamse grond in Zeeuws
bezit.

31.

Bij een correctie van de categorie heide en woeste grond valt het totaal hiervan voor Oost-Vlaanderen in 1846 ruim 300 ha hoger uit.

32.

R.A. Cent, Kadaster, nr. 166. (over het verbouwen van ginst of brem,
zie: Lindemans, Geschiedenis, I, 1952, 435-436).

vermeldt ook, dat de evolutie van het bosbestand in Vlaanverloopt dan in de rest van België, waar vanaf het midden
de beboste oppervlakte regelmatig toeneemt. Vanderpijpen,
1983, 45.
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33.

Radcliff, A report, 1819, 103-105.

3. De Fysieke Produktie en Produktiviteit

3.1 Inleiding

De uitbreiding van het cultuurareaal is één van de verschijnselen geweest,
waardoor de agrarische produktie structureel is verhoogd. De omvang en het
karakter van de produktlegroei in de periode 1815-1850 komt in dit hoofdstuk
aan de orde. Nu de oppervlakten geschat zijn, zullen wij de opbrengsten per
ha schatten. Wij bedienen ons hierbij van produktiegegevens uit verschillende jaren. Zij moeten kritisch worden belicht,

alvorens

zinvolle

vergelij-

kingen gemaakt kunnen worden. Dit hangt niet alleen samen met de betrouwbaarheid van de gegevens, maar het komt ook voort uit de verscheiden aard
van de bronnen waaruit de gegevens worden geput. Dit laatste blijkt duidelijk als het kadastrale materiaal met de landbouwtelling

van 1846 wordt

vergeleken. De activiteiten en bewerkingen die het kadaster verrichtte stonden uiteindelijk ten dienste van de berekening van het grondinkomen en het
heffen van de grondbelasting. De landbouwtelling trachtte aan de hand van
opzichzelf staande vragen een kwantitatieve voorstelling van de 'normale'
situatie in de landbouw te geven. In het eerste geval werden per grondklasse
modelmatig berekende opbrengsten en kosten naast elkaar gezet om een netto
geldelijk produktieresultaat te bepalen. Bij de tweede bron werden op basis
van individuele telformulieren bedrijfsgegevens zonder saldering getotaliseerd.
Een vergelijking van agrarische gegevens in de tijd werpt nog een aantal andere problemen op. De meest voorkomende stippen wij hier aan. Om te
beginnen, het begrip 'produktie' is minder duidelijk dan op het eerste gezicht vel lijkt. Economen verstaan onder produktie van een bedrijf of een
sector alle waarden, die worden toegevoegd tijdens het produktieproces aan
de verbruikte grond- en hulpstoffen en de diensten, die door derden geleverd
worden en wel met het doel een inkomen te verwerven voor de samenwerkende
produktiefaktoren.1

In de landbouw, althans die van de 19e eeuw, werd deze
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begripsaanduiding niet gehanteerd. Wat de akkerbouw betreft, moeten wij het
doen met produktiegegevens die in werkelijkheid oogstresultaten aangeven. In
sommige gevallen wordt hierop het zaai- en pootgoed in mindering gebracht,
zodat

zowel het
2

aangemerkt.

bruto- als het netto-oogstresultaat

als produktle wordt

Meestal kan alleen uit bijgevoegd commentaar op produktiegege-

vens opgemaakt worden wat de status is van beschikbaar cijfermateriaal.
Een ander probleem vormt de waardering van de in fysieke eenheden uitgedrukte produktle. Niet alleen de Jaarlijks nogal fluctuerende prijzen en
de prijsverschillen tussen de diverse markten spelen hierbij een rol, maar
ook de mate waarin de produkten in de eigen agrarische produktle- of consumptiehuishouding worden verbruikt, of op markten worden afgezet. Ook moeilijk te achterhalen kwaliteits- en variëteitsverschillen van gelijknamige
gewassen laten zich gelden. Men denke hierbij bijvoorbeeld aan de verschillen tussen rode en witte tarwe, tussen brood- en voederrogge alsmede aan het
uiteenlopend soortelijk gewicht van in volume uitgedrukte oogstresultaten.
Produktievergelijkingen in de tijd hebben voorts nog het representativiteitsprobleem. Vooral wegens de van Jaar op Jaar variërende weersomstandigheden en door het optreden van plant- en dierziekten schommelen de resultaten. Bij het aangeven van lange termijn ontwikkelingen

in de landbouw

dienen daarom zoveel mogelijk gemiddelden van meerdere Jaren achtereen te
worden vergeleken en geen incidentele Jaarcijfers.
Ook voor verschuivingen in de samenstelling van het agrarisch produktiepakket dienen wij oog te hebben. Partieel veranderde produktie- en produktiviteitscijfers kunnen immers het gevolg zijn van een gewijzigde grondverdeling tussen agrarische gewassen. En welke consequenties hieruit voortvloeien dient, men niet alleen na te gaan voor afzonderlijke gewassen maar
ook voor de totale produktie en de totale produktiviteit in de landbouw.3
Omdat wij in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk nagaan of aan de
veranderingen in de produktie ook de consumptie zich heeft aangepast nog een
laatste prolegomenon over de voorziening van levensmiddelen aan de bevolking. De voedselvoorziening kan veranderen, doordat de produktie zich wijzigt, maar ook door een wijziging van de in- en uitvoer van voedingsmiddelen. In welke mate het ene dan wel het andere plaatsvindt, is maar ten dele
te achterhalen. Immers voor het interprovinciale handelsverkeer bestaan geen
of weinig statistieken. Alleen de produkten die de staatsgrenzen passeren,
worden doorgaans aan een registratie onderworpen.
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Bepalen wij ons nu tot de ontwikkeling van de produktie in de landbouw in de
periode 1815-1850. Een tweedeling wordt gevolgd. Allereerst bestuderen wij
in paragraaf 2 de akkerbouw in Oost-Vlaanderen en vervolgens in paragraaf 3
de veehouderij. Ter afsluiting van het hoofdstuk worden in paragraaf 4 de
belangrijkste bevindingen, waarop wij in deel II voortbouwen, gerecapituleerd en in de laatste paragraaf worden als een eerste impressie de gevolgen
van de ontwikkeling van de akkerbouwproduktie nagegaan voor de consumptie.

3.2 De Akkerbouw

3.2.1

Gegevens van de grondproduktiviteit: de kadastrale expertises en de
landbouwtelling

Voor het tijdvak 1815-1850 beschikken wij niet over uniform opgestelde tijdreeksen van de agrarische produktie. Het is dan ook niet mogelijk langs
directe weg de ontwikkeling van de Oostvlaamse produktie vast te stellen.
Wel kunnnen wij aan de hand van het voorradige kwantitatieve materiaal deze
ontwikkeling trachten aan te geven. In een eerste benadering daartoe confronteren wij twee hoofdbronnen met elkaar, die als dwarsdoorsneden fungeren. Weliswaar vallen zij niet met het begin- en het einde van de onderhavige periode samen, maar hun onderlinge tijdeafstand omvat toch meer dan twintig Jaar en zij omspannen een cruciale periode in de Oostvlaamse economische geschiedenis.
Wat de eerste hoofdbron betreft, gaat het om kadastrale expertise-verslagen, die per gemeente rond 1830 werden opgesteld en recent toegankelijk
zijn gemaakt.'' In eerste instantie richten wij ons hierbij op de Documenten
nr. 5 bis, die berekeningen bevatten van het grondinkomen van naar vier of
vijf kwaliteitsklassen ingedeeld bouwland. In deze stukken werd per klasse
het bouwplan aangegeven, de (gemiddelde) fysieke opbrengst per ha en de
gemiddelde prijs van elk produkt. Op basis van deze gegevens werd vervolgens
de

'jaarlijkse onzuivere opbrengst' berekend door na totalisering van de

opeenvolgende produktieresultaten de totaalsom te delen door het betreffende
aantal Jaren van het vruchtplan.
In een volgende

stap werden hierop de produktiekosten in mindering
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gebracht en werd een 'zuivere opbrengst' verkregen, die tot een 'ronde som'
werd herleid. Deze nu vormde het tarief van de betreffende klasse grond, op
basis waarvan het perceelsgewijze kadastrale Inkomen werd vastgesteld en
tenslotte de aanslag In de grondbelasting plaatsvond.
BIJ de berekening van de onzuivere opbrengst per ha werd gebruik gemaakt van gemiddelde prijzen, die verkregen werden door voor de verschillende produkten de Jaarprijzen van de - meestal dichtstbijzijnde - marktplaats
voor de periode 1812-1826 te nemen en deze 'na aftrek van de twee hoogste en
de twee laagste

Jaren' te middelen. De gehanteerde produktprljzen hebben

dus betrekking op Jaren die het begin van het onderhavige tijdvak uitmaken.
Of de cijfers van de fysieke oogstresultaten ook een afspiegeling van deze
Jaren zijn of dat zij een gemiddelde vormen over latere Jaren, Is door ons
niet achterhaald. Evenmin Is vermeld op basis van welk type bedrijf, groot
dan wel klein (wat grosso modo overeenkomt met arbeidsextensief of -Intensief) de fysieke produktle Is berekend of op welke wijze een eventueel gemiddelde hiervan tot stand Is gekomen.5 Het Is wel duidelijk dat bij de
vaststelling van de oogstcljfers de achterliggende Jaren de leidraad zijn
geweest en aannemelijk Is, dat de Jaren vóór 1826 hierin de grootste rol
hebben gespeeld.
Om te zien of het resultaat van de zuivere opbrengst berekening (als de
'ronde som' - In Document nr. 5 bis - of als 'provisioneel tarief' - In
dokument nr. 7 - aangeduid) niet met de werkelijkheid In strijd was, werden
door de kadastrale autoriteiten in elke gemeente grote aantallen pachtcontracten nagetrokken, getotaliseerd en vergeleken met de modelmatig berekende
opbrengsten. Verslag van deze handelingen werd zowel door de taxateurs als
de controleurs van het kadaster afgelegd In Document nr. 8 'toepassing van
het provisioneel tarief'. De gebruikte pachtcontracten hadden doorgaans een
duur van zes Jaar, maar soms ook vel van drie, negen of twaalf Jaar. Uitzonderingen op een contractduur van drie of een veelvoud van drie Jaren - kennelijk de erfenis van het aloude drieslagstelsel - troffen wij niet aan. De
pachtcontracten waren afgesloten In één van de Jaren tussen 1816 en 1826 en
hadden zowel op kleine als grote exploitaties betrekking.
Al te grote verschillen tussen het totaal der pachtsommen en de geschatte opbrengsten van de betreffende grond hebben geleld tot een nader
onderzoek en uiteindelijk tot aanpassingen van de fictieve oogstresultaten
of tot een veranderde klasse-Indeling van grondpercelen. De confrontatie
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tussen de 'provisionele begroting' (verkregen op basis van het 'provisioneel
tarief' en op basis van de verdeling van de grond naar bestemming en klasse;
verantwoord In Document nr. 7) en de relevante pachtcontracten leidde tot de
opstelling van het 'Definitief Tarief' (Document nr. 9) en tenslotte de gemeentelijke totaalstaat, 'Verzameling van de Inhoudsgrootte en de belastbare
opkomst der gemeente' (Document nr. 11).
Zijdelings kan verder worden opgemerkt, dat er geen grote verschillen
bestonden tussen de geverifieerde

pachtcontracten

en de later rond

1830

opgestelde 'definitieve tarieven'. Een en ander Impliceert, dat de fictieve
oogstresultaten, zoals vermeld In de Documenten nr. S bis, dan eveneens
betrekking moeten hebben op de jaren rond 1820, of op Jaren van het derde
decennium, waarin de fysieke produktle nagenoeg overeenkwam met die van de
eerstgenoemde Jaren.
De tweede hoofdbron Is de bekende landbouwtelling van 1846. Per gemeente, arrondissement en provincie licht deze ons In over de agrarische produktle. Voor leder produkt afzonderlijk worden de areaalbezetting en het oogstresultaat in hectoliters voor 1846 en voor een 'année ordinaire' aangegeven, terwijl tevens de totale fysieke produktle voor de twee tijdstippen
wordt vermeld. Voorts wordt met name bij de granen nog gewag gemaakt van de
opbrengst van het stro. Wat de term 'année ordinaire' betreft, vonden wij in
de landbouwtelling geen omschrijving. Het is niet waarschijnlijk, dat het
hier om een min of meer exact rekenkundig gemiddelde gaat van de resultaten
van een aantal Jaren op rij. Wel lijken de cijfers van het 'année ordinaire'
te zijn gebaseerd op ervaringen van landbouwers van de oogsten van voorbije
jaren, waarbij dan mee- en tegenvallers elkaar compenseren. Bij haar berekeningen en analyses van de landbouwproduktie gebruikt de redactie van de
telling de gegevens van het

'année ordinaire' alsof zij de enige Juiste

gemiddelden zijn. Bij de hantering van de cijfers van 1846 zullen ook wij
dit standpunt innemen.

Thans gaan wij ertoe over de beide bronnen met elkaar te confronteren op het
punt van de grondproduktiviteit.*

In eerste instantie richten wij ons op

cijfers van de fysieke grondproduktiviteit van afzonderlijke gewassen die
in Oost-Vlaanderen het meest verbouwd werden. Om de gegevens van beide bronnen verglijkbaar te maken, moest met betrekking tot de gemeentelijke kadastrale stukken het nodige rekenwerk worden verricht. Immers voor de onder-
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schelden kwaliteitsklassen grond lopen de duur en de samenstelling van de
bouwplannen uiteen, verschilt de produktle per ha, terwijl de relatieve frekwentles van de grondklassen per gemeente eveneens grote verschillen te zien
geven.
Een tweede aanpassing betreft de geograflache Indeling van het gemeentelijk cijfermateriaal. Om ons niet te verliezen in de registratie en de
verklaring van Incidentele verschillen tussen gegevens van eenzelfde gemeente hebben wij de kadastrale- en de telllngscljfers binnen een wat groter
geografisch kader - het arrondissement en de provincie - geplaatst. De produktlvlteltscljfers zijn voor 1846 voorhanden. Voor de kadastrale bron zijn
op basis van

'steekproefgemeenten' de gemiddelden voor de zes Oostvlaamse

regio's en voor de provincie berekend. Om aan de representatlviteltsverelsten van de steekproef zoveel mogelijk te voldoen, is getracht waar mogelijk
gemeenten te kiezen die niet in eikaars nabijheid liggen. Voorts is aan de
gemeenten een gelijk gewicht toegekend en is geen rekening gehouden met de
verschillen tussen de relatieve omvang van hun areaal; een en ander overeenkomstig het karakter van deze selecte steekproef en het feit, dat het kadastraal materiaal van aangrenzende gemeenten doorgaans geen grote verschillen te zien geeft.7
In tabel 1.12 zijn de grondproduktiviteitsgegevens van het kadaster en
van de telling van 1846 met elkaar geconfronteerd. Wat kan nu op grond van
tabel 1.12 geconcludeerd worden? Wij stellen in eerste instantie vast, dat
in alle arrondissementen voor alle genoemde produkten de grondproduktiviteit
in 1846 op een hoger niveau ligt dan in de jaren twintig. Maar er zijn naar
gewas en regio verschillen.
Als wij ons concentreren op de belangrijkste voedingsmiddelen - tarwe,
rogge en aardappelen - is vooral de stijging van de produktie per ha van het
knolgewas spectaculair te noemen. Voor heel Oost-Vlaanderen circa 85Z. Ook
de stijging van rogge met bijna 35X en die van tarwe met ruim 20Z zijn in
het licht van het beperkte tijdsinterval tussen beide peildata groot. Dat de
grondproduktiviteitstoename

van de drie gewassen geen gelijkmatiger beeld

vertoont, wijst in ieder geval op achterliggende faktoren die op uiteenlopende wijze tot gelding kwamen. Men

denke

hierbij

aan

de

verschillende

prijsontwikkelingen van de produkten - wij komen hierop in het volgende
hoofdstuk terug -, de inkomensontwikkeling en de veranderende inkomensverdeling. Deze zaken hebben via de economische vraag tot een gewijzigd

grondge-

Tabel 1.12 * Gemiddelde produktie in hl per ha (bruto-oogstopbrengst) volgens de kadastergegevens (K - 1820/30) en die van .de landbouwtelling (L - 1θύ6).
tarwe
К

rogge
L

К

gerst
L

haver

К

L

boekweit

К

L

aardappelen

К

L

К

masteluin
К

L
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14

22,5

(6)

16.5

22

14

20

(8)

15

20,5

16,5

19

(10)

15,5
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(3)

27

32,5

(10)

22

33

(8)

13

22,5

(10)

107,5
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(2)

12

Oudenaarde

(6)

16
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(6)

14,5
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(4)

76

31

(6)

24

35

(1)

13

26,5

(6)

100

227,5

(5)

Aalst

(9)

15,5

19

(9)

17

20

(3)

30,5

34

(9)

25

33

23.5
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92,5
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(9)

18
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К
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St.-NiklaaE (5)
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W
Oost-Vl
(40)

koolzaad

L

14
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R*A. Gent, Kadaster nr. 102-1052; gebruikt zijn de opgaven van:
- arr. Gent: Balegem, Eke, Knesselare, Lochnsti, Lotenhulle, Meigem, Poesele, Schelderode, Hachtebeke en Zevergem.
- arr. Oudenaarde: Amougies, Beerlegem, Kruishouten, Hichelbeke, Ruien en Zegelseni.
- arr. Aalst: Aaigem, Borsbeke, Denderhaatem, Erembodegem, Erpe, Liefcnnge, Inpe, Ninove en Waarbeke.
- arr. Dendennonde: Наяппе, Lebbeke, lïasseraen-Westrem, Mespelare, Oudegem, Schellebelle en Serskamp.
- arr. St.-Niklaas: Kieldrecht, Kruibeke, Lokeren, St.-Gillis Waas, en Tielrode
- arr. Eeklo: Adegem, Assenede, Eeklo, Oosteeklo en St.-Margnete
en 'Recensement (1846), Agriculture, 1851'.

Comreentaar. ( ) betreft het aantal gemeenten, waarvan een gewasopgave verstrekt is; de gegevens zijn afgerond op 0,5 hl en voor aardappelen op veelvouden van 2,5 hl.
Ten aanzien van de representativiteit van de kadastergegevens dient te worden opgemerkt, dat de kadastrale autoriteiten de gemeentelijke produktieschattingen vergeleken met de expertises van omliggende gemeenten.
Bij de landbouwtelling is gebruik gemaakt van de geaggregeerde arrondissements- en de provinciale gegevens. Berekeningen op basis van de vermelde steekproefgemeenten geven geringe verschillen net de hier weergegeven cijfers voor
1646. Op provinciaal niveau zijn de betreffende resultaten voor 1846: tarwe 20 hl, rogge 22 hl, gerst 33,5 hl,
haver 37,5 hl, boekweit 21 hl, aardappelen 205 hl, masteluin 21,5 hl en koolzaad 21,5 hl.

(14)

15,5 21
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bruik geleld en consequenties gehad voor de produktlvltelt.
Aan de aanbodkant

hebben veranderingen

als nieuwe gewasvariëteiten,

Intensievere bemesting en een betere waterhuishouding eveneens effect gesorteerd. Het waren innovaties, die niet direct afhankelijk waren van economische impulsen, maar min of meer autonoom tot stand konden komen."
Als wij de grondproduktiviteitsgroei naar regio bezien, is de positie
van het arrondissement Oudenaarde uitzonderlijk te noemen. In geen van de
arrondissementen is de produktiestijging per ha voor tarwe, rogge en aardappelen groter dan in Oudenaarde. De groei van de twee graangewassen met respectievelijk ruim 30Z en bijna 60Z steekt fors uit boven het provinciale gemiddelde. De produktiviteitsstijging van aardappelen spant met

127,SZ de

kroon in dit arrondissement. Alleen in het arrondissement Aalst, waar de
economische situatie veel gelijkenis vertoonde met Oudenaarde, vond ook meer
dan een verdubbeling van de aardappelproduktiviteit plaats.
Voorts constateren wij, dat onderlinge verschillen tussen de arrondissementen zowel in de jaren twintig als in 1846 niet groot zijn. De produktiviteitsontwlkkeling van de graangewassen in de vijf arrondissementen loopt
gelijk op. Met uitzondering voor het knolgewas was Dendermonde het produktiefste arrondissement. De grondproduktiviteit van Eeklo bleef in 1846 voor
rogge en boekweit en ook voor aardappelen achter.

3.2.2 Bronnenkritiek

Alvorens na te gaan of met de produktiviteitsstijging

zich ook ver-

schuivingen hebben voorgedaan in het agrarisch produktiepakket, bezien wij
eerst of de geschetste ontwikkeling een juist beeld geeft van de werkelijkheid in de onderhavige periode. Kijken wij dan nog eens naar beide bronnen
en in de volgende subparagraaf naar ander kwantitatief materiaal.
Het is vrijwel niet mogelijk te beoordelen of de kadastrale ambtenaren
(voornamelijk de schatters) hun taken naar behoren hebben uitgevoerd, omdat
de richtlijnen, waarnaar zij in de Hollandse periode te werk zijn gegaan,
niet in een 'algemene verzameling' zijn neergelegd.9 Sickenga merkt op, dat
'omtrent de schatting zoowel als de meting voorschriften werden gegeven bij
Koninklijke besluiten, ministerieele beschikkingen. Resolution en Circulaires van den minister van 't Kadaster - afwijkend nu en dan van de bestaande
wettelijke bepalingen, en veelal zoo min in 't Bijvoegsel, als in 't Staats-
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blad publiek gemaakt'.10
Is het dus bezwaarlijk om aan de hand van de richtlijnen na te gaan of
de gevolgde procedures geleld hebben tot een juiste vastlegging van gegevens, vooral de kadastrale cijfers van rond 1830 behoren vertrouwen te wekken. Het feit dat het kadastrale werk van vóór 1826 geen genade kon vinden
In de ogen van de centrale overheid en daarom aan het eind van de jaren
twintig en In het begin van de Jaren dertig grondig werd herhaald, bewijst,
dat het bij het kadaster vóór alles om de betrouwbaarheid ging. Hiervan getuigt ook de complete herziening van de eerder vastgestelde Documenten nr.
5 bis (Tabel der berekening der onzuivere opbrengst) en van de hiervan afgeleide documenten. Maar toch houden wij enige kritiek.
Het model van de vruchtwisseling, dat voor ledere gemeente apart werd
opgesteld, en dus rekening hield met de lokale omstandigheden, was Immers
niet op ledere bedrijfsvoering toegesneden. Met name het klein- en mlnlbedrljf - wij denken hierbij aan een grondomvang, die 1 à 2 ha niet te boven
ging - kende een afwijkende hulshouding. Zijn produktleplan bestond voornamelijk uit de toepassing van arbeidsintensieve teelten en het zal dan ook
stellig een hogere grondproduktlvltelt hebben gehad dan het grotere bedrijf.
Dat bij de berekening van het grondlnkomen hogere opbrengsten wel werden
meegenomen, kan aan de hand van opgaven van In eikaars nabijheid gelegen gemeenten worden vastgesteld. Gemeenten waar relatief meer kleinbedrijf voorkwam hadden doorgaans een hoger opbrengsten-niveau. Het netto-resultaat per
ha In deze gemeenten onderscheidde zich echter niet of nauwelijks van gemeenten met meer grootbedrijf, en wel, omdat ook het koeten-niveau hoger
lag, vaak meer dan evenredig.11
Dat echter In de kadastrale opstelling van de produktle-overzlchten de
resultaten van de kleine bedrijfjes niet volledig zijn verdisconteerd ligt
voor de hand. Het ging het kadaster Immers om

de

Juiste

omvang

van

het

grondlnkomen, dat niet te veel van de geheven pachten mocht afwijken. Het
exploitatie-saldo

van

kleine

bedrijfjes kon evenwel overeenkomen met de

tarieven, die voor de verschillende klassen grond werden berekend, terwijl
gelijktijdig de opbrengsten en de kosten met min of meer dezelfde bedragen
de normen konden overschrijden.
Verder verkeerden de meeste kleine bedrijven In een situatie, waarin
het marktverkeer voor een groot deel aan hen voorbijging. Soms werd uitsluitend voor de eigen gezinshuishouding geproduceerd. Uitgaande van de produk-
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tlecapacltelt, bestaande uit het voorradige land, wat kapitaalgoederen en de
beschikbare
mogelijke

arbeidskrachten,

streefde het kleinbedrijf naar

fysieke produktie.

12

een zo hoog

Bij lage opportunity costs van deze drie,

min of meer vaste, kostencomponenten handelden de kleine bedrijfjes economisch, als zij de belangrijkste variabele koeten, waaronder me stwinning enaankoop, afstemden op de produktie.13 Dit alles maakt aannemelijk, dat de
bruto-produktle In de jaren rond 1820 op een hoger peil heeft gestaan dan op
grond van de kadastrale opgaven kan worden berekend. Het name gold dit voor
regio's, waar het mini- en keuterbedrljf

een relatief wat groter beslag

legde op grond zoals In de arrondissementen Aalst, Oudenaarde en Dendermonde.
In welke mate de kadastrale produktlvlteltscljfers aanpassing behoeven,
Is nog niet duidelijk. Wel kan voorlopig worden vastgesteld dat de gegevens
van tarwe en gerst minder aanleiding geven tot kritiek, omdat deze produkten
bijna niet door keuterbedrljven werden verbouwd, maar doorgaans op de wat
betere grond van de grotere bedrijven.

Na het doorlichten van de cijfers van de eerste bron, thans die van 1846. De
gegevens van de grondproduktlvltelt van het 'année ordinaire', zoals deze
door de landbouwtelling vermeld werden, kwamen tot stand na de verwerking
van Individuele telformulieren. Deze waren opgesteld door agenten na ondervraging

van

grondbezittere

en pachters. De

ingewonnen

informatie betrof

onder meer naast de oogst van het rampjaar 1846, de produktieresultaten, die
in een 'normaal' jaar werden behaald. In tegenstelling tot de gegevens over
de grondreglstratie, waartegen wij de nodige kritiek ventileerden, mogen de
produktiviteitscijfers

van het

'année ordinaire' als

betrouwbaar

worden

gekwalificeerd. De gegevens werden op zorgvuldige wijze vergaard, en het lag
voor de hand deze cijfers onderling te vergelijken. Op deze wijze kon informatie worden gecontroleerd en geverifieerd. Dit kon zonder grote problemen, omdat er aan het eind van de jaren veertig op lokaal, provinciaal en
rijksniveau in ruime mate kennis aanwezig was over oogstresultaten. Met name
dankzij de verslagen van de provinciale commissie van landbouw werd op bestuurlijk terrein deze kennis verspreid.
Er was de autoriteiten veel aan gelegen om voor 1846 zo betrouwbaar
mogelijke resultaten te verkrijgen, hetgeen onder meer blijkt uit de begeleiding en de controle op het telwerk. Deze werden uitgeoefend door een ge-
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meentelljke commissie, vervolgens door een tijdelijk bureau, dat bij het
provinciebestuur was gedetacheerd en tenslotte door de centrale administratie van de landbouwenquête. Aan alle gemeenten werd door het laatste orgaan
een lijst met bevindingen gestuurd en uiteindelijk pas In Juni 1850 werden
de laatste gecorrigeerde gemeentelijke opgaven terug ontvangen.14

3.2.3 Cijfers van de grondproduktiviteit In andere jaren

- Franse tijd Door de gegevens van tabel 1.12 te vergelijken met oogstcljfers uit andere
jaren proberen wij de hoofdbronnen aan een kwantitatieve toets te onderwerpen. Om te beginnen de Franse tijd.
Wederom vallen wij terug op het uitgebreide onderzoek van Vanderpijpen
over de landbouw in het Lele- en het Scheidedepartement. Voor het einde van
de Franse periode heeft Vanderpijpen de grondproduktiviteit geschat van de
belangrijkste graangewassen. Zijn conclusie is: 'dat er tussen de geografische

streken

produktiviteit

een

grote

overeenstemming

bestond

wat

de

absolute

van de graangewassen betreft. Tarwe, masteluin, rogge en

boekweit produceerden ongeveer 18 hl per ha. Voor gerst was dit ongeveer 25
hl, voor haver ongeveer 29 hl'. 15
Deze conclusie betekent niet, dat Vanderpijpen een volledige gelijkheid
voor de verschillende Vlaamse streken waarneemt, want hij constateert ook
'een relatief lagere absolute produktiviteit van tarwe en rogge in de leemstreek, tegenover een relatief hogere produktiviteit in de zandstreek',1'
De resultaten van Vanderpijpen zijn voor het Scheidedepartement op een drietal bronnen gebaseerd:
opgaven van gemeenten in het Scheidedepartement van het zaadverbruik,
van de gemiddelde oogst en van de areaalverdeling in de jaren 1805 en
1806;
gemeentelijke opgaven van 1812 van de maires van het Franse arrondissement Gent; de opgaven bevatten oogstcljfers voor 1812, de yield-ratio's voor een normaal jaar en voor 1812, en voorts areaalcijfers.
kadastrale expertises uit de Franse- en de vroeg-Hollandse tijd.
Aan de hand van deze bronnen en van gegevens van de Franse arrondissementen
Brugge (1805) en leper (1813) heeft Vanderpijpen zijn ruwe gemiddelden voor
Vlaanderen bepaald.17
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Wij hebben het Franse archiefmateriaal aan een nader onderzoek onderworpen en zijn tot enigszins andere resultaten gekomen dan Vanderpljpen.
Wel moet worden aangetekend, dat wij ook andere rekenmethoden hebben gevolgd
dan de genoemde auteur. Vanderpljpen becijfert In eerste Instantie de yieldratio's en hij schat vervolgens mede op basis van het zaadverbruik de brutooogstresultaten. Wij hebben ons steeds direct tot de produktlecljfers bepaald en alleen voor 1812 gebruik gemaakt van de vermelde yield-ratio's van
dat jaar en van die van een normaal jaar (année commune). Om inzicht te
verkrijgen in de regionale produktiviteitsverschillen zijn voor 1805/06 de
gemeentelijke gegevens in tabel 1.13 opgenomen volgens de arrondissementsindeling van 1818. Omdat het beschikbare materiaal, behalve dat van 1812, niet
op volledigheid aanspraak kan maken, zijn de berekende gemiddelden op te
vatten als steekproef-gemiddelden.
De gegevens van tabel 1.13 laten een grote verscheidenheid tussen de
verschillende bronnen zien. Dit vereist een verklaring, omdat de bronnen
geen betrekking hebben op incidentele jaren, maar de produktlvltelt aangeven
voor een normale situatie. Men kan de vraag stellen of de verschillen tussen
de respectieve cijfers voortvloeien uit de verschillende mate van betrouwbaarheid van de bronnen. Een korte bespreking van het archiefmateriaal is
hier dan ook op zijn plaats.
Allereerst de kadastrale gegevens uit de Franse tijd en de vroeg-Hollandse periode. De vraag in welke mate de vermelde kadastrale produktiviteitscijfers representatief zijn voor de provincie Oost-Vlaanderen in haar
geheel zou hier aandacht verdienen. Toch gaan wij op deze vraag niet in,
omdat wij in navolging van de centrale overheid van 1826 de betreffende
kadastrale produktiviteitsgegevens in strijd met de werkelijkheid achten. De
reden hiervoor is, dat de door de schattere vóór 1826 opgestelde Documenten
nr 5 en nr 5 bis niet overeenkomen met de omstandig en in grote getale nagetrokken pachtcontracten. Tussen het provisioneel tarief van grond - de
geldelijke produktiviteitswaarde - en zijn pachtwaarde gaapt in de Franse
tijd en in de vroeg-Hollandse periode een grote kloof. Op basis van de in
tabel 1.13 genoemde gemeenten stelden wij vast, dat volgens kadastrale expertises van 1811 en 1812 de netto produktie-opbrengst van de grond circa 2
à 3 keer zoveel zou bedragen als zijn pachtopbrengst. Volgens expertises die
zijn opgesteld in de jaren rond 1820 zou dit 25 à 752 zijn.18 Vloeit hieruit
voort, dat de kadastrale produktie-expertises uit de vroeg-Hollandse periode

Tabel 1.13

Gemiddelde produktie in hl per ha (bruto-oogstopbrengst) in 1605/06, in 1812, aan het einde van de
Franse tijd en in het begin van de Hollandse periode.

tarve

rogge

1805/06
1805/06
1805/06
1805/06
1805/06
1805/06

(18) 17,,5

(20) 20, 5

(19) 30

(6) 18
(16) 16,,5
(20) 18
(17) 16,,5
(7) 21,,5

(5) 19,,5
(16) 17,5
(19) 18,,5
(17) 15
(7) 17

(6) 33
(16) 33
(19) 29
(15) 28
(7) 22

Scheidedepartement
stand.dev.

1805/06

(85) 17,,5

(84) 17,,5

(82) 29

4,,2

4,,5

Frans arr. Gent
stand.dev.

1812

arrondissement :
Gent
Oudenaarde
Aalst
Dendennonde
St.-Niklaas

Eeklo

Kadaster:

Frans
vroeg- Hollands

(87) 17

haver

(82) 19

5,7
(79) 25, 5

boekweit

aardappelen

(16) 21
(4) 16.5
(15) 19
(18) 20
(15) 16,5

(15) 142,5

(7) 17

masteluin

(5) 165
(14) 127,5
(19) 157,5
(12) 172,5

(5) 105

(75) 17,5

(70) 150

4.7

111

3,,7

6, 3

4.1

(8) 115
56

(34) 18,,5

3,,2
(8) 21,,5
(11) 18

(9) 22
(13) 18,,5

(9) 35
(13) 33, 5

(3) 22
(6) 17,5

(9) 190
(13) 160

(6) 21,,5
(3) 15

(69) 19

6,,9

Bron: R.A. Gent, Scheidedepartement, nr 2054 en nr 2258; Gewestelijke Directie van het Kadaster (Pelikaanstraat,
Gent), Expertises uit de Franse en de vroeg-Hollandse periode.
Commentaar. ( ) betreft het aantal gemeenten waarvan een gevasopgave verstrekt is; de gegevens zijn afgerond op
0,5 hl en voor aardappelen op 2,5 hl; met betrekking tot de telling van 1805/06 is uitgegaan van de arrondissementsindeling van 18)8; zowel voor 1805/06 als voor 1812 zijn de gemiddelden gewogen op basis van de
gemeentelijke areaalcijfers; in de tabel zijn niet opgenomen de gemeentelijke gegevens voor tarwe, rogge en
boekweit met een lagere produktiviteit dan 10 hl per ha en vooi haver met 15 hl per ha en evenmin de gemeentelijke gegevens voor tarwe, rogge en boekweit met een produktiviteit van meer dan 30 hl en voor haver met
meer dan 4 5 hl (het betreft slechts enkele gemeenten in 1805/06 en in 1812); het Franse arrondissement Gent
bestaat uit het Hollandse arrondissement(district) Gent en enige aangrenzende gemeenten van het latere arrondissement Oudenaarde; de kadastergegevens zijn ongewogen gemiddelden (alleen de cijfers in de gemeenten
zijn gewogen met het aandeel van de verschillende kwaliteitsklassen grond) en zij hebben voor de Franse
periode betrekking op: Aaigem, Assenede, Borsbeke, Denderhautem, Heldergem, Knesselare, Lieferinge, Ninove
en Waarschoot, en voor de vroeg-Hollandse periode op: Adegem, Balegem, Eeklo, Gottem, Lebbeke, Lokeren,
Maarke-Kerkem, Mespelare, Ooike, Oudegem. Ruien, Schelderode en Zegelsem (zie ook: Vanderpijpen, De landbouw, 1983,3, bijlage 2, 5-15).
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meer realiteitswaarde hebben dan die uit de Franse tijd, ook voor de produktlvlteltscljfers van rond 1820 geldt, dat zij een Irrationeel gedrag doen
veronderstellen bij verpachters en dus als niet betrouwbaar moeten worden
aangemerkt. Een groot verschil tussen de geldelijke produktle-opbrengst van
grond en zijn pachtwaarde Is niet aannemelijk voor het eerste kwart van de
19* eeuw, omdat er toen geen sprake was van een pachtsltuatle die fors achterbleef bij een geldelijke produktlvlteltsontwlkkellng.

Ook op de tellingen van 1805/06 en van 1812 kan men kritiek uitoefenen. Bepalen wij ons eerst tot de telling van het Scheidedepartement. Bij het analyseren van de gegevens van 1805/06 stuit men direct op het probleem, dat
sommige gemeenten bij de weergave van hun cijfers de standaardmaten hectare
en hectoliter niet gebruiken, maar voor grond de eenheden bunder en morgen
vermelden en de oogst In verschillende soorten mudden of ook In gewicht of
In franken opnemen. Omdat de omrekening van deze eenheden naar ha en hl
gemakkelijk tot het maken van grove fouten aanleiding geeft en het hier om
een klein aantal gemeenten gaat, hebben wij de schatting van de gemiddelden
beperkt tot de opgaven, die In ha of In hl lulden. Of hiermee gegarandeerd
Is, dat de betreffende gemeenten geen metrieke problemen kennen en hun gegevens Juist weergeven, durven wij niet voor alle gemeenten afzonderlijk te
beamen. Wel mogen op dit punt de geaggregeerde gegevens van de graangewassen
als betrouwbaar worden aangemerkt. Berekeningen van de gewogen gemiddelden
van het zaadverbruik per ha wijzen immers uit, dat het verbruik van 1805/06
overeenkomt met de kadastrale gegevens die rond 1830 zijn opgesteld.19

In

navolging van Vanderpljpen stellen wij echter vast, dat een en ander niet
geldt voor aardappelen.20 Uit de gemeentelijke opgaven blijkt dat men met
dit betrekkelijk nieuwe gewas metrieke problemen heeft. Ook het pootverbruik
duidt hierop, want het cijfer van het gewogen gemiddelde komt uit op 20,5 hl
per ha en is daarmee bijna de helft groter dan het kadastrale cijfer van
rond 1830.21
Als men verder de gegevens van 1805/06 naar hun regionale verscheidenheid beziet, valt op dat de meeste gegevens met elkaar overeenstemmen maar
ook dat het latere arrondissement Gent voor de graangewassen tarwe, rogge en
boekweit

tamelijk hoge waarden noteert.22

Dit is opmerkelijk, omdat uit

tabel 1.12 blijkt, dat Gent zich niet positief onderscheidt van de Oostvlaamse gemiddelde produktiviteitscijfers.

91
Voor de verklaring van de absoluut en relatief hoge produktlviteltsgegevens van Gent In 1805/06 dienen zich meerdere oorzaken aan. Het is mogelijk, dat de uitzonderlijk goede oogst van

1805 de vaststelling van de

oogstgemiddelden heeft beïnvloed.23 Verder moet erop gewezen worden, dat de
afzonderlijke gegevens van de fysieke gewasproduktiviteit het beeld vertroebelen. Een systematische areaalverschuiving tussen de gewassen laat de produktiviteitsgegevens niet ongemoeid. Wanneer de betere rogge- en boekweitgrond bestemd wordt voor de verbouw van tarwe - en in het prille begin van
de 19e eeuw ook nog voor de uitbreiding van het aardappel- en vlasareaalheeft dit zijn weerslag op de produktiviteitecijfers van de afzonderlijke
gewassen. Naarmate de areaalverschuiving doorzet en zeker wanneer rogge en
boekweit compensatie vinden door teelt op nieuwe minder produktieve grond,
wordt er in de loop der tijd een neerwaartse druk uitgeoefend op de produktiviteiteci jfers van de betreffende gewassen. Een en ander betekent niet,
dat hiermee de cijfers van 1805/06 in twijfel worden getrokken.
Toch valt er nogal wat aan te merken op de gegevens van 1805/06 en dan
in het bijzonder op de grondregistratie. Na vergelijking met areaalciJfers
van 1812, kadastrale gegevens van rond 1830 en zelfs de gekritiseerde gegevens van de landbouwtelling van 1846, blijkt de grondregistratie van vooral
de gemeenten van het latere arrondissement Gent fors tekort te schieten. Dit
geldt zowel voor het totale cultuurareaal als voor het totale grondbestand
van tarwe, rogge, boekweit en haver.24 Wij stellen vast, dat in 1805/06 in
het arrondissement Gent ruw geschat ongeveer 30Z van het graanareaal niet in
de telling is opgenomen.
De forse onderregistratie van grond betekent niet per sé, dat aan de
betrouwbaarheid van de produktiviteitecijfers- van het arrondissement Gent
getwijfeld moet worden. Men kan zich voorstellen, dat de opstellers van de
gemeentelijke

opgaven

zich weliswaar op voorhand

poogden te weren tegen

mogelijke requisities en belastingheffing van de Franse autoriteiten, maar
dat niet hebben gedaan door een te lage produktie per ha op te geven. Juist
de produktiviteitecijfers werden immers door de Fransen scherp in het oog
gehouden. Om de totaalcijfers van de graangewassen - waarom het de Fransen
te doen was - niet te hoog af te schilderen, lag het dan voor de hand de
areaalcijfers enigszins aan te passen. Van deze mogelijkheid is ongetwijfeld
gebruik gemaakt, omdat men op centraal niveau pas na de invoering van het
kadaster over meer precieze gegevens van het grondoppervlak de beschikking
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kreeg.
Er kan met betrekking tot de produktlvlteltscljfers van 1805/06 nog op
een ander verschijnsel gewezen worden. Waar men In het begin van de 19e eeuw
over relatief veel marginaal produktlef land beschikte - zoals In het arrondissement Gent, maar ook in Eeklo - werd deze grond nauwelijks geëxploiteerd; hetzij vanwege een te geringe bruto-produktle, hetzij vanwege te hoge
kosten of om belde redenen. Het bestaande evenwicht tussen produktle enerzijds en verbruik (en enige handel In landbouwprodukten) anderzijds diende
eerst verstoord te worden, voordat men ook overging op de exploitatie van
minder produktleve grond. Dit nu moet het geval geweest zijn In het najaar
van 1811 als gevolg van de slechte oogst In dat Jaar. Een en ander komt naar
onze mening tot uitdrukking In de areaalcljfers van 1812 van de gemeenten
van het Franse arrondissement Gent, vant zij stijgen fors uit boven de gegevens van 1805/06. En dit heeft niet alleen gevolgen gehad voor de gemeentelijke opgaven van de gemiddelde totale produktle, maar ook voor de cijfers
van de produktle per ha. Blijkens de telling van 1812 gaan de maires bij hun
schatting van de produktiviteit immers niet alleen af op de cijfers van de
produktlefste grond, maar zij houden - is onze veronderstelling - ook rekening met de nu geëxploiteerde minder produktleve grond. Of dit ook in voldoende mate is geschied kan echter worden betwijfeld, want de produktiviteitscijfers van 1812 in het arrondissement Gent en dan vooral van het belangrijkste gewas rogge (en ook van boekweit) blijven relatief toch wel aan
de wat hoge kant.

Welke consequenties hebben de produktlvlteltsgegevens van 1805/1806 en van
1812 voor de eerder vastgestelde produktiviteiteontwikkeling in de beschouwde periode 1815-18507 Als wij ervan uitgaan, dat zich sedert het einde van
de Franse tijd in werkelijkheid geen terugval van de fysieke produktiviteit
heeft voorgedaan, dan moeten de kadastergegevens van tabel 1.12 als te laag
worden aangemerkt.29 Beschouwen wij de gegevens wat nader dan kan geconstateerd worden, dat de verschillen tussen de Franse gegevens en die van het
kadaster van tabel 1.12 voor tarwe gering zijn, maar voor rogge, haver en
boekweit niet te veronachtzamen. Het lijkt er op, dat de beëdigde kadastrale
schatters zich na 1826 wat al te kritisch hebben opgesteld ten opzichte van
produktiviteitsschattingen uit eerdere jaren en in het doorvoeren van correcties te ver zijn gegaan.
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De opstelling van Document nr 5 bis geeft ook aanleiding tot het maken
van enigszins te lage schattingen. De berekeningen van de opbrengst vonden
hier Immers plaats door de genormeerde fysieke produktle op te nemen tegen
marktprijzen. Veel gewassen waren echter voor de eigen gezlns- en bedrijfsconsumptle bestemd en mochten dus eigenlijk niet tegen marktprijzen worden
opgenomen. De kwaliteit van deze gewassen zal Immers doorgaans wat minder
zijn geweest dan van de produkten die op de markt worden afgezet. Omdat men
bij de opstelling van Document nr S bis hiermee geen rekening heeft gehouden, maar wel een Juist oog heeft gehad voor de totale opbrengstberekening,
kan het haast niet anders of de fysieke produktle Is In geringe mate onderschat. Wij komen hier dan ook tot de conclusie, dat de kadastrale gegevens
van tabel 1.12 enige bijstelling behoeven. Wat minder voor tarwe maar wat
meer voor rogge, haver en boekweit.
Wat aardappelen betreft houden wij voor het begin van het tijdvak 18151850 vast aan de produktlvlteltscljfers, die In tabel 1.12 zijn opgenomen.
Het feit, dat de yield-ratio's van aardappelen In het begin van de eeuw
overeenstemmen met de kadastrale gegevens van rond 1830 sterkt ons In deze
opvatting.

- 1840 Er staan ons voor de eerste helft van de 19e eeuw nog meer oogstcljfers ter
beschikking, die als toets op de gegevens van tabel 1.12 kunnen fungeren.
Allereerst materiaal uit 1840. In het 'Exposé' over 1840 wordt in de landbouwparagraaf de grondproduktiviteit aangegeven voor de zes arrondissementen
van Oost-Vlaanderen en wel voor vijf graangewassen. De inlichtingen waren
verzameld met het doel inzicht te verwerven in de mate, waarin de provincie
in haar eigen graanconsumptie kon voorzien. De gegevens zijn een 'produit
moyen annuel' en zij beschrijven in feite de situatie aan het eind van de
jaren dertig. In de tijd staan zij dus dichter bij de cijfers van de landbouwtelling dan bij die van het kadaster en als wij uitgaan van een gelijkmatige produktiviteitsgroei is te verwachten, dat de gegevens van 1840 iets
meer overeenstemmen

met die van 1846 dan met eventueel wat

opgevijzelde

kadastrale resultaten. Door tabel 1.14 met tabel 1.12 te confronteren kunnen
wij een en ander verifiëren.
De eerste conclusie bij een vergelijking van de beide tabellen moet
zijn, dat de gegevens van 1840 uitsteken boven die van het kadaster

en

op
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Tabel 1.14

De gemiddelde produktle In hl per ha In de zes arrondissementen
en de provincie als geheel.

arrondissement

tarwe

rogge

gerst

haver

boekweit

Gent
Oudenaarde
Aalst
Dendermonde
St.-Niklaas
Eeklo
Oost-Vlaanderen

18,26
19,95
18,32
22,47
19,85
18,34
19,37

19,63
20,65
19,97
22,36
18,83
17,19
19,63

27,37
27,37
31,00
34,60
31,31
27,80
29,44

27,80
30,28
31,78
39,30
34,68
26,63
31,44

19,63
17,37
23,65
23,26
24,72
17,83
19,04

Bron
: Exposé (1841), 150-151.
Commentaar : Hoewel niet vermeld, mag worden aangenomen dat het om
bruto oogstresultaten gaat.

een enkele uitzondering na achterblijven bij die van 1846. Voorts constateren wij, dat het verdelingspatroon van de cijfers van tabel 1.14 een grote
mate van congruentie vertoont met de gegevens van tabel 1.12 voor tarwe en
rogge, wat minder echter voor haver en een geringe mate voor boekweit en
gerst. Ook In 1840 Is Dendermonde het produktiefste gewest en sluit Eeklo de
rij.
Om

te

zien

in hoeverre

er

een

fysieke

produktiviteitsgroei

heeft

plaatsgevonden sedert het eind van de Jaren dertig vergelijken wij de cijfers met die van de landbouwtelling. Voor de provincie als geheel komen de
stijgingspercentages uit op ± 31 voor tarwe, ± 10Î voor rogge en boekweit,
± 12Z voor gerst en ± 18Z voor haver. De ontwikkeling in de verschillende
arrondissementen wijkt wel wat af van deze gemiddelden, maar de tendenties
van stijging zijn dezelfde (behalve voor tarwe en boekweit in Dendermonde en
St.-Niklaas).
Een vergelijking met de kadastergegevens, die zijn weergegeven in tabel
1.12, laat voorts zien, dat de graangewassen met uitzondering van gerst in
circa

tien à twintig

jaar een zeer forse produktiviteitsstijging

zouden

2

hebben gekend. ' Deze groei kan echter de toets der kritiek niet doorstaan,
als wij hem afzetten tegen de groeipercentages in het vijfde decennium. Ook
niet, als wij er rekening mee houden, dat de periode tussen de registratie
van gegevens van tabel 1.14 en de landbouwtelling korter was dan de periode
tussen de kadasteropname en 1840. Alleen wanneer zich na de flauwe jaren
twintig, een zeer krachtige inhaalgroei ontwikkelde, kunnen de hoge stij-
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gingspercentages geaccepteerd worden. Vooralsnog bestaan hiervoor onvoldoende aanwijzingen en dringt zich alweer de conclusie op, dat de kadastrale
cijfers enige bijstelling behoeven.

- 1844-1850 De aardappelteelt werd vanaf 1845 geteisterd door de phytophtera infestane,
waardoor de grondproduktlvltelt ernstig werd aangetast. De gevolgen van de
aardappelziekte in 1845 waren dramatisch. De oogst werd bijna geheel vernietigd. In latere jaren was de ellende minder omvattend. De ziekte bleef heersen maar mede door de grote uitbreiding van de teelt benaderden latere oogsten de helft van de omvang van normale jaren. Alleen 1849 was een gelukkige uitzondering met de oogst van een 'gewoon Jaar'.
Wat de grondproduktlvltelt van aardappelen betreft beschikken wij naast
de cijfers van de landbouwtelling nog over gegevens, die in het kader van
een onderzoek naar de gevolgen van de aardappelziekte van 1845 op last van
het Ministerie van Binnenlandse Zaken vergaard werden.27 Bij een vergelijking hiervan met de gegevens van tabel 1.12, kan geconstateerd worden, dat
deze laatste voor de produktiviteit van aardappelen geen bovengrens aangeven. Met name de verschillen voor Aalst en Dendermonde tussen
Tabel 1.15

de

gegevens

De gemiddelde produktie van aardappelen in hl per ha in de zes
arrondissementen en de provincie als geheel (vóór het optreden
van de aardappelziekte).
arrondissement

hl

Gent
Oudenaarde
Aalst
Dendermonde
St.-Niklaas
Eeklo
Oost-Vlaanderen

233
239
286
271
218
208
245

Bron: Rapports, 1846, Procès-Verbaux, 94-107.
Commentaar: De cijfers zijn het resultaat van een ministerieel
onderzoek, dat eind 1845 gehouden is.

van tabel 1.15 en die van 1846 in tabel 1.12 springen in het oog. Zij bedragen circa 451. In 1845 ligt misschien een te hoge opgave van de gemiddelde
produktie in de lijn der verwachting, omdat men meer middelen wilde verkrijgen voor leniging van de acute noodsituatie. Het is ook mogelijk, dat de
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oogstmlslukklng van 1845 enigszins doorwerkte in de opgaven van een 'année
ordinaire', zoals vermeld voor 1846. Heer dan naar de laatste faktor, wijzen
de onevenredige verschillen tussen de arrondissementen in een andere richting. Wij denken hierbij aan het gewicht, dat bij de vaststelling der cijfers van tabel 1.15 is toegekend aan het kleinbedrijf en aan de produktie
van voederaardappelen.
In het klein- en minibedrijf zoals onder meer in tuintjes - waarvan de
produktie niet is opgenomen in de telling van 1846 - werd de grond het intensiefst

bewerkt

en was de fysieke grondproduktiviteit

het grootst. En

verder kan men opmerken, dat waar meer geproduceerd werd voor dierlijk verbruik dan voor menselijke consumptie eerder de kwantiteit dan de kwaliteit
van de oogst werd nagestreefd.

In tegenstelling tot de oogsten van aardappelen, waren die voor granen in de
tweede helft van de jaren '40 meer dan gemiddeld. Alleen 1846 was waarlijk
een rampjaar. Was de oogst van boekweit goed en die van tarwe ongeveer 80Z
van normaal, de andere belangrijke granen rogge en haver kwamen uit op ongeveer 40Z en masteluin op ruim de helft van de oogst van een gewoon Jaar.
Het jaar 1846 was echter uitzonderlijk slecht. Om een Indruk te krijgen op
welk peil de produktiviteit in de tweede helft van het vijfde decennium lag,
zijn in tabel 1.16 de resultaten van 1850 vermeld. Het was een Jaar dat niet
boven de andere - behalve 1846 - uitstak en dat als goed werd beschouwd.28

Tabel 1.16

De gemiddelde produktiviteit in hl per ha in 1850.

arrondissement
Gent
Oudenaarde
Aalst
Dendermonde
St.-Niklaas
Eeklo
Oost-Vlaanderen

tarwe

rogge

haver

boekweit aardappelen

21,5
24,5
22,5

30,5

20

42
36
36
35
38

24,5

21
21
21

23,5
27,5
27
27
20
22

22

25

35

21,5

26
17
19
20

79
88
86
85
104
90
86

Bron : Exposé (1851), 230-231.

Wanneer wij afgaan op de aanduidingen over de oogst van de verschillende gewassen in de Jaarlijkse provinciale Exposé's, dan mogen de in tabel
1.16 vermelde gegevens van tarwe en rogge doorgaan voor grove gemiddelden
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van de laatste vijf jaar van het onderhavige tijdvak. Dit betekent, dat de
cijfers voor tarwe en rogge, onder 1846 vermeld In tabel 1.12, aan de wat
lage kant zijn. In het bijzonder lijkt de positie van het arrondissement
Aalst daar ondergewaardeerd. Het Is voorts mogelijk, dat met name voor rogge
het gemiddelde cijfer van 1846 te veel werd bepaald door de slechte oogstresultaten van een aantal achterliggende Jaren. Alleen de oogsten van 1843
en 1845 werden inmers als goed en normaal aangemerkt. Vanaf 1841 schoten de
overige jaren, met als dieptepunt 1846, fors tekort.
Wat de haver aangaat zijn daarentegen de gegevens van 1846 aan de hoge
kant. Het jaar 1850 wordt ook voor dit gewas als goed beschouwd. Wel kunnen
ook hier de cijfers van 1846 te zeer bepaald zijn door de gebeurtenissen In
achterliggende

Jaren en dan vooral de

'excellente' haveroogst van 1845.

Verder behoeven de gegevens van boekweit en aardappelen In tabel 1.16 weinig
commentaar. De cijfers van het graan stemmen overeen met die van tabel 1.12.
Voor aardappelen Is de oorzaak van de produktlvlteltsdallng bekend.

WIJ sluiten de behandeling van de produktlvltelt In de akkerbouw af
door de resultaten voor het tijdvak 1815-1850 nog eens In het kort te overzien. Sedert het begin van de Hollandse periode doet zich nauwelijks enige
groei voor In de grondproduktlvltelt. Alleen voor aardappelen mag een toename worden verondersteld. Vanaf het einde van de jaren twintig moet voor alle
gewassen een gestage stijging van de fysieke produktlvltelt hebben plaatsgevonden. Na aanpassing van de kadastrale cijfers en die van 1846 Is deze voor
heel Oost-Vlaanderen voor tarwe, rogge, haver, boekweit en aardappelen geschat en In tabel 1.17 weergegeven. De taxatie van de stijging van de grondproduktlvltelt van de aardappelen heeft betrekking op de jaren 1815-1844.
Vanaf

1845 worden de oogsten van het knolgewas door de heersende ziekte

ernstig aangetast. Wat de zes arrondissementen betreft, zijn geen grote verschillen In de relatieve en absolute groei aan te geven. Wel Is de produktlegroel In Oudenaarde het markantst, In Aalet meer dan gemiddeld, en St.Nlklaas blijft als enige arrondissement in groei achter.
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Tabel 1.17

Fysieke produktlegroel per ha In Oost-Vlaanderen (18151850).
arrondissement
tarwe
rogge
haver
boekweit
aardappelen1'

groei In Ζ
20 à 25
30 à 35
30 à 35
35 à 40
> 100

Bron : I, 3.2.3.
Commentaar: Op grond van het additionele materiaal In deze paragraaf
zijn de gegevens van het kadaster en van de landbouwtelling (tabel
1.12) gecorrigeerd. Wat de eerste gegevens betreft Is het tarwecljfer
met 5Z bijgesteld en die van de andere granen met 10Z. De produktivlteltscljfers voor het einde van het onderhavige tijdvak zijn gebaseerd
op het gemiddelde van de gegevens van 18A6 en 1850.
1)
produktiviteitsstijging tussen 1815 en 1844.

3.2.4 Areaalgebrulk

Om te komen tot een zicht op het verloop van de agrarische produktle kunnen
wij niet volstaan met het aangeven van de ontwikkeling van de produktlvltelt
van de verschillende agrarische gewassen. Het is ook van belang te bepalen
in welke mate de produkten verbouwd werden en welke veranderingen er zich in
de omvang van de teelten voordeden. Ook hiervoor zijn wij aangewezen op de
beide hoofdbronnen, de kadastrale expertises en de landbouwtelling. De gegevens ervan zijn wederom verifieerbaar aan de hand van aanvullend materiaal
uit andere jaren.
Van dezelfde gemeenten als die aan de basis liggen van de kadastervermelding van tabel 1.12 hebben wij het relatieve aandeel in het areaalgebrulk
voor de meest verbouwde gewassen geschat. Er werd aan de gemeenten van hetzelfde arrondissement

een gelijk gewicht toegekend en vervolgens in elke

regio voor de betreffende produkten het rekenkundig gemiddelde bepaald. Bij
de berekening van de gemiddelden voor de provincie als geheel werden de
arrondissementsgemiddelden van elk gewas gewogen op basis van de verdeling
van het bouwland over de arrondissementen rond 1830 (zie tabel 1.14).
Aan het gebruik van de cijfers van zowel het kadaster als de landbouwtelling kleven wel een aantal bezwaren. Zoals reeds vermeld dekken beide
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bronnen de werkelijkheid niet geheel. BIJ de kadastrale bronnen Is de vertekening ontstaan, doordat de areaalvorming van elk produkt berekend Is op
basis van de vruchtwisselingsscheina's van de verschillende klassen grond.
Omdat echter In het mini- en keuterbedrijf de rotatie niet volgene schema's
werd uitgeoefend, zijn de hier verbouwde gewassen minder In het overzicht
vertegenwoordigd dan met de realiteit strookt. Grote consequenties voor de
cijfers van de grondverdellng naar produkten heeft dit alles niet. De kleine
exploitaties waren weliswaar groot In aantal, maar hun totale grondomvang
bleef beperkt. Wij schatten, dat de bedrijfjes van 1 ha en minder In de
jaren twintig nog geen 10Z van het totale cultuur land In Oost-Vlaanderen
omvatten.
Ook bij registratie door de landbouwtelling menen wij, dat het kleinbedrijf onvoldoende uit de verf komt. Al eerder Is opgemerkt dat de opname In
1846 van de omvang van het cultuurland tekort schoot en dat dit mede verklaard dient te worden uit de ontoereikende opgaven van vooral de kleine
landbouwers.29 Een en ander betekent, dat ook hier een zekere onderregistratie heeft plaatsgevonden van gewassen, die relatief wat meer op de kleine
exploitaties werden verbouwd. Dat dit heeft geleid tot grotere foutenmarges
dan voor de jaren twintig is niet aannemelijk. Een tweede onvolkomenheid aan
de landbouwtelling

betreft

de registratie van land van ingezetenen, dat

buiten de gemeente was gelegen, maar dat in de gemeentelijke

totaalstaat

opgenomen werd in de grondverdellng naar produkt. Omdat het hierbij echter
voornamelijk ging om exploitaties of percelen die in naburige gemeenten
waren gelegen, kan er nauwelijks een vertekening van de werkelijke situatie
uit zijn voortgevloeid.
Wat levert nu een vergelijking op tussen de kadastergegevens en de
gegevens van de landbouwtelling op basis van tabel 1.18? Voor de provincie
als geheel wordt geconstateerd, dat tarwe en in haar kielzog masteluin een
forse, en rogge een relatief mindere, areaaluitbreiding hebben ondergaan.
Twee andere granen daarentegen haver en boekweit zagen hun grondomvang flink
gekort; met ongeveer 30Z. Toch winnen de granen per saldo aan belang; ook
nog, omdat er een groei van het bouwland optrad. Dit ging wel ten koste van
de klaver- en vlasteelt en in wat mindere mate de teelt van aardappelen.30
Voorts kan geconcludeerd worden, dat er een tendens was naar de verbouw van
kwalitatief betere of duurdere granen, afgestemd op de

menselijke

consump-

Tabel 1.18: Het aandeel van de meest verbouwde gewassen in procenten van het bouwland in de jaren twintig (K) en in 1846 (L).

Gent
К

L

К

L

Dendermonde

Aalst

Oudenaarde
К

L

К

L

tarwe

9,50

12,27

15,04

22,97

14,15

16,82

10,50

16,18

masteluin

1,30

1,20

10,46

11,81

11,99

16,33

3,51

6,75

29,90

36,77

12,76

18,51

16,85

14,53

30,34

29,80

rogge

St.-Niklaas
К

9,58
25,39

L

15,81

Eek lo
К

5,10

Oost-Vlaanderen
L

К

L

10,48

10,56

15,31

4,12

5,35

4,76

23,69

25,69

26,20
3,81

21,84

21,72

24,49

L+

14,71

gerst

0,89

2,76

3,57

1,25

0,69

0,96

0,32

1,93

5,64

7,34

2,35

3,11

2,18

3,02

haver

11,24

7,57

11,65

8,75

13,18

7,23

11,07

7,09

13,93

11,45

8,91

8,85

11,76

8,47

8,45

klaver

13,11

9,41

13,17

11,59

13,76

13,15

14.77

12,45

11,99

11,61

7,91

8,05

12,55

10,88

10,50

boekweit

9,30

4,67

2,85

0,48

2,24

2,01

7,75

3,95

17,57

16,24

6,89

4,39

4,85

vlas

8,18

6,20

7,12

3,69

3,30

3,41

10,99

9,15

9,00

8,98

2,71

3,33

7,03

5,89

5,89

13,09

12,90

12,48

10,16

11,63

11,31

13,75

11,86

7,48

8,04

7,32

8,65

11,12

10,75

11,11

6,12

7,16

11,91

8,82

96,51

93.75

95,22

96,37

97,46

92,56

97,49

97,22

90,76

89,02

73,59

83,20

89,90

89,75

90,28

aardappelen
koolzaad
totaal

Bron
: zie tabel I.12
Consnentaar: - Van de landbouwtelling werden dezelfde 42 gemeenten genomen als waarvoor wij over kadastrale expertises beschik
ten.
- + De grondverdeling op basis van de totaalopgave van de landbouwtelling (met een zekere overvaardering van het
belang van Eeklo en een onderbelichting van Dendermonde. zie tabel 1.9).
- Over de mate van betrouwbaarheid van de totaalopgave voor Oost-Vlaanderen kunnen mede vanwege de gelede aard van
de steekproef geen uitspraken worden gedaan.
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tie. Gewassen voor de dierlijke voeding, evenals het handelsgewas vlas hebben in een tweetal decennia vrij veel terrein moeten prijsgeven.
Wat de arrondissementen betreft, deze tonen grosso modo hetzelfde beeld
als de provincie als geheel. Omdat wij niet willen volstaan met deze vaststelling is een korte aanvulling op zijn plaats. Niet alleen daar, waar
tarwe relatief minder geproduceerd werd nam haar areaal toe, maar ook in
Oudenaarde, Aalst en Dendermonde - een en ander in samenspel met masteluingroeide het areaal fors. Voor rogge kwamen tussen de arrondissementen nogal
wat verschillen voor. In Gent, waar de toename van het tarwebestand achterbleef bij het gemiddelde, deed zich een krachtige stijging voor van het
goedkoopste broodgraan; en wel van bijna 30 naar bijna 37Z van het bouwland.
Alleen in Oudenaarde, waar de rogge relatief van minder belang was, was de
relatieve stijging van het areaal even spectaculair.
De relatieve groei van de tarwe-, masteluin- en roggeteelt was mede
mogelijk door de relatieve terugval van het haver- en boekweitland. Met
uitzondering van Eeklo deed deze zich overal voor. In het bijzonder in de
arrondissementen Gent, Oudenaarde en Aalst. Opmerkelijk is voorts, dat de
inkrimping van het klaver- en vlaeareaal zich wederom voornamelijk in Gent
en Oudenaarde voltrok, terwijl nu Dendermonde zich bij de beide westelijke
arrondissementen aansloot.

Wij confronteren nu de gepresenteerde waarnemingen met aanvullende gegevens.
Op basis van 103 Oostvlaamse gemeenten, waarvan wij voor 1805/06 de opgaven
hebben teruggevonden, zijn in tabel 1.19 areaalcijfers per gewas aangegeven.
Hoewel het om een groot aantal gemeenten gaat, zijn de gegevens niet representatief voor de provincie als geheel. De beschikbare opgaven van de Franse
telling hebben namelijk vooral betrekking op de arrondissementen Dendermonde
en St.-Niklaas, terwijl de andere vier arrondissementen in meer of mindere
mate ondervertegenwoordigd

zijn. Om toch zij het een grove indicatie te

krijgen van de provinciale ontwikkeling sedert de Franse tijd, zijn voor de
beschikbare gemeenten de areaalcijfers van 1846 nagegaan. Ten aanzien van
deze gemeenten wordt echter het trekken van conclusies verder bemoeilijkt
doordat zowel de areaalcijfers van 1805/06 als die van 1846 aan onderregistratie mank gaan. Op basis van tabel 1.19 kan men dus tot niet meer komen
dan tot een wat ruw beeld van de areaalontwikkeling in Oost-Vlaanderen.
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Tabel 1.19

Areaalgegevens per gewas op basis van 103 Oostvlaamse gemeenten
in 1805/06 en in 1846 (in ha en in Z ) .
1805/06

1846

ha

ha

tarwe
masteluin
rogge
gerst
haver
klaver
boekweit
vlas
aardappelen

6.930

11

20.612
2.853
7.902
7.902
4.514
5.191
5.914

33
5
13
13
7
8
10

totaal

61.818

100

10.250
2.454
21.279
2.822
6.519
8.205
4.043
5.797
8.362

Ζ
15
4
31
4
9
12
6
8
12

69.731 100l>

Bron:

R.A. Gent, Scheidedepartement nr. 2054¡ Recensement (1846), Agriculture, 1851.
Commentaar ι '' afrondingsverschil.
- Het masteluinareaal is vermoedelijk in 1805/06 onder het tarwe- of
onder het roggebestand opgenomen.
- In de areaalcljfers van de 103 Oostvlaamse gemeenten zijn de arron
dissementen Dendermonde en St.-Niklaas sterk oververtegenwoordigd.

Bij een vergelijking tussen de relatieve gegevens van 1805/06 en van
1846 mogen de belangrijkste conclusies naar aanleiding van tabel 1.12 worden
onderschreven: een groei in de verbouw van broodgranen (tarwe, masteluin en
rogge) en een terogval van de haver-, klaver-, en boekweitteelt. Als wij
verder de kadastrale gegevens van tabel 1.18 mede in beschouwing nemen - en
hierbij aan de cijfers van Dendermonde en St.-Niklaas wat meer gewicht toe
kennen dan aan die van de andere arrondissementen - kan er geen trendmatige
ontwikkeling geconstateerd worden sedert het begin van de eeuw. Men kan
zelfs vaststellen, dat de relatieve groei van de broodgranen en de daling
van de andere drie gewassen zich pas na 1825 hebben voorgedaan. Voor de
ontwikkelingen van het aardappel- en van het vlasareaal moet hierbij echter
een uitzondering worden gemaakt. Het lijkt er op dat aardappelen en vlas in
de eerste twee decennia van de 19e eeuw niet alleen absoluut maar ook rela
tief aan belang hebben gewonnen.

Een controlemogelijkheid,

die zich binnen de beschouwde periode bevindt,
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betreft 1840. Van dit jaar beschikken wij over een staat, waarin de omvang
van de graanverbouw voor vijf graangewassen in Oost-Vlaanderen is aangegeven.31 Door hiervoor de verhoudingscijfers te bepalen en hetzelfde te doen
voor de betreffende gegevens van tabel 1.18, kunnen wij middels een vergelijking wat meer licht werpen op de ontwikkelingsgang in de gehele provincie
van de jaren twintig tot 1846. In overzicht 1.20 is aangegeven, welk aandeel
de verschillende granen hadden in het totale graanareaal. Helaas kon masteluin er niet in worden opgenomen, omdat het mengkoren bij de cijfers van
1640 ontbrak. Voorts komt ook door de aard van de gegevens de groei van de
graanverbouw niet tot uiting.

Tabel 1.20

De relatieve verdeling van het grondareaal voor vijf graan
gewassen.

1820/30(K)
tarwe
rogge
gerst
haver
boekweit
totaal

1840

19
43
4
21
13

24
46
7
15
9

100Z

1001

1846(L)
27
45
5
15
8
1)

1001

Bron: Eigen berekeningen op basis van tabel 1.18; Exposé (1841), 150.
Commentaar: 1) - afrondingsverschil.
Bezien wij tabel 1.20 dan blijkt de verdeling van 1840 de ontwikkelingen
voor de verschillende produkten, die wij eerder vaststelden, niet te weerspreken) relatieve groei van het tarwe- en roggebestand en relatieve daling
van het haver- en boekweitareaal. Toch zijn de verschillen voor tarwe en
gerst tussen 1840 en 1846 tamelijk groot. Meerdere faktoren kunnen hier een
rol hebben gespeeld. Naast het feit, dat de betrouwbaarheidsmarges van de
cijfers niet

kunnen worden aangegeven,

zullen relatief minder verbouwde

gewassen, zoals gerst, onder registratiefouten hebben geleden. Ook is het
mogelijk, dat na de jaren dertig de groei van het tarwebestand wat meer aan
kracht won.
Behalve voor granen beschikken wij nog over de gegevens van het vlasareaal in 1840. Volgens de landbouwtelling van 1846 zou dit in zes jaar tijd
met bijna 301 zijn verminderd. In onze calculatie kwamen wij echter voor
vlas uit op een aandeel van 7,081 van het bouwland in 1840. Omdat wij voor
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1846 5,891 berekenden, betekent een en ander een terugval van vlas van circa
17Z. Nog altijd een fors verlies, maar andere dan door de redactie van de
landbouwtelling werd aangegeven.32 Voor de onderhavige periode impliceren de
vlascijfers, dat aan het eind van de jaren twintig en in de jaren dertig de
vlasverbouw zich op zijn hoogtepunt bevond en dat de teelt in ieder geval na
1840 aan belang inboette.
Tot slot dan nog de teelt van aardappelen. Aan de hand van de gegevens
van tabel 1.18 moet een uitbreiding van het aardappelareaal na 1825 worden
uitgesloten. Op grond van het eerder aangehaalde ministeriële landbouwonderzoek naar de gevolgen van de aardappelziekte van 1845 moet deze conclusie
echter worden aangepast. Uit het betreffende verslag blijkt immers, dat ruim
29.000 ha in Oost-Vlaanderen met het knolgewas verbouwd werd. Hoewel deze
hoge opgave in strijd lijkt met de gegevens van de telling van 1846, kan de
verklaring van de paradox hoofdzakelijk worden gevonden in de tuingrond, die
met aardappelen werd beteeld en die niet onder het bouwland werd gerangschikt, maar behalve dan in 1845 als aparte categorie werd opgenomen.33 Of
en in hoeverre deze grond al in het begin van de 19e eeuw dezelfde bestemming had, zijn wij niet nagegaan. Wel beschikten ook toen de landarbeiders
en heel wat inwoners van dorpen en steden over een stukje tuin, waarop aardappelen verbouwd werden. Aannemelijk is, dat dit gebruik zich bij toenemende
bevolking heeft verbreid.

Wij vatten nog eens voor de gehele provincie de conclusies over de relatieve
verdeling van de grond samen voor de periode 1815-1850. De teelten van tarwe
en in mindere mate rogge hebben zich ten koste van het haver- en boekweitbestand uitgebreid. Voorts was na 1840 de vlasverbouw over zijn hoogtepunt
heen, maar de aardappel wist zich het hele tijdvak nagenoeg te handhaven.
Het is bovendien niet onmogelijk, dat de vrucht door middel van de kleine
veldjes en tuintjes nog wat aan belang won. Rijken wij naar de arrondissementen, dan kunnen voor de ontwikkeling van de verschillende produkten aanzienlijke verschillen worden vastgesteld. Na groepering in enerzijds broodgranen - tarwe, masteluin en rogge - en anderzijds voedergranen - haver en
boekweit (gedeeltelijk ook voor menselijke consumptie bestemd) - kan echter
worden geconcludeerd, dat in alle arrondissementen eenzelfde tendens in de
verschuiving van de grondverdeling aanwezig was.
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3.3 De Veehouderij

3.3.1 Algemeen

De tweede belangrijke poot van het landbouwbedrijf was de veehouderij. Binnen de agrarische hulshouding werd deze veelvormige activiteit meestal uitgeoefend als een complementair onderdeel. Hoewel specialisatie In de akkerbouw of de veehouderij In meer of mindere mate voorkwam, bestond er toch
voor de meeste bedrijven een grote mate van Interdependentie van belde agrarische activiteiten. De omvang van het vee bepaalde de mestvoorzlenlng en de
produktlemogelljkheden van het akkerbouwbedrijf werden daardoor mede vastgelegd. Op zijn beurt diende de akkerbouw zich vaak In dienst te stellen van
de veeteelt; vooral daar waar het weiland schaars was. Eigenlijk was de
veehouderij na de akkerbouw de volgende geleding In de agrarische bedrijfskolom en haar produktle vond haar weg naar de markt voorzover zij niet op de
boerengezinsbehoefte was afgestemd.
Van groot gewicht was dan ook de rol, die de veehouderij vervulde bij
de verwerving van de bedrijf Binkomsten. De exploitatie van de meeste agrarische bedrijven en bedrijfjes steunde In aanzienlijke mate op de verkoop
van zulvelprodukten (vooral boter) en van levend vlees. Naast de verkoop van
lijnwaad, handelsgewassen en granen werden de Inkomsten van het agrarisch
bedrijf
derij.

34

in

Oost-Vlaanderen

voor

ruwweg

25-50Z

bepaald

door

de veehou-

Voor de bedrijfsvoering in de landbouw was de veehouderij dus van

bijzonder belang.
In dit kader is echter het markeren van de plaats van de veehouderij
geen onderwerp van studie. Onze opgave is na te gaan of en op welke wijze de
produktle en de produktlvltelt zich hebben ontwikkeld. Dit kan gemakkelijk
worden vastgesteld, wanneer de waarden der in- en outputs van een bedrijfstak bekend zijn. Omdat gegevens hierover echter ontbreken, zullen wij op
grove wijze trachten de ontwikkeling van de produktle te schetsen. Het belangrijkste houvast hierbij zijn de tellingen van de veestapel, die in verschillende jaren van de periode 1815-1850 gehouden zijn. De veranderingen in
de omvang

van de veestand indiceren immers, hoe onvolkomen ook, wijzigingen

in de produktle van het veebedrijf.
Tegen het hanteren van tellingen zijn echter bij de vaststelling van de
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ontwikkeling van de produktle nogal wat bezwaren In te brengen. Onderlinge
produktleverschlllen tussen dieren, die In een zelfde categorie zijn opgenomen, kunnen niet worden achterhaald. Dit speelt vooral een rol, als grove
leeftijdsindelingen zijn gemaakt. Voorts verhullen cijfers veel. Bij ernstige Incidentele verstoringen In de voervoorziening van het vee treedt meestal
niet direct een schoksgewijze vermindering van de veestapel op, terwijl er
wel degelijk een aantasting van de produktle plaats heeft. (In zo'n situatie
kan zelfs een groei van de stapel worden gesignaleerd vanwege een terugval
In de vetwelderlj.)
Ook kwaliteitsveranderingen

op termijn zijn uit enkelvoudige cijfers

van de veestapel niet op te maken. Meer aandacht van de overheid voor de
verbetering van de veestand - onder andere door de betrokkenheid bij het
veebedrijf van de commissies van landbouw, de werking van een veefonds, de
uitbreiding van veterinaire diensten, en vanaf de Jaren veertig de import
van kwalitatief hoogwaardig vee voor de fokkerij uit het buitenland - resulteerde bij een rijkere en gevarieerde voeding ongetwijfeld in een krachtiger
en gezondere veestapel en daardoor in een grotere produktle.33 In de veestapel naar omvang gemeten zijn deze kwalitatieve ontwikkelingen niet terug
te vinden.

Tenslotte dan nog iets over de Franse tijd. In de periode 1794-1813
zijn in Vlaanderen een groot aantal veetellingen gehouden. Het vergelijken
van deze gegevens met die van na 1815 lijkt echter niet altijd zinvol, omdat
voor de betreffende dieren veelal niet duidelijk wordt gemaakt op welke
categorieën de cijfers betrekking hebben en op welke tijd van het jaar de
tellingen gehouden zijn. Verder staat vanwege mogelijke onderregistratie de
betrouwbaarheid van veel 'Franse' gegevens naar onze mening ter discussie.
Vanderpijpen heeft de Franse tellingen uitvoerig onderzocht, hij acht ze
betrouwbaar en vermeldt onder andere voor het Scheidedepartement totaalcijfers van paarden, runderen, schapen en varkens. Naast berekende gemiddelden
voor de Franse periode als geheel gaat het hierbij om de gegevens van een
telling van 1809, die relatief wat hoger uitvallen dan de cijfers van de
andere tellingen. Wij zullen de macro-cijfers van Vanderpijpen in deze paragraaf niet van commentaar voorzien, maar louter als achtergrondinformatie
opnemen bij de behandeling van de ontwikkeling van de verschillende veestapels in de Hollandse en de vroeg-Belgische periode.3'
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3.3.2 Veetellingen

Welk materiaal staat ons nu ter beschikking? Reeds vanaf het begin van de
Hollandse periode werden de gemeentelijke autoriteiten - krachtens wet van 6
januari 1816, hetgeen nog eens werd bevestigd en aangevuld bij wet van 12
juli 1821 - verplicht Jaarlijks op 31 januari de stand der runderen, paarden
en schapen op te nemen, voorzover deze vielen in de belasting van een ingesteld veefonds.37 De resultaten ervan werden door de provinciale overheid
verzameld en doorgegeven aan het centrale bestuur. Het ging hierbij om runderen van drie maanden tot twee jaar en runderen van twee jaar en ouder, om
paarden in de leeftijdscategorie van één tot drie jaar en paarden van drie
Jaar en ouder en om schapen ouder dan twee maanden. Vanaf 1826 werden de
tarieven van de belasting op het vee gewijzigd en waren er voortaan geen
schapen meer aan een heffing onderworpen. Telling was dus overbodig.38
Voorzover kon worden waargenomen, zijn vanaf 1830 de veetellingen in
onbruik geraakt. In 1837 werd weer voor het eerst nagegaan - in het kader
van 'Een Werk op het Algemeen Statistiek' - welke aantallen schapen, hoornbeesten, trekpaarden en trekossen er in het jaar 1636 waren.39 In 1839 trad
een provinciaal reglement in werking, waarbij een fonds was ingericht, bestemd om veehouders schadeloos te stellen wanneer hun vee vanwege besmettelijke ziekten moest worden afgemaakt. Van de gemeenten werd verlangd, dat
zij jaarlijks in Januari de stand opnamen van de hoornbeesten, opgedeeld
naar leeftijd van drie maanden tot twee jaar, en van twee jaar en ouder - de
laatste categorie nog eens opgesplitst naar twee klassen - en van de schapen
ouder dan twee maanden. Hiervan diende het provinciebestuur mede vanwege de
belastingheffing op de hoogte te worden gebracht.40
Tenslotte werden er in het vijfde decennium nog twee algemene veetellingen gehouden. De eerste in 1840 met als peildatum 1 juli. Deze telling
strekte zich naast het rundvee ook uit over paarden, muilezels en schapen.41
De tweede is de vermaarde landbouwtelling. Het was de meest uitgebreide
telling, niet alleen wat de soorten dieren betreft, maar ook wat de verdeling naar categorieën betreft. De registratie vond plaats voor 1845 en 1846
naar de toestand in deze Jaren.42 Van de hier vermelde tellingen staat vast,
dat zij in alle gemeenten van Oost-Vlaanderen gehouden zijn. Van één enquête, durven wij dat niet zonder meer te beamen. Het is het al eerder genoemde
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onderzoek, dat bij K.B. In 1815 werd gedecreteerd, maar waarvan wij alleen
voor de gemeenten van het administratief platteland van Dendermonde gegevens
hebben teruggevonden. Met als peildatum 7 december 1819 worden wij er, naast
vele andere zaken Ingelicht over de aantallen paarden, ossen en koelen,
schapen en varkens, die zich In de gemeenten bevonden. Een nadere categorieIndeling Is voor de dieren niet aangegeven.43
Het deze enquête belanden wij bij de vraag wat van de tellingen bewaard
Is gebleven. Op deze vraag moeten wij In leder geval voorlopig het antwoord
schuldig blijven. Onze werkwijze om op basis van micro(gemeentelljke)-gegevens vergelijkingen te maken en tot conclusies te komen voor het meso(arrondlssements)- en macro(provlnclaal)-nlveau heeft bij gebrek aan voorhanden
materiaal gedeeltelijk schipbreuk geleden. Het volledig vereiste archiefonderzoek Ie door ons niet uitgevoerd, omdat de resultaten ervan In het kader
van deze studie als te mager werden Ingeschat.44 Waar wij ons op verlaten,
zijn voor het merendeel gepubliceerde gegevens. Voor de veetellingen van de
jaren 1816-1829 zijn dit niet of spaarzaam becommentarieerde staten uit het
Journal d'Agriculture du Royaume des Pays Bas, het Bulletin Commission Centrale de Statistique en uit de jaarlijkse Verslagen van de gouverneur aan de
Provinciale Staten. Voor 1839 en 1840 zijn er verder nog enige gegevens
vermeld In de Exposé'e over deze jaren. Gaat het hier om materiaal voor de
provincie als geheel, de landbouwtelling verschaft cijfers op gemeentelijk,
arrondissements- en provinciaal niveau. De archivalia, waar wij hier uit
putten, blijven beperkt tot de gemeenten van het arrondissement Dendermonde
In 1819 en voor 1836 tot de gemeenten van Dendermonde, St.-Niklaas en Eeklo.

Alvorens tot het vergelijken van de gegevens over te gaan, rest ons nog het
signaleren van twee problemen, de betrouwbaarheid

en de vergelijkbaarheid

van de tellingen. Wat het eerste punt betreft, zowel In de periode 18161830, als na 1837 vond registratie van het vee plaats In het kader van de
belastingheffing. Hierdoor kan van een zekere ondertelling sprake zijn geweest, met name bij het Jong- en klelnvee, waarvan de aantallen niet gemakkelijk geverifieerd

konden worden. De jaarlijkse opname van de veestand

geeft toch enige waarborg aan de consistentie van de reeks door de Jaren
heen. Immers gevoeglijk kan worden aangenomen, dat gemeentelijke autoriteiten door hogere instanties op hun vingers werden getikt, als zich onverklaarbare grote veranderingen in de Jaarlijkse opgave voordeden.43 Bij de
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tellingen van 1815/19, 1836, 1840 en die van 1845/46 ontbrak het fiscale
element. Vermoedelijk levert dit een wat zuiverder beeld van de werkelijkheid op, maar ook hier kunnen de veebezitters enige reserve bij hun opgave
hebben behouden. Voor de tellingen van 1815/19 en van 1845/46 gold, dat zij
vergeleken konden worden met de cijfers van de belde veefondsen. Dit zal al
te grote verschillen hebben uitgesloten, waardoor de betrouwbaarheid van de
gegevens werd vergroot. Ook geeft de aard van het onderwerp - registratie
van een economisch en sociaal opvallend kapitaalgoed - aanleiding te veronderstellen, dat de gegevens In het algemeen weinig van de werkelijke situatie afweken, dus als betrouwbaar kunnen worden aangemerkt.4'
Voorts de vergelijkbaarheid van de tellingen. De veestand

gedurende

hetzelfde jaar kent geen vaststaande omvang. Omdat zij aan seizoenschommelingen onderhevig is, is het voor een precieze vergelijking van de tellingen
van belang de peildata ervan te kennen. De jaarcyclus van de veestand kenmerkte zich immers door een sterke aanwas van vooral Jong- en klelnvee in
de maanden maart-mei, terwijl een meer dan gemiddelde terugval plaatsvond in
de slachtperiode oktober-november.

3.3.3 Omvang en ontwikkeling van de veestapels
- paarden -4 7
Een blik op tabel 1.21 toont aan, dat de paardenstand in de onderhavige periode een zeer geringe groei heeft doorgemaakt. Als wij rekening houden met
de verschillende peildata in de betreffende jaren, dan kan men voor de paarden van drie jaar en ouder constateren, dat de aanwas zich alleen in de
Hollandse periode manifesteerde en circa 7,51 bedroeg. In de jaren dertig en
veertig vond nauwelijks enige uitbreiding plaats.
De stand van de jonge paarden lijkt zich anders te hebben ontwikkeld.
In de periode 1816-1830 deed zich eerst een zekere groei en daarna een compenserende terugval voor. Vervolgens was er in de jaren van onafhankelijkheid sprake van een grote aanwas. De redactie van de landbouwtelling, die
het paardenbestand van 1816 op 1846 ziet toenemen met 12Z - met nog wel de
cijfers van 1816 als basis - schrijft de groei van het Jonge bestand toe aan
de paardenfokkerij voor

industriële

behoeften van

andere delen van het

land.4" De toename is echter meer schijn dan werkelijkheid. Immers krachtens
artikel twee van de wet van 6 Januari 1816 (Staatsblad nr. 2) dienden veu-
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Tabel 1.21

De paardenstand In Oost-Vlaanderen.

jaar1'

3 jaar
en ouder

-

ІУЭА-ІвІЗ2»
18093»
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1836
1840
1845
1846

23.529
22.474
22.861
23.338
23.317
23.713
23.678
23.739

23.779

-

24.023
24.157
24.237
24.759
24.115
24.757
24.190

< 3 jaar

4.292
3.749
3.605
3.891
3.803
4.152
4.313
4.105

totaal
23.011
27.064
27.821
26.223
26.446
27.229
27.120
27.865
27.991
27.844

3.770

-

3.323
3.545
3.790

27.549

.

27.346
27.702
28.027

5.335
4.998
7.084

29.473
29.755
31.274

Bron

: Journal d'Agriculture, 1822-1830; M.A., 19-27, 1825-1830;
B.C.CS., IV, 1851, 210-211; Recensement (1846), Agriculture,
I, 1851,
XVII en 563-564; Vanderpljpen, De landbouw, 1983,
410, 420, 433 en 437.
1
Commentaar : > De peildata zijn voor 1816 (medio jaar); voor 1817-1829 (31
Januari; voor 1836 (vermoedelijk december); voor 1840 (1 juli);
voor 1845 en 1846 (15 oktober).
21
Dit betreft het gemiddelde van alle tellingen, die gehouden
zijn in de periode 1794-1813.
3
' De opname van deze telling heeft in het midden van het jaar
plaatsgevonden.

lens, die nog geen jaar oud waren, niet te worden geregistreerd. Omdat ech
ter voor zowel 1845 als 1846 alle paarden jonger dan 3 Jaar werden opgenomen
moet de groei voor een groot deel verklaard worden door de verruiming van de
categorie Jonge paarden.
De incidentele relatief grote verschuivingen, die van 1845 op 1846 in
beide categorieën

zijn opgetreden kunnen naar onze mening

toegeschreven

worden aan een doelbewuste bedrijfspolitiek van de paardenbezltters. Er was
een ongunstige voedermarkt, omdat de oogsten van klaver, bonen en hooi tegenvielen en de oogst van het krachtvoer haver in 1846 nog geen 2/3 van een
normaal jaar opbracht. Tevens was vermoedelijk sprake van een verminderde

in
vraag naar trekkracht In het rampjaar. Hierdoor lijkt het aannemelijk, dat
meer oudere paarden werden geslacht en veulens behouden bleven. Op deze
wijze kon de slechte voedersituatie gedeeltelijk het hoofd worden geboden en
het paardenbestand op termijn worden veilig gesteld.
Toch was de paardenfokkerij een activiteit die sedert het einde van de
jaren dertig een grote ontwikkeling doormaakte. Als wij afgaan op de registratie van het aantal dekkingen van goedgekeurde hengsten - gekeurd krachtens de reglementen tot verbetering van het paardenras van 11 juli 1822 en
10 juli 1826 -, dan kan zelfs voor de tweede helft van de jaren veertig een
toename geconstateerd worden van meer dan 25Z ten opzichte van de laatste
jaren van het vierde en de eerste jaren van het vijfde decennium. Dat hiermee structureel een forse aanwas van het Jonge paardenbestand correspondeerde kan niet In twijfel worden getrokken.
Overzien wij de ontwikkeling voor de periode 1816-1846 in haar geheel,
dan kan een groei van de totale paardenstapel van bijna 10Z worden gemeten.49 Het is mogelijk, dat de produktie van de paardenhouderij (de trekkracht en de mestvoorziening) sterker is gestegen dan de genoemde 10Z wegens een geleidelijke kwaliteitsverbetering van de paarden, vooral in het
vierde en vijfde decennium. Een en ander blijkt onder meer uit de import van
en de kruising met buitenlandse raseen. In het midden van het vijfde decennium bestond dan ook al 10Z van het paardenbestand uit buitenlandse dieren
of viervoeters van gemengd bloed. Anderzijds werd de voorradige paardekracht
steeds efficiënter aangewend. Hierbij kan gewezen worden op een groter gebruik van verbeterd gereedschap (bij voorbeeld lichtere ploegen), en de opkomst van de hoefsmederij.

- rundvee Thans beschouwen wij de belangrijkste tak van het veebedrijf: de rundveehouderij. In tabel 1.22 is aangegeven hoe de stapel zich in Oost-Vlaanderen
heeft

ontwikkeld.

De verschillende

peildata verdisconterend,

constateren

wij voor zowel het jonge als het oudere vee van 1816 op 1820/21 een lichte
groei. In het verdere verloop van de jaren twintig blijft het bestand van
volwassen runderen nagenoeg op peil, maar valt de jonge veestapel met ongeveer 10Z terug. Er van uitgaande dat de reproduktie van het vee gelijk
bleef, betekende dit of een vergrote slacht van zoogkalveren, ten nadele van
oudere kalveren, of een grotere export.
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Na 1830 voltrok zich tot het midden van het vijfde decennium een spectaculaire groei van de veestapel. De stand van de volwassen beesten steeg
met circa 1SZ en van het Jonge vee met bijna 501. 50 Vooral het laatste cijfer Is opmerkelijk. Het wijst In de richting van een kwalitatieve verbetering van de veestand. Voor een groot deel Is het Immers de fysieke constitutie van het nuchtere kalf, die bepaalt of het de eerste maanden van zijn
bestaan doorkomt en kan uitgroeien tot een waardevol kapitaalgoed voor de
boer. Het Is mogelijk, dat de boeren bij een geleidelijke stijging van de
veestapel en dus een Jaarlijks groter aantal nuchtere kalveren - onze schatting voor het midden van de Jaren veertig Is ongeveer 80.000 stuks - meer
risico's durfden te nemen. De resultante was hoe dan ook een relatieve vermeerdering van het Jonge vee (ouder dan drie maanden en Jonger dan twee
Jaar) en vervolgens grotere selectiemogelijkheden. Kwalitatief betere vaarzen werden bestemd voor de melkproduktle en het overige Jonge vee bracht als
mestkalveren een aanzienlijke verruiming van de vleesproduktle.31
Tot welke bevindingen Is de redactie van de landbouwtelling van 1846
gekomen ten aanzien van de ontwikkeling van de rundveestapel In Oost-Vlaanderen? Aan de hand van de Jaarcijfers van de veestand In 1816, 1825 en 1840
berekende de redactie een groei, die tot 1846 gerealiseerd werd. Omdat zij
echter geen acht slaat op de categorie-Indeling van de hoornbeesten en evenmin op de peildata van de gegevens zijn de conclusies nogal discutabel. Deze
komen neer op een achteruitgang In het eerste decennium van het Hollandse
bewind met 6,51 en vervolgens tot 1846 een groei met een derde van de veestand. De verklaring voor deze, tevens nationale, ontwikkeling werd gevonden
In de afsluiting van de Franse markt na 1815 en de vrije Import van Hollands
vee. Voor de groei In de jaren na 1830 zou de afscherming van de eigen markt
van het buitenland verantwoordelijk zijn.32
Hoewel externe marktontwikkelingen zeker een rol kunnen hebben gespeeld
voor België als geheel, prevaleren in de Oostvlaamse situatie toch de interne omstandigheden.

De rundveehouderij had voornamelijk betrekking

op de

zuivelbereiding en de vleesproduktle was een complementair onderdeel van de
bedrijfstak. Waar de vetweiderij zelfs een afzonderlijk specialisme was,
zoals in de omgeving van de steden Gent, Lokeren, St.-Niklaas en Dendermonde, stond het mesten van het jonge vee centraal.33 Verstoringen van de provinciale vraag naar - en aanbod van vee konden van de relatief geringe internationale veehandel nauwelijks worden verwacht. Daarvoor was de veehoude-
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Tabel 1.22

De rundveestand In Oost-Vlaanderen.

Jaar1 '

2 Jaar
en ouder

> 3 maanden
en < 2 jaar

totaal ouder
dan 3 maanden

1794-18132'
1809"
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1836
1839
1840
1845
1846

92.564
88.514
88.007
88.275
89.733
92.169
91.740
91.829
91.437
90.822
92.277
91.941
92.062
92.504
102.925
103.589
107.955
107.891

33.711
28.533
29.063
31.920
32.606
30.537
29.962
29.396
27.152
27.202
27.141
26.819
27.016
28.427
36.608
36.758
43.281
52.089

107.181
116.294
126.275
117.047
117.070
120.195
122.339
122.507
121.702
121.225
118.589
118.024
119.418
118.760
119.078
120.931
124.719
139.533
140.347
151.236
159.980

Bron
: Zie tabel 1.21 en Exposé's, 1840 en 1841.
Commentaar : ' ' De peildata zijn dezelfde als die van tabel 1.22 en voor
1839 en 1840 (1 januari).
De veetelling van 1840 (peildatum 1 juli) vermeldt 140.870
hoornbeesten. Omdat bij deze telling geen categorie-Indeling Is
aangebracht, gebruiken wij het cijfer niet voor een vergelijking (M.A., 48, 1840, 177).
Ook voor 1836 spoort de categorie-indeling niet meer met die
van de andere Jaren. Het gegeven aantal heeft betrekking op
hoornbeesten en trekossen zonder een leeftijdsaanduiding (M.A.,
42, 1837, 10).
2
' Dit betreft het gemiddelde van alle tellingen die gehouden
zijn in de periode 1794-1813.
3)
De opname van deze telling heeft in het midden van het jaar
plaatsgevonden. Vermoedelijk heeft de registratie ook betrekking gehad op beesten, die jonger waren dan drie maanden. Er is
in deze telling een nadere verdeling gemaakt. Aan de hand van
de cijfers van Vanderpijpen kwamen wij voor het Oostvlaamse
deel van het Scheidedepartement tot de volgende opstelling:
stieren 846, ossen 1.251, koeien 78.917, vaarzen 16.745 en
kalveren 18.535.

rij in Oost-Vlaanderen te omvangrijk en te concurrerend.54
Voor de oorzaken dan ook van de stijging van de rundveestapel hebben
wij een andere verklaring dan die van de redactie van de landbouwtelling.
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Aanknopend bij onze conclusies over de ontwikkeling van de produktie in de
akkerbouw, stellen wij vast, dat de voervoorziening van de dieren sedert de
tweede helft van de Jaren twintig aanzienlijk is verbeterd. Ondanks het
nagenoeg gelijk blijven van de omvang van het hooi- en weiland sedert 1830hetgeen op zichzelf een vergroting van de opbrengst van hooi en gras niet
uitsluit - en de terugval van het klaver- en haverareaal, bracht de grote
stijging van de akkerbouwproduktie een rijkere en afwisselender voeding voor
de beesten. Rapen (en loof), rogge, aardappelen en stro waren de produkten,
die niet alleen absoluut, maar ook relatief een steeds grotere rol vervulden.5*
Veranderingen aan de vraagkant moeten ook als oorzaak worden genoemd
voor de stijgende veestapel. Aannemelijk is, dat met de groeiende bevolking
de behoefte aan proteïnerijk voedsel toenam, en ook de koopkrachtige vraag
ernaar steeg. In het bijzonder gold dit voor de snelgroeiende steden, waar
men zelf slechte in beperkte mate voor de eigen consumptie produceerde en
verder op de markt was aangewezen.
Overzien wij nog eens de ontwikkeling van de rundveestapel in OostVlaander en, dan constateren wij een stationaire veestand ten tijde van het
Verenigd Koninkrijk en een krachtige groei na 1830. De cijfers indiceren
voorts, dat de vlees(en huiden)produktie in de onderhavige periode en vooral in het vierde en vijfde decennium sterker is gestegen dan de melkproduktie. Gaan wij alleen af op de groei van de volwassen veestapel, dan zou de
melkproduktie slechts met ruim 20Ï zijn toegenomen. Wel is hierbij verondersteld, dat de melkgift per koe niet veranderde en het aantal melkkoeien
in de totale volwassen veestapel verhoudingsgewijs gelijk bleef.
Aan de geringe toename van de melkproduktie mag echter worden getwijfeld . Er is immers op grond van de grote aanwas van jongvee voldoende reden
om aan te nemen, dat de produktiviteit van het melkvee is toegenomen. Een
grotere doorstroom van de categorie van jonge naar volwassen beesten impliceert een strengere selectie van het melkvee op zijn produktiviteit. Voegen
wij hier nog aan toe de kwalitatieve verheffing van de rundveestapel als
gevolg van de toenemende zorg en aandacht, die door particulieren en van
overheidswege aan de rundveehouderij werd besteed, dan ligt het voor de
hand, dat ook de melkproduktie meer is gestegen dan de genoemde 20Z, met
name in de jaren dertig en veertig.56

(In deel II komen wij op de kwanti-

tatieve produktiegroei van de rundveehouderij nog uitgebreid terug.)
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- klelnvee Tenslotte het klelnvee. In deze bedrijfstak ging het om schapen, varkens en
geiten, ofwel om de produktie van wol en lams- en schapevlees, van varkensvlees en spek, van geitemelk en geitevlees, en bovendien nog om de mest van
de drie diersoorten. Alleen over de ontwikkeling van de schapen- en varkensstand kunnen wij wat meer in détail treden. Van het kwantitatief minst belangrijke diersoort, de geiten, ontbreken cijfermatige gegevens, behalve
voor 1845 en 1846.
Wat de schapenhouderij betreft valt te wijzen op een zekere congruentie
met de rundveeteelt. De gemiddelde schapenstand is door Vanderpijpen voor de
Franse tijd op 31.503 stuks berekend. De telling van 1809 vermeldt voor het
midden van het Jaar een aantal van 37.705 stuks.57 Verder zou volgens de
landbouwtelling de schapenstand van 1816 tot 1825 met 20Z zijn teruggevallen. Van een werkelijke terugval was echter geen sprake in het eerste decennium van het Hollandse bewind, want met uitzondering van 1816, toen de schapenstand in het midden van het jaar werd opgenomen, fluctueerden vanaf 1817
de jaarlijkse cijfers rond de 35.000 stuks. Met het begin van het tweede
kwart van de eeuw moet de stapel fors zijn gestegen, want voor 1836 en de
Jaren veertig lag de schapenstand tussen de 45 en 50.000 stuks; een groei
dus ten opzichte van de eerste periode met 1/3.58
Voor de vleesproduktie was één van de belangrijkste takken van het
veebedrijf de varkenshouderij. Deze was niet alleen gericht op de produktie
voor de markt, maar ook de vleesbehoefte in het eigen boerengezin werd er
door bevredigd. Hoe de varkenshouderij zich heeft ontwikkeld is bij gebrek
aan gegevens moeilijk na te gaan. Wij beschikken slechts over gemeentelijke
cijfers van het arrondissement Dendermonde van december 1819, voorts een
provinciaal totaalcijfer van medio 1840 en tenslotte de gedetailleerde gegevens van 1845 en 1846. Voor de gehele periode kan worden opgemerkt, dat in
de eerste 5 à 6 jaar van het vijfde decennium de varkensstand is toegenomen
met circa 8Z. 59 Dendermonde is het enige arrondissement, waarop de blik voor
de wat langere termijn kan worden geworpen.
In Dendermonde deed zich van 1819 op 1845 een krachtige groei voor van
de varkensstand, en wel met meer dan de helft. 60 Binnen een jaar echter viel
deze terug met bijna 10Z en nemen wij de cijfers van de categorie mest varken s in ogenschouw dan was er zelfs sprake van een daling van bijna 40Z.
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Hoewel voor de provincie als geheel de ontwikkeling van 1845 op 1846 wat
minder geprononceerd verliep - de varkensstand bleef zelfs qua omvang gelijk
- , constateren wij, dat ook hier de slechte voedersituatie de varkensmesterlj gevoelig trof. Er deed zich een terugval voor van 35Z.
Gelijke omstandigheden hebben In het midden van de Jaren veertig tot
dezelfde reacties geleld In Dendermonde als In Oost-Vlaanderen. In hoeverre
de ontwikkeling van het arrondissement sedert 1819 overeenkomt met die van
de provincie als geheel, Is moeilijk aan te geven. Wel dient te worden opgemerkt dat de voedersituatie de dominerende rol vervulde bij de ontwikkeling
van de varkenestand. Deze nu, zo hebben wij gezien In de paragraaf over de
akkerbouw, verbeterde sterk na het midden van de Jaren twintig, mede als
gevolg van de meer dan gemiddelde stijging In de produktle van (voeder)aardappelen. Omdat

de groei van de akkerbouwproduktle

In Dendermonde weinig

afweek van die In de overige arrondissementen durven wij te veronderstellen,
dat de ontwikkeling van de varkensstand in Oost-Vlaanderen zich pari passu
bewoog met die van Dendermonde. Voor de provincie betekent dit dus, da
wordt aangenomen, dat de varkensstapel In de periode 1815-1846 met circa 40
Is gestegen.61
De veronderstelling

van de stijging van de varkensstapel Is verde

aannemelijk In het licht van gegevens uit de Franse tijd. Vanderpljpen ver
meldt voor het eerste decennium van de 19e eeuw 'betrouwbare' totaalcijfen
voor het Scheidedepartement. Hieruit zou voor de Oostvlaamse gemeenten geconcludeerd kunnen worden, dat de groei van de varkensstapel van het beglr
van de 19e eeuw tot 1846 zelfs ruwweg 70Z Is geweest.62
Ten overvloede zij verder nog opgemerkt, dat de ontwikkeling van de
varkensstand niet per definitie dezelfde was als die van de produktie van
varkensvlees. Veranderingen in de voedersltuatle werkten immers niet alleen
door in de aantallen dieren, maar ook in het slachtgewlcht en in de tijd
benodigd voor de mesterij. Wij durven dan ook nu al, vooruitlopend op deel
II te beweren, dat de varkenevleesproduktie in Oost-Vlaanderen in de periode
1815-1846 met meer dan 40Z is gestegen.

Behalve het houden van paarden, runderen en kleinvee bestond er nog een tak
van het veebedrijf, die van oudsher een grote verspreiding kende, de pluimveehouderij. Over deze ook voor kleine landlieden belangrijke bedrijfstak
tasten wij in het duister. Het ontbreken van betrouwbare gegevens laat ons
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niet toe conclusies te trekken over de ontwikkeling van de elerproduktle en
van de produktle van vlees van gevogelte.

3.4 Recapitulatie produktiegroel
In het voorgaande zijn wij nagegaan hoe In de akkerbouw de grootte van het
bouwland, de produktlvltelt en de areaalomvang van de meest verbouwde gewas
sen zich afzonderlijk hebben ontwikkeld in het tijdvak 1815/20-1846/50. In
het navolgende zullen wij per arrondissement en voor de provincie als geheel
de hiervoor geschatte waarden rubriceren om uiteindelijk de totale fysieke
produktiegroel van tarwe, rogge, haver, boekweit en aardappelen vast te
stellen (Voor de gevolgde weg bij de berekening zij men verwezen naar noot
63). Ook voor de veehouderij zullen wij onze belangrijkste bevindingen nog
eens op een rij zetten, zodat een eerste totaal-overzicht van de Oostvlaamse
landbouw wordt verkregen.

Tabel 1.23

Fysieke produktiestijging van tarwe in procenten (1815/201846/50) en de gemiddelde produktie rond 1850 in hl.

arrondissement

(1)

(2)

Gent
Oudenaarde
Aalst
Dendermonde
St.-Niklaas
Eeklo
Oost-Vlaanderen

9
7,5
5,5
8
3
10
7,5

17
35
27
12
6
13
21

Bron:
Legenda :

Commentaar:

(3)
29
53
19
54
65
105
45

(«)

(5)

65
122
59
86
80
155
89

151
156
123
90
118
58
694*

Eigen berekeningen op basis van de tabellen I.8-1.20 (zie ook
noot 63).
groei bouwlandareaal in Ζ
(1)
groei produktlvltelt in Ζ
(2)
(3)
areaalgroei van het tarwe-aandeel in het totale bouwland
(4)
groei van de fysieke produktie in Ζ
(5)
gemiddelde produktie rond 1850 in 1.000 hl
*
Het verschil met de totaaltelling is terug te voeren op
gemaakte afrondingen en het feit, dat de produktiviteitscijfers van 1850 voor Oost-Vlaanderen geen gewogen
rekenkundig gemiddelden zijn.
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Tabel 1.24

Fysieke produktlestljglng van rogge In procenten (1815/201846/50) en de gemiddelde produktle rond 1850 in 1.000 hl.

arrondissement

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Gent
Oudenaarde
Aalst
Dendermonde
St.-Niklaas
Eeklo
Oost-Vlaanderen

9
7,5
5,5
8
Э
10
7,5

32
58
26
25
19
43
32

23
45
14
2
14
13
8

77
146
14
32
5
78
53

504
139
120
198
172
135
1290*

./·
./.
./.

Bron, Legenda en Commentaar: zie tabel 1.23

Tabel 1.25 Fysieke produktlestljglng van haver in procenten (1815/201846/50) en de gemiddelde produktie rond 1850 in 1.000 hl.
arrondissement

(1)

(2)

(3)

Gent
Oudenaarde
Aalst
Dendermonde
St.-Niklaas
Eeklo
Oost-Vlaanderen

9
7,5
5,5
8
3
10
7,5

31
46
25
21
37
42
31

33
25
45
36
18
1
28

(4)
./.

4
18
./.27
./. 16
16
55
1

(5)
146
101
88
71
165
89
658*

Bron, Legenda en Commentaar: zie tabel 1.23.

Tabel 1.26 Fysieke produktlestljglng van boekweit in procenten
(1815/20-1846/50) en de gemiddelde produktie rond 1850
in 1.000 hl.
arrondissement

(1)

(2)

Gent
St.-Niklaas
Eeklo
Oost-Vlaanderen

9
3
10
7,5

49
4
42
38
(26)

(3)

./.
./.
./.
·/.

50
49
8
36

(4)
./. 19
./. 45
44
./. 5
(./. 13)

(5)
60
30
85
201*

Bron, Legenda: zie tabel 1.23
Commentaar
: * hierin is ook de produktie van de andere drie arrondis
sementen opgenomen.
( ) betreft cijfers na weging met de afzonderlijke arron
dissementen.
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Tabel 1.27 Fysieke produktiestljglng van aardappelen In procenten
(1815/20-1844) en de gemiddelde produktie vóór het toeslaan van de phytophtera Infestane In 1.000 hl.
arrondissement

(1)

Gent
Oudenaarde
Aalst
Dendermonde
St.-Niklaas
Eeklo
Oost-Vlaanderen

9
7,5
5,5
8
3
10
7,5

(3)

(2)
101
133
163
88
68
71
107

./. 1
./. 19
./. 3
./. 14

7
18
./.

3

(4)

(5)

117
103
169
75
85
122
115

1701

707
969
712
644
428
5164*

Bron, Legenda en Commentaar: zie tabel 1.23; kolom (5) betreft 1844.

Uit de cijferopstellingen van de tabellen I.23-1.27 blijkt, dat de akkerbouwproduktie van de drie belangrijkste voedingsmiddelen

tarwe, rogge en

aardappelen zeer sterk is gestegen in de periode 1815-1844/50 en zoals wij
reeds hebben geconstateerd vooral na 1825.63 Wat de regionale spreiding betreft is de produktiegroei het krachtigst in Oudenaarde en in wat mindere
mate ook in Eeklo. St.-Niklaas en Aalst blijven achter bij de provinciale
trends. Voor het laatste arrondissement kan dit worden verklaard door de
opmerkelijke groei van de masteluinproduktie. Deze ging ten koste van de
produktiestljging (of -handhaving) van andere granen.

In het algemeen kan worden vastgesteld, dat als gevolg van de gestegen akkerbouwproduktie de voedselsituatie van het vee aanzienlijk is verbeterd.
Dit betekent niet, dat alle takken van de veehouderij eenzelfde mate van
groei hebben doorgemaakt. De ongelijke ontwikkeling van de afzonderlijke
voedingsmiddelen heeft naast verschuivingen in de voedingspakketten van de
verschillende dieren, ook geleid tot wijzigingen in de samenstelling van de
veestapels. Een geringere haver- en klaverproduktie en een grotere produktie
van andere gewassen, in het bijzonder aardappelen, hadden op de stand der
paarden een andere uitwerking dan op de stand van het overige vee, bijvoorbeeld varkens. Gaan wij af op de genoemde tellingen van paarden, rundvee,
schapen en varkens, dan zijn in de periode 1815-1846 de stapels van deze
dieren achtereenvolgens toegenomen met ruwweg 10Z, 25Z, 35Z en 40Z.6* De
produktie van het veebedrijf (naast de mest), in casu de tractie, de huiden,
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de zuivel- en vleesopbrengst Is, zoals wij reeds aannemelijk hebben gemaakt,
sterker gestegen dan de percentages aangeven. Zelfs de groei van de zulvelen vleesproduktle, die uitsteeg boven de bevolkingstoename Is door ons al
als voorlopige conclusie gedebiteerd. Met deze conclusie strookt de consta
tering over de algemene verbetering van de voedselsituatie van de dieren,
die Immers grosso modo dezelfde omvang moet hebben gehad. 63

3.5 Produkt!· дня»·» consumptie
Op grond van de ontwikkeling van de produktle kan geconcludeerd worden, dat
er forse verschuivingen In het voedingspatroon van mens en dier zijn opge
treden In Ooet-Vlaanderen. Er Is zelfs sprake van een ambivalent proces.
Enerzijds neemt onder de granen de produktle, en daarmee ook de consumptie
van het duurste broodgraan het sterkst toe en anderzijds vertoont het 'Infe
rieure goed' aardappelen de grootste produktiestijging. Het is mogelijk, dat
deze ontwikkeling, voorzover het de menselijke consumptie aangaat, wijst in
de richting van een steeds schevere persoonlijke inkomensverdeling in het
tijdvak. Door een relatief kleine groep in de Oostvlaamse samenleving kan
een groeiende vraag naar tarwebrood en vlees worden uitgeoefend, terwijl de
massa van de bevolking in steeds grotere mate afhankelijk wordt van het
goedkoopste levensmiddel, de aardappel.
Toch zij enige voorzichtigheid betracht, als de verbeterde produktiereeultaten al te snel gekoppeld worden aan consumptiegroei en -veranderingen
in Oost-Vlaanderen. De interprovinciale en vooral de internationale handel
in voedingsmiddelen kunnen na de openstelling van Gent als zeehaven bij de
regulering van vraag en aanbod een rol van betekenis hebben gespeeld. Voor
zover echter uit de literatuur kan worden opgemaakt is dit in de eerste
helft van de 19e eeuw nauwelijks het geval geweest. Weliswaar zou OostVlaanderen toen een exportoverschot van broodgraan hebben gekend, maar de
handel
aard.«

in voedingsmiddelen was

'doorgaans lokaal en interregionaal' van

6

Uit een onderzoek van Vandenbroeke naar de graanbevoorrading van de
grote bevolkingscentra Gent en Brussel blijkt, dat het verzorgingsgebied van
tarwe zich niet verder uitstrekte dan tot op 30 km. afstand van de steden en
dat van rogge zelfs tot op niet meer dan 20 km. Alleen in de crisisjaren was
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de situatie anders en werden leveringen bulten de regio betrokken.'7 Aan de
hand van de Exposé's van het provinciebestuur over de jaren 1836-1850 kunnen
wij bevestigen, dat de handel In rogge en aardappelen niet meer was dan een
lokale of regionale zaak. Uit geregistreerde markttotalen blijkt Immers, dat
de handel In tarwe op de markten van Oost-Vlaanderen verreweg het belangrijkste was - ruwweg 1/3 van de provinciale produktie -. De handel in rogge
bedroeg doorgaans niet meer dan maximaal 10Z van de produktie en de handel
in aardappelen bleef beperkt tot slechts enkele procenten van de totale
Oostvlaamse aardappelproduktie. Wel nam na 1845 de geregistreerde handel
fors toe. Maar ook toen ging het slechts om een fractie van de totale provinciale produktie.
Verder constateren wij, dat er een niet onaanzienlijke aanvoer was van
overzee van andere granen. Het ging met name om schepen met gerst - kennelijk vanwege de grote behoefte aan brouwgerst in de stad Gent - en in wat
mindere mate bestonden ladingen ook uit tarwe en haver. De tarve-aanvoer
bleef achter in de periode 1836-1864 beperkt tot gemiddeld 5 à 6 schepen per
jaar en bedroeg daarmee naar onze schatting niet meer dan 1/6 van de Gentse
consumptie en ongeveer 2,51 van de Oostvlaamse produktie (van het totaal,
dat in tabel 1.23 is opgenomen).68 In de crisisjaren 1845-1847 was vervolgens de zee-import van tarwe 3 à 4 maal zo hoog als het genoemde gemiddelde.
Met ingang van 1848 brachten de grote oogstoverschotten en de hoge prijzen
elders een omgekeerde beweging op gang. Het ging nu om tarve-uitvoer en deze
bereikte in 1849 en 1850 het respectabele totaal van bijna 5.800 scheepeton
per jaar, of wel ruim 1/5 van de gemiddelde Oostvlaamse produktie.'*
Wij keren terug naar de vraag of de produktiegroei van tarwe, rogge en
aardappelen gepaard ging met een dito stijging van de consumptie in de provincie. Het antwoord kan voor de twee laatste gewassen grosso modo bevestigend zijn. De produktie was hier afgestemd op het verbruik en er traden
nauwelijks verstoringen op door de internationale handel. Alleen voor tarwe
was er via lm- en exporten sprake van een afvlakken van de produktiefluctuaties.
Voorts speelde in het interprovinciale verkeer de Brusselse markt (en
mogelijk ook nog die van Brugge en Antwerpen) een rol. Wederom ging het
bijna uitsluitend

om tarwe. Toch moet ook de weerslag van het zich, tot

landelijk grootste tarwemarkt, ontwikkelende Brussel eerder gezocht worden
in zijn invloed op de Oostvlaamse prijsvorming, dan dat zich het verzor-
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gingsgebied van de hoofdstad ver over Oost-Vlaanderen uitbreidde. Geografisch kwamen Immers voor leveranties alleen een klein aantal gemeenten In
het oosten van de arrondissementen Aalst en Dendermonde In aanmerking. Deze
provinciale exporten bedroegen in het begin van de Jaren twintig nog geen
1.000 hl op Jaarbasis. In het verdere verloop van het onderhavige tijdvak,
zal gezien de structurele overschotsituatie in Brabant zelf, ook geen drastische verlegging van de aanvoerkanalen In de richting van Oost-Vlaanderen
zijn opgetreden.70 Onze schatting Is dan ook, dat In normale Jaren nog geen
10.000 hl tarwe In het Interprovinciale verkeer werd verhandeld.
Wat de koppeling van de consumptlecljfers aan die van de produktle In
de arrondissementen betreft, Is het verhaal wat anders dan voor de provincie
als geheel. Het grootste deel van de produktle werd lokaal verbruikt. De
steden, met name Gent, waren voor hun verzorging ook aangewezen op de Interregionale handel. Tarwe was het produkt, dat ook hier de grootste afstanden
overbrugde. Dit kwam, omdat het relatief dure levensmiddel meer transportkosten kon dragen en de streek rond Gent voornamelijk bestond uit zandgrond,
waarop vooral rogge verbouwd werd. Al met al kan voor de menselijke consumptie van de levensmiddelen tarwe, rogge en aardappelen worden geconcludeerd,
dat deze zowel In de provincie als geheel als In de afzonderlijke arrondissementen Is toegenomen. Ook per hoofd van de bevolking lijkt er, met uitzondering van de Incidentele terugval In de crisisjaren, sprake te zijn van een
opmerkelijke groei.71
Geheel In tegenstelling tot de produktle van de broodgranen en aardappelen, ontwikkelde zich de produktle van haver en boekweit. Deze bleef gelijk of viel zelfs Iets terug. Omdat de twee gewassen voornamelijk voor het
dierlijk verbruik waren bestemd - evenals trouwens klaver, waarvan eerder
een areaalinkrimping werd geregistreerd - zou verondersteld kunnen worden,
dat de voedingssituatie in en daardoor de produktle van de veehouderij weinig of niet is verbeterd. Dit was echter niet het geval. Want naast de vermelde ontwikkeling deden zich nog heel wat andere zaken voor.
Alleen al als consequentie van de grote produktiestijging der broodgranen namen met de stro-ontvang ook overschotten en afval toe, die als veevoer
dienst deden. Voorts werd de boekweitproduktie mede beïnvloed door de veranderde menselijke voedingsgewoonten. Sedert de 18e eeuw werd het gewas in de
menselijke voeding geleidelijk gesubstitueerd door andere granen en aardappelen; een proces, dat in de 19e eeuw werd voltooid.72
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Een ontwikkeling, die de vraag naar voedingsgewassen voor dieren verminderde, maar waarvan de kwantificering nauwelijks mogelijk Is, was het
toenemend gebruik om vee op stal te laten staan en daar te voeden. De verminderde bewegingsvrijheid van de dieren, die daaruit voortvloeide, moet
geleid hebben tot een reductie van de voedselopname en daardoor tot een
efficiëntere veehouderij. Van het grootste belang was tenslotte de spectaculair gestegen aardappelproduktie. Schatten wij het menselijk verbruik in
Oost-Vlaanderen vóór de crisis op 2,5 miljoen hl, dan moet de dierlijke
consumptie op ongeveer 2,8 miljoen hl hebben gelegen.73 Voor beide categorieën consumptie kan van een forse stijging worden gesproken ten opzichte
van de situatie in het begin van de Hollandse periode. Voor de eerste categorie was de groei ongetwijfeld meer dan 50Z en voor de tweede meer dan een
verdubbeling.

Noten bij deel I, Hoofdstuk 3:

1.

Ook de winst is hier een integrerend bestanddeel van de toegevoegde
waarde bij de produktie in bedrijf of sector.

2.

Dat bij vergelijking van dit soort produktiegegevens gemakkelijk distorsies voorkomen, als geen rekening wordt gehouden met de inputs,
maakt de kwantitatief belangrijke hulpstof mest duidelijk. Het gebruik
van de elders aangekochte mest varieerde immers in de tijd en naar
gebied.

3.

Het is zelfs mogelijk, dat men ten onrechte tot de conclusie komt, dat
een gewijzigde grondverdeling de produktiviteit verlaagt. In het hypothetische geval, waarin de areaalverdeling bestaat uit tarwe en rogge
en waarin tarwe op de beste grond wordt verbouwd, zal bij een uitbreiding van deze teelt doorgaans beslag worden gelegd op rogge-percelen,
die de hoogste produktiviteit hebben. Het gevolg van de gebruiksverandering van de grond Is evenwel, dat zowel de tarwe- als de rogge-opbrengst, fysiek gemeten, per oppervlakte eenheid dalen.

4.

Voor het ontstaan, het doel en de werking van het kadaster zie verder:
- J. Hannes, Provincie Limburg 1842-1844, Uitgave van kadastrale statistieken, Brussel-Leuven, 1973.
- J. Hannes, De voorbereiding van het parcellair kadaster. Een bronnenstudie, in: Gemeentekrediet van België, 21 (1967), 81-90.
- J. Hannes, Het primitieve kadaster (vóór 1840) als bron voor de stu-
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die van de plattelandseconomie, in: 'Economische Geschiedenis van België, Behandeling van de bronnen en problematiek. Handelingen van het
colloquium te Brussel 17-19 november 1971 (Ve en Vie secties)'. Archief
en Bibliotheekwezen in België, Extra nummer 10, 193-201.
- J.P. Challe, Het oorspronkelijk kadaster en zijn gebruik in:Gemeentekrediet van België, 27 (1973), 153-169.
Het is evident, dat de verschillende landbouwbedrijven en bedrijfjes in
concreto van hun eigen exploitatiemogelijkheden uitgingen en dus niet
in alle opzichten - of soms in het geheel niet - het aangegeven bouwplan en de voorgestelde oogstresultaten volgden. Toch heeft het kadastrale model een grote realiteitswaarde. De vorm, waarin dit werd gegoten en de cijfermatige invulling hadden inmers tot doel zo nauwkeurig
mogelijk het grondinkomen te berekenen. De kadastrale berekeningen
mogen dan ook aanspraak maken op een grote mate van betrouwbaarheid. De
omvang van de afwijkingen tussen de werkelijkheid en het model kan
alleen na uiterst gedetailleerd onderzoek worden vastgesteld.
Door Hannes en Vanderpijpen (Teeltplan, 1973, 67-107) zijn op dezelfde
wijze produktie- en produktiviteitsvergelijkingen gemaakt tussen enerzijds incidenteel aangetroffen kadastrale expertises uit de Franse en
de vroeg-Hollandse periode van een aantal Oostvlaamse en Antwerpse
gemeenten en anderzijds de landbouwtelling van 1846.
Wel heeft de gekozen steekproefmethode tot gevolg, dat over de onzekerheid van de produktiviteitsgemiddelden op arrondissements- en provinciaal niveau geen uitspraken kunnen worden gedaan.
Met name wat de eerste helft van de 19e eeuw betreft, kan gewezen worden op de aardappelteelt. Naast de introductie en de verspreiding van
produktievere variëteiten, zoals bijvoorbeeld de Lankman, hebben stellig ook veranderde teeltgewoonten de produktiv!teit gestuwd. Exposé,
1820, 25-27) Journal d'Agriculture, 1833, 242-245.
Voor de Franse periode staat ter beschikking: 'Recueil méthodique des
lois, décrets, règlements, instructions et décisions sur le cadastre de
la France', Paris, 1811 (zie: Hannes, Provincie, 1973, 4 ) .
Sickenga, Geschiedenis, 1883, I, 28.
Bij de gemeentelijke kadastrale stukken is onder Document nr. 23 La В
een 'Statistiek van de uitbatingsgrootte' opgenomen. Voor de gemeenten
die over deze staat beschikken, kan worden nagegaan hoe de oppervlakte
van het bouwland naar bedrijf sgrootte is verdeeld. Voor ons is van
belang, dat is aangegeven, welke omvang van het bouwland werd geëxploiteerd door bedrijfjes, die kleiner waren dan 3 ha.
Kan aan de hand van de genoemde 'Statistiek' worden aangetoond, dat het
kleinbedrijf in Dendermonde, Aalst en Oudenaarde in grotere mate aanwezig was dan in de drie overige gewesten, hier gaat het om raadpleging
van Document nr. 23 La В in combinatie met Document nr. 5 bis. Door dit
onderzoek voor in eikaars nabijheid gelegen gemeenten uit te voeren
kunnen conclusies worden getrokken over de samenhang van de grondproduktiviteit en de mate van uitoefening van het kleinbedrijf.
Een concreet voorbeeld betreft het arrondissement Eeklo. Wij vergel!j-
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ken de gemeenten Assenede, Eeklo en Oosteeklo en zetten In tabel I.A
een aantal kerngegevens op een rij. Uit de tabel Is op te maken dat de
uitoefening van het kleinbedrijf gepaard ging met een hogere brutogrondproduktlvltelt, hogere absolute exploitatielasten en kleinere
relatieve marges tussen bruto-opbrengsten en kosten. Hoewel dit soort

Tabal Ι.λ ι

Gagevan· over da ultoefanlng van hat klalnbedrljf an da produkclvltalt In drie gameentan van
het errondiaaement Eaklo.

(*)
Aaaanede
Eaklo
Ooeteeklo

4
23
IS

1165,79
1178,1)
671,21

β«2,78*
770,13
»1,18

7«, 01
65,37
62,12

(6)
rogge

(5)
37
«0
33

21
17

aardappelen

17
U
13

130
110
90

Bron
Legenda

f Eigen berekeningen op baal· vani R.A. Gant, Kadaatar, nr. 102-1052.
I (1) aandeel kleinbedrijf (< 3 ha) In procenten van het totale bouvland.
(2) "
onzuivere opbrengat van la kla··· grond In Nederland·· gulden·.
(3) »
het totaal dar afrekenlngen (oxploltatlalaatan) In Rederlandae güldene.
(4) "
het percentage van (3) In ( 2 ) .
(5) "
da ronde аов In Naderlandaa gulden·.
(6) bet bruto-oogatreaultaat In bl per ha.
CooDantaarl
* *
de totale koeten van het vervoer naar da aarkt van Eaklo bedroegen ƒ 28,26.

vergelijkingen niet boven alle kritiek verheven Is - kanttekeningen
kunnen In het bijzonder worden gemaakt bij de situering van betreffende
gemeenten ten opzichte van de marktplaats en de daaruit voortvloeiende
consequenties voor de vervoerskosten -, mag In leder geval worden vastgesteld, dat de voor ledere gemeente verschillende verdeling tussen
klein- en grootbedrljf haar weerslag vond In de kadastrale vermelding
van opbrengsten en kosten.
12.

Onder kapitaalgoederen verstaan wij ook de claims, die konden worden
uitgeoefend op goederen In het bezit van derden, zoals onder meer het
gebruik van andermans paard en ploeg. De beschikbare arbeldscapacltelt
(arbeidskrachten) werd op haar beurt niet alleen bepaald door de specifieke gezinssamenstelling op het kleine boerenbedrijf, maar ook door
(veelal stilzwijgende) arbeidsovereenkomsten, die met derden moesten
worden nagekomen. Een en ander bestond voornamelijk uit het beschikbaarstellen van arbeid aan de boer of landheer, van wie de grond werd
gepacht.

13.

Ook voor het niet voor de markt producerende bedrijf geldt de economische wet, dat de marginale kosten aan de marginale opbrengsten gelijk
worden gemaakt. In dit geval betekent het, dat geen extra moeite en
inspanningen meer worden verricht om zich te voorzien in mest, als de
eruit resulterende produktievergroting er niet tegen opweegt.

14.

Recensement (1846), Agriculture, I, 1851, VII-IX.

15.

Vanderpijpen, De landbouw, 1983, 156.

16.

Vanderpijpen, De landbouw, 1983, 156.
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17.

De fysieke grondproduktiviteit in het Leiedepartement lag doorgaans vat
lager dan in het Scheidedepartement.

18.

Bij de grote discrepantie tussen de geldelijke produktie-opbrengsten en
de pachten speelden niet alleen te hoog geschatte fysieke oogstresultaten een rol maar ook te laag geschatte kosten.

19.

Wij berekenden het volgende gewogen gemiddelde zaadverbruik:
voor tarwe
: 1,79 hl per ha
voor rogge
: 1,50 hl per ha
voor boekweit : 0,81 hl per ha
voor haver
ι 2,19 hl per ha

20.

Vanderpijpen, De landbouw, 1983, 385.

21.

Volgene de Franse kadastergegevens (1811/12) komt de inhoudsmaat voor
aardappelen 'sac' overeen met - afhankelijk van de marktplaats - circa
1,61 en circa 1,34 hl (zie ook: Vanderpijpen, De landbouw, 1983, II,
99). De vraag is of de gemeenten bij hun opgave van de aardappelproduktiviteit niet een andere inhoudsmaat voor ogen hadden dan deze Franse
'sac'.

22.

Dat de gemiddelde produktiviteit van tarwe in Eeklo zo hoog ligt, is
slechte aan één waarneming toe te schrijven. Voor Eeklo vermeldt de
gemeente Boekhoute een tarwe-areaal van 134 ha met een gemiddelde produktiviteit van 29 hl. Zonder Boekhoute zou het tarwecijfer voor Eeklo
18 hl per ha bedragen; en verder het roggecijfer 12,5, het boekweitcijfer 14,5 en het havercijfer 21 hl.

23.

Vanderpijpen vermeldt, dat vanaf 1803 tot 1810 de oogsten relatief goed
waren en die van 1805 uitzonderlijk goed. Daarna kwam de slechte oogst
van 1811 - een algemeen verschijnsel in Europa - terwijl ook in 1812 in
de meeste Oostvlaamse gemeenten de oogst middelmatig was (Vanderpijpen,
De landbouw, 1983, 270 en 290).

24.

Een eerste vergelijking op basis van 26 Gentse gemeenten tussen 1805/06
en 1812 wijst uit, dat in het laatste jaar het areaal van tarwe, rogge,
boekweit en haver 24Z groter is - inclusief masteluin 31Ζ - dan in het
eerste jaar.
Een tweede vergelijking op basis van 10 willekeurige Gentse gemeenten
tussen 1805/06 en de kadastercijfers van rond 1830 geeft aan, dat het
cultuurareaal in de jaren twintig meer dan 40Z hoger uitkomt dan in
1805/06.
Een derde vergelijking op basis van 26 Gentse gemeenten tussen 1805/06
en 1846 laat zien, dat het areaal van tarwe, rogge, boekweit en haver
bij de (gekritiseerde) landbouwtelling 31Z - inclusief masteluin 35Z hoger uitkomt dan in het begin van de eeuw.

25.

Er zijn wel argumenten aan te voeren voor een daling van de fysieke
produktiviteit. Het is mogelijk, dat de lage graanprijzen in de eerste
helft van de jaren twintig de boer ertoe hebben aangezet de relatief
vruchtbaarste grond te gebruiken voor andere gewassen, waarvan de prij
zen zich beter hielden of voor gewassen, die een hogere geldelijke
produktiviteit gaven per ha, zoals bijvoorbeeld vlas, aardappelen en
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tabak. Ook Is het theoretisch niet ondenkbaar, dat een nieuwe afweging
van kosten en opbrengsten tot een zekere mate van extensivering van de
produktle heeft geleld. Toch zijn wij van oordeel, dat de produktlvltelt niet fors Is gedaald. De grotere boeren waren Immers min of meer
gebonden aan het stelsel van vruchtwisseling, dat zij toepasten en
kleine producenten stemden hun produktle voornamelijk af op de behoefte
van het eigen gezin. Voorts was er rond 1820 niet alleen sprake van
overproduktle van graan In Europees verband en wel door de stijgende
aanvoer vanuit het Zwarte-Zeegebied, maar ook In Oost Vlaanderen werden
In de jaren 1818-1821 de oogsten van graan en aardappelen als goed,
gelukkig en overvloedig gekwalificeerd; dus zo mogen wij wel aannemen
voor deze jaren, een meer dan gemiddelde produktiv!telt! (Voor de rest
van de jaren twintig hebben wij geen nadere gegevens verzameld. Onze
bron - het jaarlijkse 'Exposé de la situation de la province de la
Flandre-Orientale' en vanaf 1823 het 'Verslag nopens den staat der
provincie Oost-Vlaanderen' - laat ons In de steek).
26.

Wij kwamen tot de volgende groeipercentages: voor tarwe ± 17,51, rogge
± 22,5Z, haver ± 26Z, boekweit i 36Z en voor gerst i 7Z.

27.

Rapports, 1846, Procès Verbaux, 94-107.

28.

Exposé's, 1841-1851.

29.

Zie 1.2.2

30.

Mede gelet op de onnauwkeurigheden in de steekproef resultaten, kan
beweerd worden, dat het aardappelareaal ruwweg op peil bleef.

31.

Exposé, 1841, 149-150. Ook de graanteelten van 1840 hebben betrekking
op Jaarlijkse gemiddelden.

32.

Recensement (1846), Agriculture, I, 1851, CXVIII-CXXIX. De grootte van
het bouwland werd door ons voor 1840 op 214.000 ha geschat. De omvang
van het vlasareaal bedroeg in hetzelfde jaar 15.143 ha, zodat de relatieve grootte ervan 7,08Z was.
In de belangrijke paragraaf over de vlasnijverheid in België Iqpmt de
redactie van de landbouwtelling voor de periode 1840-1846 met verreikende conclusies. Wat de belangrijkste vlasverbouwende provincie Oost
Vlaanderen betreft werd naast de mistastlng over de vermindering van
het areaal, ook berekend, dat de gemiddelde grondproduktiviteit van het
resterende vlasbestand in 1846 18,51 hoger was dan in 1840. Ook hier
kan het nodige tegen worden ingebracht; zeker als men een en ander voor
de verschillende arrondissementen verbijzonderd.
De stijging van de grondproduktiviteit kan niet alleen worden verklaard
door de uitval van relatief minder produktieve grond, want niet alleen
nam deze toe in arrondissementen waar de vlasverbouw sterk verminderde,
maar ook daar, waar het vlasareaal groeide en wel in min of meer gelijke mate.

33.

Rapports, 1846, Procès Verbaux, 96-97.
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34.

In het exploitatie-overzicht van het al eerder aangehaalde modelbedrljf
van De Llchtervelde beatond de omzet voor 44Z uit de verkoop van zulvelprodukten en levend vlees. Bedacht moet wel worden, dat het hier
gaat om een groter dan gemiddeld bedrijf op de Gentse zandgrond aan het
begin van de Hollandse periode (De Llchtervelde, Mémoire, 1815, 84-87).

35.

H.A., 1-68, 1817-1850.

36.

Vanderpljpen, De Landbouw, 1983, 410, 420, 433, 437, 462, en 473.

37.

H.A., 2, 1818, 49-51; M.A., 15, 1824, 11.

38.

M.A., 19, 1826, 269-272.

39.

H.A., 42, 1837, 10-23.

40.

M.A., 44, 1838, 551-581.

41.

M.A., 48, 1840, 176-179.

42.

Recensement (1846), Agriculture, I, 1851, Vili; B(ulletln) C.C.S., III,
Procès Verbaux, 1847, 148.

43.

M.A., 6, 1819, 601-609; R.A. Beveren, Arr. Dendermonde, nr. 376; zie
ook noot 20.

44.

Heel wat materiaal over de veestand Is verloren gegaan. Toch moet het
mogelijk zijn aan de hand van gemeente- en provincie-archieven en die
van de belde veefondsen een beter gefundeerd en een diepgaander oordeel
over de ontwikkeling van de veestapel te geven dan waartoe wij hier in
staat zijn.

45.

Vanwege een halvering van de tarieven voor runderen en paarden vanaf
1825 zal vermoedelijk de onderregistratie van vee zijn teruggedrongen
(M.A., 19, 1826, 269-272). Een te lage opgave door veebezitters werd
immers minder lonend. Voor de periode na 1837 geldt daarentegen het
tegenovergestelde, want met ingang van 1840 werden de heffingen door
het veefonds verdubbeld (M.A., 48, 1840, 177). Het doen van een onJuiste opgave kon zich ook tegen de veeboer zelf keren. Hij liep immers
het risico, dat zijn vergrijp nadelige strafrechtelijke gevolgen had en
ook dat zijn schadeloosstelling bij calamiteiten op de tocht kwam te
staan.

46.

Een argument voor de betrouwbaarheid van veetellingen ia ook, dat in
brede kring van de kleine landelijke gemeenschap men bekend was met de
omvang van de individuele veestapels. Deze geheim te houden was voor
boeren geen gemakkelijke opgave. Buren en bekenden waren Immers om
allerlei redenen betrokken bij elkaarβ lotgevallen.

47.

Het gaat hier voornamelijk om landbouwpaarden, in 1836 als trekpaarden
aangeduid. In hoeverre de fokkerij mede gericht waa op andere bestem
mingen, zoala het leger, het verkeer en de industrie, is niet nagegaan.
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48.

Recensement (1846), Agriculture, I, 1851, XVI-XVIII.

49.

Voor de Jaren 1847-1850 hebben wij geen gegevens gevonden. Het gede
tailleerde cijfermateriaal van de gemeenten In de arrondissementen
Dendermonde, St.-Niklaas en Eeklo geeft bij vergelijking van 1836 met
184S en 1846 geen aanleiding onze conclusies bij te stellen. In de
totaalplaatjes van de drie arrondissementen stak het getal trekpaarden
van 1836, weliswaar - zij het In geringe mate - uit boven het aantal
der drle-Jarlge en oudere paarden van 1845 en 1846, maar het Is niet
onmogelijk, dat In het eerste Jaar ook een aantal twee-Jarlge paarden
In de telling werd opgenomen. De telling van 1819 In de gemeenten van
Dendermonde bevestigt de ontwikkeling, die wij voor de provincie als
geheel vaststelden: een groei van het paardenbestand van het tweede op
het vijfde decennium met bijna 10Z.

50.

Vanwege het verschil in peildata tussen cijfers van de jaren twintig en
die van 1845 en 1846 is een correctie van de laatste gegevens op zijn
plaats. Wij schatten, dat van oktober op januari de stand van het jonge
vee, door de wat grotere slacht, met zo'η 5.000 stuks daalde. Omdat de
oudere beesten voor 95Z uit melkvee bestonden, speelde hier de najaarsslacht geen belangrijke rol. Voor deze categorie kwam onze schatting
uit op een terugval van ongeveer 1.000 à 1.500 stuks.

51.

Bijkomende voordelen van een vergrote jonge-veestand waren verder een
grote keuzemogelijkheid voor fokstieren en trekossen en het sneller
vervangen van minder produktief ouder vee door Jongere beesten.

52.

Recensement (1846), Agriculture, I, 1851, XXV.

53.

Recensement (1846), Agriculture, I, 1851,53. XXVIII-XXXIV.

54.

In het agrarisch Jaar 1846/47 bestond de internationale rundveehandel
slechts uit de import van 18.317 en de export van 9.847 stuks vee (Rapport, 1851, 190). Voorts moet in nationaal verband de concurrentiekracht van de Oostvlaamse veeteelt benadrukt worden. Was elders in
België - vermoedelijk noodgedwongen - de vetweiderij toegesneden op
volwasswen beesten, in Oost-Vlaanderen profiteerde men van de relatief
grote melkveehouderij. Het Jaarlijkse grote aanbod van nuchtere kalveren vloeide er onder meer af via de mester!j van jongvee, hetgeen neerkomt op de produktie van kwalitatief goed, maar ook duur vlees. Van de
ruim 50.000 jonge beesten, die in 1845 en 1846 in België voor de slacht
bestemd waren, werden ongeveer 55Z gemest in Oost-Vlaanderen. Voor de
105.000 volwassen runderen bedroeg het percentage slechts 15. Welk deel
nu van hetroeet vee in het interprovinciale verkeer verdween is door ons
niet nagegaan. Het is echter aan te nemen, vanwege de lokatie van de
centra van vetweiderij, dat de meeste beesten voor de Oostvlaamse stedelijke consumptie bestemd waren. Wel is het niet uit te sluiten, dat
enige Brusselse aankoop in het arrondissement Dendermonde plaatsvond.

55.

Wat stro betreft, werd in verschillende publikaties gewezen op zijn
uitstekende voedingswaarde. Om stro beter geschikt te maken als veevoer, werd in de Jaren dertig ook een nieuw werktuig, de strohakker,
geïntroduceerd en gepropageerd (Journal d'Agriculture, 1835, 97-115).
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Er staan ons geen gegevens ter beschikking voor de jaren na 1846.
Bij vergelijking van de gemeentelijke cijfers van de rundveestand In
1836 In de arrondissementen Dendermonde, St.-Niklaas en Eeklo met die
van 1845 en 1846 - wij nemen voor deze Jaren het rekenkundig gemiddelde
van het vee ouder dan 3 maanden - komen wij uit op groeipercentages van
respectievelijk 38, 25 en 12. Omdat echter bij de telling van 1836 geen
uniforme maatstaven zijn gehanteerd, zijn deze percentages weinig zeggend, en geven zij geen Inzicht In de verscheidenheid van de regionale
ontwikkeling. Ook Is het moeilijk te achterhalen of de ontwikkeling In
de genoemde arrondissementen aansluit bij die voor de gehele provincie.
Alleen bij de opgaven van de gemeenten van Eeklo wordt voor 1836 opgenomen, dat de gegevens ook betrekking hebben op kalveren en vaarzen.
Het groeipercentage voor dit arrondissement heeft bijgevolg realiteitswaarde.
Voor de gemeenten van Dendermonde hebbem wij voorts nog gegevens over
de aantallen ossen en koeien in 1819. Omdat het hier evenmin duidelijk
is over welke leeftijdscategorieën het geregistreerde rundvee zich
uitstrekt, kunnen ook voor deze cijfers geen zinvolle vergelijkingen
getrokken worden met andere jaren.
Vanderpljpen, De landbouw, 1983, 410 en 462.
Voor de Jaren na 1825 ontbreken de gegevens, omdat vanaf 1826 de belasting op schapen werd afgeschaft (M.A., 19, 1826, 269-272; B.C.CS., IV,
1851, 210-211; Recensement (1846), Agriculture, I, 1851, XXXV en 563564).
Een vergelijking tussen de periode 1816-1825 en de latere Jaren wordt
bemoeilijkt door een verschil in categorie-indeling en in peildata. Bij
de tellingen voor het veefonds werden lammeren Jonger dan twee maanden
oud - dat zullen er echter in Januari niet veel zijn geweest - niet
opgenomen. Voor de cijfers van latere jaren werd geen of wel een ander
leeftijdsonderscheid gemaakt. In 1845 en 1846 waren 35.000 schapen
ouder dan één Jaar en bleven er circa 13.000 onder deze grens. Gaan wij
er vanuit, dat nog voor de winter een paar duizend schapen werden geslacht, dan kan de werkelijke groei niet ver naast het hier geschatte
cijfer hebben gelegen.
Recensement (1846), Agriculture, I, 1851, XXXVIII.
De toename manifesteerde zich in alle plattelandsgemeenten van Dendermonde, evenwel met uitzondering van Lebbeke en Wetteren. Vanwege de
verschillen in peildata kan niet worden uitgesloten, dat de groei iets
minder is geweest dan 50Z (R.A. Beveren, Arr. Dendermonde, nr. 376;
Recensement (1846), Agriculture, I, 1851, 536-561).
Voor de jaren 1847-1850 ontbreekt het cijfermateriaal. De varkensstapel
zal in deze periode geen grote veranderingen hebben ondergaan. Wel ligt
het voor de hand, dat de omvang van de mester!j zich aanpaste aan de
vigerende voedselsituatie.
Volgens Vanderpljpen bedroeg de varkensstapel rond 1800 in Oost-Vlaanderen 47.963 stuks. De schatting van prefect Faipoult voor het begin
van de 19e eeuw kwam voor het Scheidedepartement uit op 55.190 stuks
(na aftrek van Zeeuws-Vlaanderen op 49.270 voor het latere Oost-Vlaan-
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deren). In 1846 bedroeg de varkensstand 82.858 stuks (Vanderpijpen. De
landbouw, 1983, 471-479).
63.

Bij de berekening van de fysieke produktlegroel is door ons de volgende
weg bewandeld. Voor de cijfers van de groei van het bouwland zijn de
gegevens van de twee deelperioden 1817/20-1830/34 en 1830/34-1846 getotaliseerd, zoals in tabel I.B is aangegeven. Voor de stijging van de
grondproduktiviteit stonden wat het begin van het tijdvak betreft de op
basis van het kadaster, berekende gegevens centraal. Uit ons onderzoek
Tabel I.B Stijging van de grootte van het bouwland in procenten.
1817/20-1830/34

Gent
Oudenaarde
Aalst
Dendermonde
St.-Niklaas
Eeklo
Oost-Vlaanderen

5,5
2,5
0,5
3
2
10
4,5

1830/34-1846

3,5
5
5
5
1

1815/20-1846/50

9
7,5
5,5
8
3
10
7,5

Bron: zie 1.2.3.
bleek echter wel, dat de produktiviteitscijfers aangepast dienden te
worden in bovenwaartse richting. Kwamen wij voor tarwe uit op 51, de
produktiviteitscijfers van rogge, haver en boekweit werden voor 1815/20
10Z hoger geschat dan op basis van de kadastrale bronnen werd vastge
steld. De cijfers voor het einde van het tijdvak werden berekend door
van de gegevens van 1846 in tabel 1.12 en van die van 1850 in tabel
1.16 het rekenkundig gemiddelde te bepalen.
Bij aardappelen echter werd een andere weg gevolgd dan voor de granen.
Voor de produktiviteitsberekening van het knolgewas gingen wij voor
1815 uit van waarden, die gelijk waren aan de gegevens van het kadaster
(na 1825 moeten de produktiviteitscijfers ongetwijfeld fors zijn opgelopen) .
Na wederom een gemiddelde te hebben bepaald, maar nu van de cijfers van
1846 in tabel 1.12 en die van tabel 1.15, hebben wij de produktiviteitsstijging geschat voor de periode 1815/20-1844. Voor de laatste zes
jaar van het vijfde decennium is het vanwege de heersende phytophtera
infestane weinig zinvol om een schatting van de produktiviteit te maken. De oogstresultaten vielen niet alleen in het algemeen zeer sterk
terug, maar zij varieerden ook nog sterk per regio, en al naar gelang
de weersomstandigheden in de verschillende jaren, deed de aardappelziekte zich heftiger dan wel minder intens voor.
De relatieve groei van het produktareaal tenslotte werd bepaald op
basis van de gegevens van tabel 1.18. Er is aangenomen, dat van het
tweede op het derde decennium van de 19e eeuw zich geen verschuivingen
hebben voorgedaan in de relatieve areaalomvang van de hiergenoemde
gewassen.
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64.

Hoewel wij geen gegevens hebben over de varkensstand na 1846, mag worden aangenomen, dat deze zich op termijn heeft aangepast aan de teruggevallen aardappelproduktle. Vooral voor de kleine landman betekende de
phytophtera Infestane niet alleen een directe aanslag op zijn voedselbudget vanwege de mislukte oogsten en of de hoge prijzen van aardappelen, maar ook nog eens een daling van de toch al niet overmatige vleesconsumptie .

65.

Om de gedachte over de voedselsituatie enigszins te bepalen, merken wij
op, dat de calorische waarde van aardappelen ruw geschat overeenkwam
met 1/4 à 1/5 van dezelfde hoeveelheid graan. Gaan wij voorts op de
cijfers af, dan was voor het uitbreken van de desastreuze aardappelziekte de veevoerproduktle van aardappelen zelfs groter (althans naar
calorieën gemeten) dan de gehele haverproduktle. Voorts kunnen wij nog
In de beschouwing betrekken, dat de gestegen aardappelproduktle vooral
de varkensvleesproduktle stimuleerde en dat varkens een relatief veel
groter netto slachtgewlcht hadden dan andere beesten.

66.

Vandenbroeke, Graanbevoorrading, 1972, 95.

67.

Vandenbroeke, Graanbevoorrading, 1972, 97 en 108-115.

68.

Er werden In de periode 1836-1844 48 binnenkomende tarwe zeeschepen
geregistreerd met een gemiddeld laadvermogen van naar onze schatting
120 ton (1 scheepston - 28,32 hl). Aan de hand van de cijfers van Vanderbroeke (Voedingstoestanden, 1973, 143) komen wij uit op een gemiddelde jaarconsumptie van 115.000 hl tarwe In de Oostvlaamse hoofdstad.
De gemiddelde jaarlijkse Import door zeeschepen van gerst schatten wij
voor de periode 1836-1844 op ruim 35.000 hl en die van haver op 12.000

hl.
69.

Exposé's, 1837-1851.

70.

Vandenbroeke, Graanbevoorradlng, 1972, 108-112.

71.

In tegenstelling tot Vandenbroeke (Voedingstoestanden, 1973, 109-169)
constateren wij ook voor Gent geen verslechtering van de voedselsituatie per hoofd van de bevolking, als het om de consumptie van tarwe,
rogge en aardappelen gaat. Aan de hand van door deze auteur gegeven
cijfers over het graanverbrulk in de eerste helft van de 19e eeuw
(o.e., 126) valt alleen op te maken, dat er sprake was van een stabiel
verbrulksniveau per hoofd. Gaan wij voorts af op de gegevens over de
ontwikkeling van het tarweverbrulk (o.e., 117), dan kan alleen geconcludeerd worden dat de roggeconsumptie enigszins terugviel. Welnu een
groter verbruik van aardappelen per hoofd kan hier mede een oorzaak
zijn geweest. Op de achtergrond speelde mogelijk ook een schevere inkomensverdeling een rol, waardoor de vraag naar de verschillende levensmiddelen beïnvloed werd.

72.

Vandenbroeke/Vanderpljpen, De Voedingsgewassen,
Recensement (1846), Agriculture, I, 1851, C H I .

1970, 59, 64 en 69;
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73.

Ale aan de produktie van tabel 1.27, die uitsluitend gold voor het
bouwland, de opbrengst van de veldjes en de tuintjes wordt toegevoegd,
komen wij uit op circa 6,4 miljoen hl aardappelen. Worden hierop de
poot- en industrie-aardappelen in mindering gebracht, dan resteert voor
de voeding ongeveer 5,3 miljoen hl. De menselijke consumptie van vóór
de crisis werd berekend op basis van de bevolkingsstand (795.000), het
gemiddelde dagverbrulk per hoofd (0,6 kg) en een omrekenlngsfaktor (70
kg aardappelen - 1 hl). De laatste twee coëfficiënten werden overgenomen uit 'Ducpétiaux, Budgets, 1855'.

4. Prijzen
4.1 Inleiding
In het voorgaande hoofdstuk Is Ingegaan op de fysieke produktle. In dit
hoofdstuk komen de prijzen van landbouwprodukten aan de orde. Op basis van
de bouwstenen, fysieke produktle en prijzen zal vervolgens In deel II de
geldelijke produktle van de landbouw worden geschat. Kennis van prijzen Is
dus een voorwaarde om te komen tot een juiste schatting van het geldelijk
produkt In de landbouw. In dit hoofdstuk pogen wij deze kennis te vergaren
door na te gaan hoe de prijzen zich hebben ontwikkeld, door te onderzoeken
of er tussen de verschillende geografische markten sprake was van 'prljseenheld' (en zo de representativiteit van de prijzen te achterhalen) en door
na te gaan hoe de produktprljzen zich verhielden tot de prijzen van andere
nlet-agrarlsche goederen (en zo de nominale agrarische prijzen In een meer
algemeen-economisch kader te plaatsen).
Prijzen zijn een centrale faktor In het economische verkeer. Tezamen
met de fysieke produktle leggen zij het geldelijk bruto-produkt ofwel het
geldelijk bruto-lnkomen vast. Dit Is een zuiver administratieve functie van
prijzen.

In

de

reële

economie

komen

de

prijzen

tot

stand

binnen

het

marktverkeer. Zij ondervinden de weerslag van de schaarste van economische
goederen en worden bepaald door de verhoudingen, waarin vragers en aanbieders van

economische

economisch

handelen

goederen
stemmen

tegenover
producenten

elkaar
en

staan. BIJ

consumenten

vrijheid van

hun

economisch

gedrag af op prijzen, die op de markt tot stand komen en die op termijn
verwacht

worden. Als

zodanig

vormen

de

prijzen

een

richtsnoer

van het

economisch handelen. Dit geldt niet alleen voor bestaande marktpartijen maar
ook voor economische subjecten, die incidenteel bij de markt betrokken zijn.
Voor het historisch proces is het verder van belang op te merken, dat
de invloed van prijzen op een economie groter wordt, naarmate het zelfvoor
zienende

karakter

van

een

huishouding

afneemt,

economische

afstanden

verminderen, informatie vollediger en sneller wordt doorgegeven en opgepikt
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en de arbeidsverdeling toeneemt; kortom een economie meer moderne trekken
gaat vertonen. Bij een dergelijke ontwikkeling raakt de economie geleidelijk
aan meer doortrokken van de markt en er kan voor dezelfde of gelijksoortige
goederen tussen verschillende geografische markten een zekere 'eenheid van
prijzen' ontstaan. Ook komt het voor, dat zich een hiërarchie van markten
ontwikkelt, waarbinnen de grootste of de markt, waar aan- en afvoer naar
andere markten tegen de geringste kosten kan plaatsvinden, gaat optreden als
uiteindelijke regulator van vraag en aanbod en als prijsleider binnen een
economische regio. Dit vindt eerder plaats, naarmate transacties veelvuldiger voorkomen en de omvang ervan groter is.
Kijken wij naar de concrete situatie van de landbouw in Oost-Vlaanderen
in de eerste helft van de 19e eeuw, dan constateren wij, dat het grootste
deel van de agrarische produktie binnen de eigen bedrijfs-gezinshuishouding
werd

geconsumeerd

ofwel buiten de officiële markten om werd

verhandeld.

Desondanks werd in de hele provincie voor de markt geproduceerd. Voorts kan
worden opgemerkt, dat de geografische (officiële) markten in de relatief
grotere bevolkingscentra waren geconcentreerd en dat Gent als een belangrijk
centrum van het agrarisch handelsverkeer functioneerde. In de provinciale
hoofdstad vonden de meeste transacties plaats vanwege de voedselvoorziening
van de vele eigen inwoners. Daarnaast was Gent middelpunt in het verkeersnet
en draaischijf
tweede

kwart

in een wat groter regionaal verband
van

de

eeuw

rechtstreeks

handel

met

en dreef sedert het
het

buitenland.

De

prijsvorming op de agrarische markt van Gent was van groot, zo niet van
overwegend belang voor de handel in landbouwprodukten en het gedrag van
producenten elders in de provincie.

4.2

Beschikbare prijsgegevens

Alvorens in te gaan op de ontwikkeling van de prijzen van de Oostvlaamse
landbouw, eerst nog iets over de bronnen, waaruit de gegevens zijn geput. In
het

magistrale

werk

van

Verlinden

en

Scholllers

'Dokumenten

voor

de

geschiedenis van prijzen en lonen in Vlaanderen en Brabant' zijn voor Gent
door Vandenbroeke en Vanderpijpen voor de periode 1800-1914 de merkurialen
van granen, brood, aardappelen, hooi, stro, boter, vlees, jenever, olie en
oliehoudende zaden gepubliceerd. Aan de hand van wekelijkse marktnoteringen
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hebben de auteurs maandelijkse prijsgemiddelden berekend en deze vervolgens
tot kalenderjaar-gemiddelden - en voor sommige produkten ook oogstjaargemiddelden - herleid.1

De aard van de bron geeft weinig of geen aanleiding te

twijfelen aan de betrouwbaarheid en de representativiteit van de cijfers.
Toch moeten er ten aanzien van het materiaal enkele kanttekeningen worden
gemaakt.
In de eerste plaats mag gewezen worden op lacunes in de prijsreeksen
van

een

aantal

agrarische

goederen. Met

name voor

boter, verschillende

vleessoorten en hooi en stro zijn lang niet alle jaargegevens voorhanden en
is het niet mogelijk een doorlopend overzicht voor de periode

1815-1850

samen te stellen. De reeksen van de belangrijkste akkerbouwprodukten zijn
voor het
bijna

tijdvak volledig, hetgeen betekent, dat voor deze goederen een

ideaal

beeld

van het prijsverloop op de Gentse markt kan worden

geschetst.
De tweede opmerking is van meer algemene aard. Uit het karakter van de
agrarische produktie vloeide voort, dat van jaar op jaar - maar ook na
opslag van de oogst binnen de termijn van hetzelfde oogstjaar - de kwaliteit
van dezelfde soort goederen aan nogal wat schommelingen onderhevig was. De
officiële status van de genoteerde marktprijzen bood een zekere garantie,
dat de registratie-ambtenaren oog hadden voor de kwaliteitsverschillen op de
markt. Maar het ligt voor de hand, dat de kwaliteitsverschillen op termijn
slechte gedeeltelijk en ook uiteenlopend in de prijsvorming en prijsvaststelling tot uiting kwamen. Bij de prijenotering had men immers van doen met
één prijs van een standaardgoed, waarvan de standaard niet vast lag en
waarvan verschillende kwaliteiten en variëteiten verhandeld werden.2 Bij de
bespreking van de prijzen stellen wij deze verschillen niet aan de orde en
gaan wij ervan uit, dat de prijzen van de agrarische produkten betrekking
hebben op homogene goederen.

Behalve op de genoemde Gentse bron steunen wij voor de ontwikkeling van de
landbouwprijzen in Oost-Vlaanderen op noteringen uit het 'Mémorial Administratif' van de provincie. Naast andersoortige richtlijnen en instructies
werd hierin door het provinciebestuur aan de gemeenten meegedeeld - vanaf
1818 maandelijks en vanaf medio oktober 1831 om de week -, 'den middenprijs
der granen, voeders en andere voorwerpen verkogt op de voornaamste merkten
der provincie'. Het ging om één Oostvlaamse gemiddelde produktprijs van al
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de betreffende markten; een prijs, die dus periodiek werd vastgesteld. Of en
op welke wijze de omvang van de markten in de berekening van de gemiddelde
prijs werd meegenomen, is niet aangegeven. Bovendien werden de markten niet
eens expliciet genoemd in het Mémorial. Omdat het provinciebestuur echter In
het kader van de 'Broodzetting * ook de wekelijkse 'middenprijzen' van witte
tarwe, rode tarwe en rogge van veertien Oostvlaamse markten in een afzonderlijke tabel opnam - publicatie ervan vond plaats vanaf februari 1829 in het
Mémorial Administratif

-, worden wij langs een ooiweg ingelicht over het

aantal en de lokatie van de centra, die het Oostvlaamse prijspeil bepaalden.3
Ook

de

gevolgde

procedure

bij het

vaststellen

van

de

provinciale

prijzen hebben wij getracht te achterhalen en wel vla de jaarlijkse uitgaven
van de

'Exposé de la situation de la province de la Flandre Orientale'.

Sedert het einde van het vierde decennium verscheen in dit orgaan een Jaarlijks overzicht van de hoeveelheden en de gemiddelde

jaarprijzen van de

zeven belangrijkste akkerbouwprodukten, die op de markten van Oost-Vlaanderen werden verhandeld. Wat de prijzen betreft, ging het eerste overzicht
terug tot 1825 en voor de hoeveelheden tot 1831. Voor de Jaarprijzen in de
Exposé's stelden wij vast, dat zij voor 1831 overeenkwamen of nauwelijks
afweken van het rekenkundig

jaargemiddelde van de provinciale gemiddelde

maandprljzen. Maar vanaf 1831, toen de provinciale weekgemiddelden werden
gepubliceerd,

werd

berekening, waarbij

voor

een

andere

aan hetzelfde

aggregatiemethode

gekozen

dan

de

tijdsinterval een gelijk gewicht werd

toegekend. Het is mogelijk, hoewel door ons niet achterhaald, dat met ingang
van het vierde decennium ook aan de op de markt verhandelde hoeveelheden een
rol

bij

de

prijsbepaling

werd

toegekend.4

In het

algemeen

kan

echter

geconcludeerd worden, dat voor de meeste goederen en Jaren de jaarprijzen in
de Exposé's weinig (minder dan 3Ï) verschilden met die berekend op basis van
de Oostvlaamse weekprijzen.
Ook voor de wekelijkse tarwe- en roggeprijzen op de individuele markten
zijn wij nagegaan hoe deze zich verhielden tot de officiële jaarnoteringen
voor de gehele provincie. Door elke geografische markt voor eenzelfde deel
mee

te

tellen

werden

wekelijkse

gemiddelden

vastgesteld.

Deze

werden

vervolgens herleid tot jaargemiddelden, waarna confrontatie met de cijfers
van de Exposé's mogelijk werd.
De

vergelijking

tussen

beide

jaarreeksen

geeft

geen

opmerkelijke

138
verschillen voor de broodgranen. Alleen voor de Jaren, waarin de prijzen
sterk fluctueerden zijn de verschillen groot te noemen. In het bijzonder
geldt dit voor rogge In 1847. Op basis van de door ons berekende weekgemlddelden kwam het Jaarcijfer uit op 21,50 frank per hl, terwijl de officiële
vermelding 19,04 frank bedroeg; een uitzonderlijk groot verschil van bijna
13Z. Onze conclusie ten aanzien van de prijzen In de Exposé's Is dat ook
hier mogelijk veging van prijzen op basis van verkochte hoeveelheden een rol
heeft

gespeeld.

Vaststellen

kunnen

wij

dit

echter

niet,

zodat

andere

plausibele verklaringen niet zonder meer zijn uit te sluiten.

4.3

Het prijsverloop van akkerbouwgewaeeen

Gaan wij nu In op het agrarisch prijsverloop In het tijdvak 1815-1850. In
eerste Instantie bepalen wij ons tot de vijf belangrijke akkerbouvprodukten,
tarwe (witte en rode), rogge, boekweit, haver en aardappelen. Aan de hand
van de

grootste

landbouwmarkt

In Oost-Vlaanderen,

die van

Gent,

Is In
3

grafiek 1.1 een overzicht gegeven van de jaarlijkse prijsontwikkeling.

Bij een blik op de grafiek constateren wij al direct, dat de prijzen
van

jaar

op

jaar

aan

schommelingen,

en

soms

heftige,

onderhevig

zijn

geweest. Voorts vertoont het prijsverloop van de verschillende gewassen een
zekere mate van congruentie. Ups en downs doen zich bijna gelijktijdig voor;
de agrarische goederen zijn kennelijk voor elkaar substitueerbaar. Toch Is
er geen sprake van een uniform prijsverloop. De prijzen van aardappelenbehalve in een paar crisisjaren - en vooral van haver gedroegen zich veel
stabieler dan die van de broodgranen en boekweit. Dit betekende, dat niet
alleen

de

absolute

laatstgenoemde

maar

gewassen

ook

de

relatieve

prijsverschillen

enerzijds en aardappelen

tussen

de

en haver anderzijds In

duurte jaren groter waren dan In goedkope jaren.
Bezien wij de grafiek In détail. De eerste drie jaren van het Hollandse
bewind verden door extreem hoge prijzen gekenmerkt. De misoogsten van 1816
en

1817

in

Oost-Vlaanderen

en

elders

in

Noordwest-Europa

en
6

graanhandel overzee misten hun uitwerking op de prijzen niet.

de

vrije

Met en na

1818 volgde een volledige instorting van de agrarische markten, die aanhield
tot het midden van de jaren twintig. De tuimeling van de prijzen werd mede
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teweeggebracht door de omzetting van boe- en weidegrond In akkerland, door
de vele ontginningen In het nieuwe koninkrijk en door het opkomen van nieuwe
produktlegebleden, zoals die In het Zwarte-Zee gebied.7 In Oost-Vlaanderen
zelf herstelden zich sedert

1818 de oogsten, vooral van tarwe, rogge en

aardappelen. Voor haver en boekweit, en ook voor vlas, trad oogstherstel
pas In 1820 op.8 De prljsreactle was zodanig, dat voor tarwe en rogge het
prijsniveau rond het midden van het derde decennium op respectievelijk 2/5
en 1/3 lag van dat In de jaren 1816, 1817 en 1818. Vermoedelijk mede onder
Invloed van de nieuwe Importtarieven voor graan, liepen na 1825 de prijzen
weer op en bereikten zelfs In de Jaren 1828-1832 een peil, dat voor de
broodgranen en boekweit bijna het dubbele was van het midden van de jaren
twintig.'
Tijdene

de

afscheiding

werd

door

het

'Provlsoir

Gouvernement'

in

oktober 1830 een verbod ingesteld op de export van alle soorten graan en
meel. Maar desondanks bereikten de prijzen pas in 1833 een wat lager niveau.
Zij belandden toen opnieuw in een dal, dat echter wel 10 à 20Z hoger lag dan
het peil rond het midden van de jaren twintig. In deze tijd werd de landbouw, zoals ook elders in Europa een nieuw regime opgelegd. Voor de buitenlandse handel in graan werd een stelsel van schaalrechten ingevoerd, dat
zowel de belangen van de producent als van de consument diende te behartigen. Boven een maximumprijs werd de uitvoer verboden, en was de import vrij.
Beneden een minimumprijs werd geen invoer toegestaan. Tussen beide grenzen
in werden verschillende tarieven gehanteerd, hoge bij lage graanprijzen en
lage tarieven bij hoge prijzen.10
Met deze nieuwe wetgeving werd ook een zekere prijsregulering beoogd.
Het verdere prijsverloop toont aan, dat het doel niet werd verwezenlijkt,
want vanaf 1837, en voor haver al in 1836, ondergingen de prijzen een forse
stijging. Sedert het einde van het vierde decennium bevonden de prijzen zich
met uitzondering van de piekjaren 1846 en 1847 op een niveau, dat ruwweg 1/3
lag boven

dat van het midden van de

jaren dertig; voor

tarwe was het

verschil weliswaar aanzienlijk groter, maar voor haver kleiner.
Afgaande op het

prijsniveau

lijkt de malaise aan het begin van de

Hollandse periode groter dan in de tweede helft van de jaren veertig, toen
de prijsstijging van aardappelen niet in dezelfde mate door de granen werd
gevolgd (zie ook bijlage 1.1). Wel kan door de veranderingen in de samenstelling van het voedselpakket het relatief

gewicht

van

aardappelen

zijn

45

Grafiek 1.1: prijzen van akkerbouwprodukten te Gent
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toegenomen.

Grote

groepen

In

de

Oostvlaamse

samenleving,

met

name

de

beoefenaars van de plattelandsnljverheld, werden sedert het begin van het
tweede kwart

van de eeuw door een terugval van Inkomen getroffen. Hun

voedsel bestond voor een steeds groter deel uit aardappelen, die zij meestal
zelf verbouwden. Voor deze mensen betekenden de gedaalde koopkracht, de
aardappelzlekte en de fors hogere aardappelprijzen, dat In de Jaren veertig
een

substltutlevraag

naar

graanprodukten

moest

worden

uitgeoefend.

Een

prijsopdrijving van granen vloeide hier maar In geringe mate uit voort,
omdat de gestegen produktle de toegenomen vraag wist bij te houden.
De grote prijsstijging van de granen In de Jaren 1846 en 1847 moet
vooral

op het

conto van de alom mislukte

rogge-oogst

van

1846 worden

geschreven. Wel mag worden aangenomen, dat de graanprijs toen meer in de
hand zou zijn gehouden, als de phytophtera infestane niet was uitgebroken,
de aardappelprijzen lager waren geweest en dus meer substitutiemogelijkhe
den voorhanden waren.

4.4

De prijseenheid tussen verschillende geografische markten

Tussen de prijzen van de genoemde akkerbouwgewassen is een parallel verloop
aan te wijzen. Een andere vraag is of er tussen de verschillende markten in
Oost-Vlaanderen sprake was van prijseenheid? Gold met andere woorden voor de
afzonderlijke agrarische produkten de wet van de 'сошшипісегепае prijsva
ren '?
Een rechtstreeks en eenduidig antwoord op deze vraag is moeilijk te
geven.

Slechts na

analyse van het

prijsmateriaal

van de

verschillende

markten kunnen conclusies worden getrokken. In het hierna volgende is door
ons deze weg bewandeld. Aan de hand van kadastrale produktprijzen - vermeld
bij de bepaling van de onzuivere opbrengst van grond - en de boven reeds
aangegeven wekelijkse noteringen in het kader van de broodzetting, hebben
wij

getracht

prijsverschillen

vast te

stellen

tussen

markten

in Oost-

Vlaanderen, en wel in eerste instantie voor de meest verhandelde produkten,
tarwe en rogge. 11
In de kadastrale stukken worden de gemiddelde prijzen vermeld voor de
Jaren

1812-1826.

Zij

zijn berekend

met

uitsluiting

van

de

vier

jaren

waarvoor de twee hoogste en de twee laagste prijzen genoteerd werden. Voorts
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werden door het kadaster slechts vijf markten, de arrondissementshoofdplaatsen met uitzondering van Aalst, in beschouwing genomen. Voor alle Oostvlaamse gemeenten werd verondersteld, dat de prijzen overeenkwamen met één van de
doorgaans

dichtstbijzijnde

vijf markten.

In

tabel

1.28

zijn de prijzen

opgenomen en zij tonen aan, dat de verschillen tussen de vijf marktcentra op
de lange termijn niet groot waren. De tarweprijzen lagen tussen fl. 8,86 en
fl. 9,18

per hl, en de variatiebreedte bedroeg dus slechts 32 cent

(68

centimes). De prijsverschillen voor rogge waren relatief en absoluut gezien
groter; de variatiebreedte was hier 54 cent (1,14 frank). Voor tarwe lijkt
er sprake te zijn geweest van één markt voor de gehele provincie, waarop
alle vragers

en aanbieders

actief waren. Er heerste een grote mate van

prijseenheid.

Tabel 1.28

De gemiddelde tarwe- en roggeprijs per hl. voor de
1812-1826 (zoa Is door het kadaster vastgesteld).
Rogge

Tarwe
arrondissement

Gent
Oudenaarde
Dendermonde
St.-Niklaas
Eeklo

jaren

in Nederland se
guldens

in franken

in Nederlandse
guldens

9,11
9,08
9,18
8,86
8,91

(19,,28)
(19,,22)
(19,,43)
(18,,75)
(18,,86)

5,,55
5,,59
5,,22
5,,46
5,,76

in franken

(11 ,75)
(11 ,83)
(11 ,05)
(11 ,56)
(12 ,19)

Bron: R.A. Gent, Kadaster, Document nr. 5 bis van de Oostvlaamse gemeenten.

Voor rogge was de prijseenheid

minder volkomen. Een vergelijking

tussen

Dendermonde en Eeklo maakt duidelijk, dat er op de verschillende geografische markten ook nog een gescheiden prijsvorming plaatsvond. Roggeprijzen
van nabij gelegen marktcentra fungeerden kennelijk niet als enig referentiepunt. Ook mag geconstateerd worden, dat het overbruggen van geografische
afstanden in de periode 1812-1826 voor rogge met hogere kosten gepaard ging
dan voor tarwe.

Welke conclusies kunnen wij nu trekken op grond van het wekelijkse prijsmateriaal van het vierde en het vijfde decennium? Om een overzicht te krijgen
hebben wij ons bepaald tot de prijzen in de arrondissementshoofdplaatsen en
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de weeknoterlngen van rode tarwe (de meest verhandelde soort) en van rogge
tot

Jaargemiddelden

herleid

(zie

bijlage

1.2). Vervolgens

konden

de

prijsverschillen tussen de markten worden aangegeven. Dit Is gebeurd aan de
hand van een rangorde-puntenechaal

en de absolute verschillen tussen de

hoogste en de laagste prijs van de betreffende plaatsen, de

Jaarlijkse

variatiebreedte.
In het eerste geval werd voor leder Jaar een onderlinge prljsvolgorde
van de markten bepaald en wel door aan de prijzen van laag naar hoog een
oplopend cijfer toe te kennen, voor rode tarwe van 1 tot en met 5 en voor
rogge van 1 tot en met 6. 12

In de tabel 1.29 Is aangegeven welke totaalsco

re er door de zes (vijf) marktcentra voor belde graangewassen werd behaald
In de periode 1829-1850. Duidelijk blijkt uit de tabel, dat voor tarwe St.Nlklaas en Dendermonde

doorgaans

het

duurst waren

en Oudenaarde

en In

mindere mate Gent dikwijls het laagste prijsniveau hadden. Voor rogge was de
situatie andere. Oudenaarde en Dendermonde waren nu, na verwisseling van
poolplaats, wederom eikaars

tegenvoeters. De

overige marktcentra

onder

scheidden zich voor rogge nauwelijks van elkaar.

Tabel 1.29

Rangorde van zes onderschelden markten voor de Jaarprijzen
van rode tarwe en rogge In de periode 1829-1850.

arrondissement

Tarwe

Rogge

Gent
Oudenaarde
Aalst
Dendermonde
St.-Niklaas
Eeklo
Totaal punten
Rangorde midden

51
37
60
88
94
330
66

73
106
84
37
82,5
79,5
462
77

Bron: berekend op basis van bijlage 1.2.
De variatiebreedte waarbinnen zich de prijzen bevonden, veranderde van Jaar
op Jaar. Voor rode tarwe waren de fluctuaties echter veel heftiger dan voor
rogge. Bovendien had het dure broodgraan een gemiddelde variatiebreedte In
de periode 1829-1850 van 1,14 frank en bedroeg deze voor rogge 0,88 frank.
Ook de berekening van de prijsniveau's over het gehele betreffende tijdvak,
zoals uit tabel 1.30 blijkt, toont tussen de verschillende plaatsen een
grotere mate van prljseenheld voor rogge dan voor rode tarwe.
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Tabel 1.30

De gemiddelde prijs van rode tarwe en rogge per hl voor de
jaren 1829 - 1850 in franken.

arrondissement

Tarwe

Gent
Oudenaarde
Aalst
Dendermonde
St.-Niklaas
Eeklo
Bron

t

Commentaar :

19,00
18,79
19,12
19,56
19,62
20,88

Rogge

(3,77)
(3,85)
(3,78)
(3,81)
(3,77)
(3,85)

12,07
12,40
12,20
11,80
12,09
12,15

(2,99)
(2,96)
(3,21)
(2,98)
(2,95)
(3,12)

Berekend op basis van de weeknoterlngen van het M.A., 26-68,
1829-1850.
( ) - de standaarddeviatie van de prijsreeksen.

Hoe moeten wij dit nu verklaren; Is een en ander niet in strijd met de
werkelijkheid? Verwacht mocht Immers worden, dat juist tussen de geografische markten van tarwe de prijsverschillen geringer waren dan tussen die van
rogge. Voor het vinden van een verklaring hebben wij het prijsmaterlaai
nader onderzocht en ten aanzien van de tarveprijzen constateerden wij dat
deze op de meeste markten hoger uitvielen voor witte dan voor de rode tarwe.
Uitzonderingen waren er echter wel. In Eeklo was de rode tarwe aanzienlijk
duurder dan de witte - waarvan de gemiddelde prijs voor de jaren 1829-1850
18,93 frank bedroeg. In St.-Niklaas lag de prijs van de eerst genoemde soort
fractioneel boven die van witte tarwe en in Dendermonde was er nauwelijks
sprake van enig prijsverschil tussen beide soorten.
Om

licht

te

brengen

in

deze

opmerkelijke

prijssituatie

in

Oost-

Vlaanderen, knopen wij aan bij de produktlegebleden van beide tarwerassen
en stellen vast, dat in het Meetjesland, ten noorden van Gent en in het land
van Waas

de

verbouw

van

witte

tarwe

totaal

overheerste

en

dat

op de

leemgronden ten oosten en ten zuiden van de Schelde bijna uitsluitend rode
tarwe werd geteeld. In de rest van de provincie werden beide rassen in wat
minder

onevenwichtige

verhoudingen verbouwd.11

Dat hieruit

consequenties

voortvloeiden voor de prijsvorming op lokale markten, ligt voor de hand. Ten
aanzien van de vermelde prijzen van rode tarwe gold voor Eeklo en in wat
mindere mate voor St.-Niklaas en Dendermonde dat zij uitstaken boven die op
andere markten, omdat het weinig verhandelde graan van de beste kwaliteit
zal zijn geweest en mogelijk van ver werd aangevoerd.
In tegenstelling tot tarwe bestond er wel homogeniteit voor rogge. In
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de opgaven was slechts sprake van één soort en één prijs, hetgeen niet wil
zeggen,

dat

roggeoogsten

uit

één

kwaliteit

bestonden.

De

roggeprijzen

vertoonden in de periode 1829-1850 geringe regionale verschillen en afgaande
op de

tabellen

en І.Э0 constateren wij bovendien, dat

1.28

sedert

het

kadastertijdvak 1812-1826 de prijzen op de verschillende markten wat dichter
naar elkaar zijn toegeschoven. Het toenemende marktverkeer van het belang
rijkste

graangewas

en

de

geleidelijk

verbeterde

infrastructuur

zullen

hierbij ongetwijfeld een rol hebben gespeeld.
Op basis van de jaarlijkse variatiebreedten kan voorts geconcludeerd
worden, dat in de provincie relatieve overschotten en tekorten van rogge, en
ook van

tarwe, onderling

werden gladgestreken.

Ook komen wij

tot

deze

conclusie aan de hand van de wekelijkse marktnoteringen. In één en dezelfde
week kon incidenteel weliswaar een markt uit de pas lopen en ontstonden er
soms prijsverschillen van meer dan 2 of 3 frank per hl. Vooral wanneer
kennelijk op een lokale markt vraag en aanbod plotseling verstoord werden.
Maar al snel hadden algemeen regulerende marktkrachten de prijsverschillen
tot veel geringere proporties teruggebracht. Wij mogen dus vaststellen, dat
er in Oost-Vlaanderen

voor zowel rogge als tarwe een eenheid van prijs

bestond, die echter wel gekenmerkt werd door incidentele toch nog vrij grote
plaatselijke prijsdistorsies. En dit laatste was het gevolg van de onderlinge afstanden en de noodzakelijke tijdsduur verbonden aan de uitwisseling
van marktinformatie tussen lokale handelscentra.
Ook voor de akkerbouwgewassen haver, boekweit en aardappelen zijn wij
nagegaan of de wet van de 'communicerende prijsvaten' van toepassing was in
Oost-Vlaanderen. Voor een eerste indruk vallen wij wederom

terug

op de

noteringen van het kadaster, die in het kader van de berekening van het
grondinkomen werden gehanteerd. In tabel 1.31 zijn de marktplaatsen en de
prijzen vermeld, waarvan alle gemeenten in de onderscheiden regio's dienden
uit te gaan.
Bij

een

onderlinge

vergelijking

van

de

prijzen

valt

op,

dat

de

verschillen, relatief al zeer groot, ook absoluut veel groter zijn dan voor
tarwe en rogge konden worden waargenomen. De variatiebreedten voor haver,
boekweit en aardappelen bedroegen respectievelijk fl. 0,74 (1,56 frank), fl.
1,01 (2,14 frank) en fl. 1,17 (2,47 frank). Voorts wijzen de prijzen, gelet
op de termijn die zij bestrijken, op afzonderlijke

priJsniveau's

in de

verschillende gebieden. De handel in de drie levensmiddelen was, misschien
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Tabel 1.31

De gemiddelde prijs van haver, boekweit en aardappelen per hl
voor de jaren 1812-1826 (zoals door het kadaster vastgesteld).

arrondissement

Haver
In Nederlandse guldens

Gent
Oudenaarde
Dendermonde
St.-Niklaas
Eeklo

(In franken)

3,56
3,65
2,91
3,10
3,10

(7,53)
(7,72)
(6,16)
(6,56)
(6,56)
Boekweit

In Nederlandse guldens
Gent
Oudenaarde
Dendermonde
St.-Niklaas
Eeklo

(In franken)

5,67

(12,00)

4,66
«,77
5,34

( 9,86)
(10,10)
(11,30)
Aardappelen

In Nederlandse guldens

(in franken)

2,09
2,69
1,76
1,99
1,52

Gent
Oudenaarde
Dendermonde
St.-Niklaas
Eeklo

(4,42)
(5,69)*
(3,72)
(4,21)
(3,22)

Bron:

R.A. Gent, Kadaster, Document nr. 5 bis van de Oostvlaamse
gemeenten.
Commentaar:
*
Veel gemeenten In de arrondissementen Oudenaarde en
Aalst, wier prijzen overigens op de markt van Oudenaarde
varen afgestemd, vermeldden voor aardappelen fl. 2,09
mede vanwege de hoge transportkosten, van onvoldoende omvang om tussen de
arrondissementshoofdplaatsen een groter prijsevenwicht tot stand te brengen.
Ook

de

prijzen

van

Gent

geven

aan,

dat

dit

handelscentrum

geen

regulerende invloed uitoefende op de Oostvlaamse markt. De lokale vraag.en
aanbod waren er bij relatief hogere prijzen op elkaar afgestemd. Was Gent
voor broodgranen het middelpunt van een commercieel netwerk, bij haver,
boekweit en aardappelen was hiervan geen sprake. Uit de aard van de eerste
twee produkten vloeide voort, dat de vraag
geconcentreerd

ernaar

in landelijke

centra

was. Voor aardappelen waren vervoerskosten een belangrijk
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element bij de prijsvorming. Zij waren van groter gewicht dan voor granen.
De voedingswaarde van aardappelen, naar calorieën gemeten, was Immers nog
geen 1/4 van de voedingswaarde van dezelfde hoeveelheid graan.
Behalve de kadasterprljzen, die inzicht verschaffen

In de regionale

verscheidenheid van prijspeilen, beschikken wij - zoals reeds aangegevenvoor haver, boekweit en aardappelen nog over aparte Gentse noteringen en
over prijsgemlddelden van de voornaamste markten van de provincie.14 Door
deze met elkaar te confronteren is het niet mogelijk te achterhalen in welke
mate de verschillende markten met elkaar verweven waren en raakten. Wel kan
voor de drie produkten de positie van Gent in het Oostvlaamse kader scherper
worden omlijnd en tevens kan worden nagegaan of de jaarlijkse prijsbewegingen van Gent en die van de provincie als geheel samenhang vertoonden. Per
produkt vergelijken wij de Jaarlijkse prijzen in de periode 1818-1850.

Bij een eerste blik op de haverprijzen kan al direct worden waargenomen, dat
zij te Gent permanent boven het Oostvlaamse niveau lagen (zie bijlage 1.3).
Voor de Jaren, waarin de prijsverschillen gering waren, kan voor een verklaring worden aangeknoopt bij het gemeentelijk octrooi, dat op haver geheven
werd.15

In de meeste jaren echter waren de verschillen dermate groot - van

1837 op 1839 zelfs ruim 3 frank per hl - dat de enige conclusie ie, dat de
Gentse havermarkt geïsoleerd was van de marktontwikkelingen elders. Het is
dan ook niet verwonderlijk, dat de haverprijzen

in de stad aan grotere

fluctuaties onderhevig waren dan die van de provincie. Voor beide prijsreeksen komt de correlatiecoëfficient r niet hoger uit dan 0,849.
Wat de prijzen van boekweit betreft, de marges tussen het Gentse en het
Oostvlaamse

niveau

waren

gering.

Voorts

was

er

parallelliteit

in

het

prijsverloop. De jaarlijkse prijzen stegen en daalden simultaan; r bedroeg
voor boekweit 0,980. De positie van Gent onderscheidde zich nauwelijks van
de overige markten en geconstateerd kan worden, dat er voor boekweit in
Oost-Vlaanderen

een

grote

mate

van

prijseenheid

was.

Toch

zij

enige

voorzichtigheid op zijn plaats, want op grond van de kadasterprljzen kwamen
wij

voor

de

periode

1812-1826

tot

een

mogelijk, dat de waargenomen prijseenheid

heel

andere

conclusie.

in werkelijkheid niet

Het

is

bestond,

maar veroorzaakt werd doordat de prijzen op de lokale markten ver uiteen
lagen en dat de Gentse noteringen een middenpositie innamen. Een en ander is
reëel, wanneer het provinciale prijsbeeld vertroebeld werd door de registra-
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tie van hoge marktprijzen in de arrondissementen Oudenaarde en Aalst, waar
boekweit nauwelijks verbouwd werd.
Tenslotte aardappelen. Als wij voor dit gewas de Gentse prijzen met de
prijzen van de provincie vergelijken, komen de conclusies deels overeen met
de conclusies die getrokken zijn voor de broodgranen en deels met die voor
haver. Enerzijds was er sprake van prijsbewegingen, waarvan de aard gelijk
was, anderzijds schoten de Gentse prijzen vaak verder door dan op de andere
markten en staken zij er bijna permanent boven uit. Voorts kan aan het
prijsverloop worden afgelezen, dat In jaren van schaarste de stedelijke
aardappelmarkt gebrekkiger functioneerde dan de handel In de rest van de
provincie.
relatief

Het

Is mogelijk, dat Gent

sterker verminderd

speculatief

optreden

van

dan werd

geconfronteerd

met

een

aanbod; dit misschien In combinatie met het

handelaren,

die

voorraden

achterhielden.

Onze

conclusie Is dan ook, dat Gent een, van andere markten afwijkend prijsniveau
van aardappelen had, dat echter niet middels een geïsoleerde prijsvorming
tot stand kwam, want de correlatlecoëfflcient r bedroeg 0,981.
Vatten wij In het kort onze bevindingen voor de betreffende akkerbouwprodukten samen. Voor tarwe en rogge was er In de periode 1815-1850 sprake
van prljseenheld, omdat de prijsniveau's op de verschillende Oostvlaamse
markten nauwelijks van elkaar afweken. Voor haver, boekweit en aardappelen
konden wij vanwege de aard van het beschikbare materiaal slechts bepalen of
er tussen de Gentse markt enerzijds en de gehele provinciale markt anderzijds een onderlinge prljsbeïnvloedlng bestond. Voor boekweit - al hielden
wij enige reserve - en voor aardappelen was dit het geval, maar de Gentse
havermarkt kende een eigen prijsbeweging, die bijna geheel afgescheiden was
van hetgeen er elders in de provincie plaatsvond.

4.5

Het prijsverloop van veeteeltprodukten

Voor de akkerbouw is het prijsverloop van de vijf belangrijkste voedingsmiddelen geschetst. In het overzicht van de agrarische prijzen ontbrak tot nu
toe de veehouderij. Om dit manco te verhelpen, stellen wij in het hiervolgende de prijzen van deze landbouwtak aan de orde. Bij een dergelijk onderwerp dienen zich echter al direct moeilijkheden aan. Het gaat bij de
veehouderij om meer voortbrengselen, die vaak ook veel minder homogeen zijn,

\

Grafiek 1.2: prijzen van vlees in Oost-Vlaanderen

1815

1835
JAAR

1850
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dan bij de akkerbouw - waardoor het vergelijken van prijzen een complexe
opgave Is. Voor de belangrijkste produkten zoals melk, boter, kaas en vlees
Is bovendien prljsmateriaal nauwelijks voorhanden of bevindt zich In lacuneuze staat. Het verwerven van Inzicht In de regionale verscheidenheid van
zuivel- en vleeaprijzen en het vaststellen In welke mate er sprake was van
prljseenheld In de provincie zijn dan ook taken, die wij niet op ons hebben
genomen.
Noodgedwongen hebben wij ons beperkt tot een weergave van gepubliceerde
gegevens, de vermelde Gentse noteringen bij Verlinden en de Oostvlaamse
middenprijzen

in het

Memorial

Administratif.

Vooral

op de laatste

bron

steunden wij voor het prijsoverzicht, want aan de hand van het Mémorial
waren wij in staat voor vijf verschillende vleessoorten prijsreeksen samen
te stellen, die op enkele jaren na, de onderhavige periode geheel omvatten.
De jaren, waarin geen registratie plaatsvond, waren 1817, 1818 en 1830. Er
zij nogmaals herhaald, dat niet bekend is op welke wijzen de middenprijzen
- tot

1830 maandelijks aangegeven, en daarna wekelijks - tot stand zijn

gekomen. Het is mogelijk, dat er achter de provinciale noteringen nogal wat
onderlinge prijsverschillen tussen de Oostvlaamse markten schuil gaan. Ook
lokale marktspanningen, tot uiting komend in incidentele prijsfluctuaties,
kunnen

niet

worden

waargenomen,

omdat

zij

door

prijzen

elders

werden

gecompenseerd. Ondanks deze bezwaren staat het wel vast, dat de gegevens
een vrij getrouw beeld verschaffen van de prijsvorming op de lange termijn
en dat conclusies over de prijsbewegingen getrokken mogen worden.
Behalve

over

vleesprijzen

voor Oost-Vlaanderen

beschikken wij over

informatie, die als aanvulling kan worden gebruikt: de provinciale middenprijzen van boter en Hollandse kaas voor de jaren 1818-1830 en verder Gentse
prijzen van vlees voor het vierde en vijfde decennium en die van boter voor
verspreide jaren.
Bepalen wij ons tot de Oostvlaamse vleesprijzen. In grafiek 1.2 is het
prijsverloop

van vijf vleessoorten, varkens-, kalfs-, schapen-, koe- en

ossevlees weergegeven aan de hand van de berekende jaargemiddelden. In het
algemeen kan worden opgemerkt, dat de prijzen van een hoog niveau aan het
begin van de Hollandse periode naar een absoluut dieptepunt in 1824 vielen.
Het was een val van ongeveer 25 à 30Z. Vervolgens trokken de prijzen weer
aan en belandden zij binnen een decennium op ruwweg het oude niveau. Daarna
deden zich geen sterke schommelingen meer voor, al lagen de prijzen in de
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jaren veertig, met maxima In 1847 en 1848, wel wat hoger dan In de jaren
dertig. Het prijspeil van 1850 tenslotte kwam weer overeen met dat In de
eerste jaren van het tijdvak.
Als wij verder de afzonderlijke vleesprijzen In relatie tot elkaar
bezien, valt op, dat het prijsverloop van de vijf produkten een grote mate
van

congruentie

vertoonde.

Stijging

en

daling

van

prijzen

deden

zich

synchroon voor. Wel waren de prijsfluctuaties van varkensvlees heviger dan
die van andere soorten vlees. De verklaring hiervoor is, dat varkens voor
hun voeding

meer

dan

andere

dieren op bepaalde akkerbouwgewassen

waren

aangewezen. Met name de tijdelijke schaarste van voederaardappelen moet het
slachtaanbod van varkens hebben beïnvloed en daarmee de prijs van het vlees
op wat langere termijn hebben opgedreven. De

tweede verstoring van het

congruente prijsverloop hing samen met de prijsverschillen tussen enerzijds
de

relatief

duurdere

en

anderzijds

de

goedkopere

vleessoorten.

In

de

Hollandse periode waren deze verschillen tussen koe- en ossevlees enerzijds
en kalfs-, schapen- en varkensvlees

anderzijds

groter

dan na

prijzen trokken meer naar elkaar toe, hetgeen de eerste

1830. De

twee produkten

relatief duurder maakte ten opzichte van de laatste drie.
Bij de vergelijking

tussen de grafieken 1.1 en 1.2, de prijzen van

akkerbouwprodukten en die van vlees, blijken er duidelijke overeenkomsten en
verschillen te bestaan. Wat het eerste verschijnsel betreft, de aard van het
prijsverloop

van

agrarische

veranderingen

van

de prijzen van akkerbouwgewassen

produkten

was

grosso

modo

dezelfde.

Bij

constateren wij voor

vlees simultane, of soms na een tijdsinterval van een Jaar, gelijksoortige
prijsmutaties. Ook
veelal in hetzelfde

de

relatieve

prijsminima

en maxima van vlees vonden

Jaar - of wel een jaar later - plaats als die van

granen. De verschillen nu tussen beide grafieken komen voornamelijk neer op
uiteenlopende amplltuden van het prijsverloop. Bij een dalende conjunctuur
wisten de vleesprijzen

zich het beste te handhaven en na een kentering

schoten de prijzen van akkerbouwgewassen verder door dan die van vlees.16
Het prijsverloop van vlees was veel meer afgeplat. Dit komt onder meer tot
uiting in de relatieve afwijkingen ten opzichte van de gemiddelde prijs in
het tijdvak. De maximale relatieve afwijking kwam bij vlees niet uit boven
de 252, terwijl deze voor de broodgranen meer dan 100! bedroeg.
Een en ander is verklaarbaar door de verschillen in het karakter van de
produktie van beide takken van landbouw. Mislukte en overvloedige oogsten
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bepaalden bij de akkerbouw op korte en op wat langere termijn de veranderingen in de omvang van het aanbod. De vleesproduktie werd geleverd uit de
relatief grote voorraad der levende veestapel. Alleen in het geval van een
algemene en wijdverbreide veeziekte kon de veestapel in ernstige mate worden
aangetast

en het

vleesaanbod

terugvallen. In

de beschouwde

periode was

hiervan echter geen sprake.17 Ook vraagfaktoren hebben bij het verschillende prijsverloop een rol gespeeld. De prijselasticiteit van de vraag was
immers voor de meest noodzakelijke voedingsmiddelen, zoals broodgranen en
aardappelen, veel geringer dan voor het luxere voedingsmiddel vlees.
Thans de vleesprijzen op de grote Gentse markt (zie bijlage 1.4). Een
vergelijking hiervan met de provinciale cijfers maakt direct duidelijk, dat
de

consistentie

van

de Gentse gegevens

een

andere was dan die van de

Oostvlaamse. Tussen de beide bronnen kwamen voor dezelfde vleessoorten niet
alleen

jaarlijks

forse prijsverschillen

voor, maar ook het

prijsverloop

vertoonde beperkte overeenkomsten. Bovendien was het patroon der prijzen
verschillend.

Weliswaar

gaven

zowel

bij

de

Gentse

als

de

provinciale

noteringen het kalfsvlees de bovenste en het koevlees de onderste prijsgrenzen aan, maar het ossevlees verschilde in de stad slechts fractioneel in
prijs met het duurste vlees, terwijl voor Oost-Vlaanderen als geheel het
ossevlees

Juist

weining

verschilde

met

het

goedkoopste

vlees.

Ook

de

varkensprijzen gedroegen zich in Gent ten opzichte van de andere vleesprijzen op een geheel eigen wijze. Lagen zij in de jaren dertig ruwweg op het
niveau van het koevlees, in de jaren veertig kwamen zij terecht op het peil
van het kalfsvlees.
De grote verschillen, die uit de vergelijkingen tussen de Gentse en de
Oostvlaamse cijfers voortvloeien, vragen om een verklaring. Hiervoor knopen
wij

aan

octrooien

bij

een

opmerking

op vlees. In zijn

van Vandenbroeke
studie over de

ten aanzien van

de Gentse

'Voedingstoestanden

tijdens de eerste helft van de 19e eeuw', vermeldt de auteur,

te Gent
'dat als

gevolg van de herhaalde wijzigingen in het tariefstelsel van de octrooien,
de importcijfers (c.q. de aangevoerde stuks vee) meermaals aangepast en in
verschillende

rubrieken

ingedeeld werden'.16

Dat

dit alles consequenties

heeft gehad voor de prijsregistratie, lijkt evident. Om deze reden veronderstellen wij, dat de Gentse vleesnoteringen

op

zijn best een onvolkomen

afspiegeling vormden van de werkelijke consumentenprijzen, maar dat zij niet
representatief waren voor de prijzen die door producenten ontvangen werden.
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Tot welke conclusie brengt one verder het magere cijfermateriaal van de
overige twee zulvelprodukten, boter en geïmporteerde

Hollandse kaas

(zie

bijlage 1.5). Wat boter betreft lijkt de prijsontwikkeling eerder aan te
sluiten bij de prijsbeweging van vlees dan bij die van de broodgranen. De
boterprljzen vielen In het derde decennium veel minder terug dan de tarween roggeprljzen

en zij gedroegen

zich In het vierde decennium

stabiel.

Voorts constateren wij - niet zonder enige reserve vanwege de schaarse
gegevens -, dat In de Jaren dertig de boterprljzen aanzienlijk hoger lagen
dan gedurende het gehele derde decennium.
Het

belang

van

kaas was uit

produktie- en consumptie-oogpunt

veel

geringer dan van vlees en boter. Van de eigen Oostvlaamse kaas werden geen
prijsgegevens aangetroffen. Om toch een indruk te krijgen van de prijsontwikkeling van dit voedingsmiddel, zijn wij de prijzen van de geïmporteerde
Hollandse kaas nagegaan. Verondersteld mag worden, dat het verloop ervan ook
representatief

was voor

andere

soorten kaas.19

Welnu voor

de Hollandse

periode, waartoe het materiaal zich beperkt, wijkt de prijsbeweging af van
die van graan en vlees. De prijzen stegen na 1817 nog door tot 1820. De
daling was pas voltooid aan het einde van het deccenium. Enig verband tussen
de prijzen van kaas en de prijzen van andere agrarische produkten werd dan
ook niet geconstateerd. Wel stellen wij vast, dat de kaasprijzen slechte aan
kleine schommelingen onderhevig waren.

4.6

Reële prijzen

In het voorgaande is zicht verworven op het verloop van de nominale prijzen
van agrarische produkten en geconstateerd is, dat ondanks verschillen van
prijsfluctuaties op korte termijn, de prijsbewegingen op lange termijn tussen de belangrijkste akkerbouwgewassen en veeteeltprodukten overeenstemden.
Wij komen

meer

over

de agrarische prijzen

te weten, als

zij beschouwd

worden in relatie tot de prijzen van andere niet-agrarische produkten. De
reële prijsontwikkeling van een economisch goed kan immers worden bepaald
door de nominale ontwikkeling af te zetten tegen een meer algemene prijsbeweging, en wel van een pakket van diverse goederen.
Vooral

om

beleidsmatige

redenen

worden

pakketten

samengesteld.

Op

macro-economisch niveau kan onder meer een onderscheid gemaakt worden in
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Produkten voor levensonderhoud, groothandelsprodukten en Investeringsgoederen. Voor dergelijke pakketten wordt de gewogen gemiddelde prijs berekend op
basis van de prijzen van de afzonderlijke goederen en hun Inbreng In het
totale pakket.20 Vervolgens wordt aan de hand van Indexcijfers de prijsontwikkeling aangegeven. Door nu het prijsverloop van een economisch goed te
vergelijken met dat van een pakket heeft een plaatsbepaling plaats van de
nominale prljsveranderlngen van het betreffende goed.21 Zij worden dan als
het ware reëel gemaakt.22

Is dit nu mogelijk voor de nominale agrarische

prijzen uit de eerste helft van de 19e eeuw?
Voor Oost-Vlaanderen en ook voor België staan ons voor de betreffende
periode geen algemene prijsindexen ter beschikking. Om de prijzen van de
agrarische sector in een breder kader te situeren kan echter wel gebruik
worden gemaakt van algemene indexcijfers, die voor andere landen, met name
Engeland,

opgesteld.23

zijn

Toch

worden

wij

hiervan

weerhouden,

omdat

moeilijk kan worden nagegaan of en in hoeverre het Oostvlaamse prijsniveau,
dat van de wereldmarkt of het Britse volgde. Bovendien kunnen goederenprijzen alleen zinvol aan elkaar worden gerelateerd, wanneer zij de weerslag
zijn van markt- en schaarsteverhoudingen

binnen de grenzen van dezelfde

economie. Om deze reden zagen wij ons gedwongen om op een minder voor de
hand liggende en meer onvolkomen wijze de reële agrarische prijsontwikkeling
reliëf te geven.
Wij hebben dit gedaan door voor een viertal strategische goederen, twee
agrarische versus twee niet-agrarische, de onderlinge ruilvoet voor de jaren
van het tijdvak 1815-1850 te berekenen. Wat de landbouw betreft, viel de
keuze

op

het

graangewas

rogge

en

het

veeteeltprodukt

koevlees.

Beide

goederen onderscheidden zich ten opzichte van aanverwante produkten in de
akkerbouw en de veehouderij door hun relatief grote belang. Bovendien week
hun prijsverloop weinig af van dat van andere granen en van andere soorten
vlees. De prijsontwikkeling van rogge en koevlees was indicatief voor dat
van de landbouw als geheel.
Aan de keuze van de niet-agrarische goederen kleefden echter nogal wat
problemen. Behalve moeilijkheden ten aanzien van de representativiteit van
deze

categorie

produkten,

waarvan de betrouwbaarheid

bestaan

er

weinig

doorlopende

prijsreeksen,

zonder meer vaststaat. De keuze was dan ook

beperkt, maar werd niettemin gevonden in linnen lijnwaad en steenkolen. Het
waren produkten, waarvan het belang van het prijsverloop niet alleen de
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eigen bedrijfstak aanging, maar daar ook bovenuit stak. Kan de plaats van de
lijnwaadbereiding en het verbruik in de Ooetvlaamse economie van de eerste
helft van de eeuw nauwelijks worden overschat, de prijzen van de linnen
stoffen vertoonden ook een samenhang met ontwikkelingen in de hele textielsector.

Vooral

de

lotgevallen

van

de

expansieve

katoenindustrie

waren

daarbij van belang. De groeiende concurrentiekracht van deze bedrijfstak had
een nefaste uitwerking op andere textieltakken en de prijzen van lijnwaad
werden door de prijsfluctuaties in de katoenindustrie danig beïnvloed.24
Van welke prijzen van linnen stoffen maken wij nu gebruik? Voor de
Jaren tot aan het vijfde decennium hebben wij een ononderbroken jaarlijkse
prijsreeks geconstrueerd op basis van gegevens, die door de Gentse lijnwaadhandelaar Williame werden verstrekt aan de 'Commission Liniere'. Deze in het
begin van 1840 door de centrale overheid ingestelde commissie werd belast
met de uitvoering van een grondig onderzoek naar de situatie in de Belgische
vlas- en linnenindustrie. Voorts diende zij na te gaan welke middelen konden
leiden tot opbeuring en bescherming van de bedrijfstak. Door de commissie
werd via

instellingen, gemeenten en particulieren informatie

ingewonnen-

niet alleen in eigen land, maar ook in het buitenland - en breedvoerig werd
hiervan verslag uitgebracht.23 De genoemde koopman rapporteerde maandelijkse
minimum- en maximumprijzen van de 'toiles blondines, dites brabante écrus'
(of 'ruwe brabantse'), die op de markt van Gent verhandeld werden.26 Dit
linnen maakte 60-701 uit van alle soorten linnen, die in de stad werden
verkocht.

Toch

bestonden

er

onder

de

'ruwe

brabantse'

verschillen

in

kwaliteit, standaardmaat en gewicht; zaken, die ook bij de prijsvorming een
rol speelden. In hoeverre Williame hiermee bij zijn opgave rekening hield
kan niet worden nagegaan.
Wij

slaan de

representativiteit

betrouwbaarheid
van

het

van de cijfers van de koopman en de

prijsverloop

ten

opzichte

van

de

algemene

prijsbeweging van linnen stoffen hoog aan. Niet alleen omdat de 'commission
linière' door de publicatie van de gegevens er een officiële status aan gaf,
maar ook omdat andere betrouwbare bronnen eenzelfde prijsbeweging te zien
geven. In het bijzonder bij een vergelijking met het materiaal van de kenner
bij uitstek van de linnennijverheid in het eerste kwart van de eeuw, Van den
Bogaerde, blijken de prijzen van Williame aan te sluiten bij het prijsverloop van andere soorten linnen en zelfs overeen te komen met de prijsontwikkeling op de kleinere Ooetvlaamse lijnwaadmarkten.27
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Voor het laatste decennium van het tijdvak maken wij gebruik van de
Oostvlaamse merkurlalen van lijnwaad. BIJ de vele prljsnoterlngen, waarvan
het verloop voor de verschillende soorten linnen en op de verschillende
markten overeenkwam, hebben wij ons wederom bepaald tot het 'ruwe brabantse'
linnen, dat op de Gentse markt verhandeld werd. Van deze soort werden drie
standaardbreedtes vermeld. Van het meest verkochte, het breedste linnen,
hebben wij de verstrekte maand- en kwartaalprijzen tot gemiddelde Jaarprijzen herleid. Op deze wijze werd een reeks verkregen, die niet alleen het
vijfde decennium, maar na koppeling met de Jaarcijfers van Williame ook de
hele periode 1815-1850 omvatte, evenwel met uitzondering van de jaren 1846
en 1847, waarvoor geen gegevens voorhanden waren.2"

Linnen was voor de Oostvlaamse economie veel belangrijker dan steenkolen.
Gedurende de 19e eeuw won echter de brandstof in groeiende mate terrein op
hout en turf en voor de toepassing van de modernste produktietechnieken,
zoals bij het gebruik van stoommachines

en het vervaardigen van ijzeren

voorwerpen was de rol van steenkolen zelfs cruciaal. In Gent bedroeg volgens
de gemeentelijke belastinggegevens het steenkoolverbruik in het begin van de
Jaren veertig al zo'n 1,5 miljoen hl of wel ongeveer 4 miljoen frank. Dit
was meer dan een verdubbeling van de verbruikte hoeveelheid sinds het begin
van de jaren dertig. De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen, dat na 1842 de
groei

niet

doorzette

uitzondering

van

en

dat

1845 en

in de rest van het

vijfde

1850 het steenkoolverbruik

decennium met

10-20Z lager lag.29

Mocht de consumptie van steenkolen in landelijke centra geringer zijn, als
substitutiegoed

van andere brandstoffen had het ook zijn weerslag op de

prijsvorming van deze produkten.
Welke prijzen van steenkolen staan ons nu ter beschikking? Voor het
gehele tijdvak kon met uitzondering van de jaren 1816, 1817 en 1831 gebruik
worden

gemaakt

van

noteringen

in het

Memorial

Administratif

van

Oost-

Vlaanderen. Voor de periode 1818-1830 werden de maandelijkse en voor het
vierde

en

vijfde

decennium

de

wekelijkse

prijzen

tot

Jaargemiddelden

omgerekend. Om een aansluitende reeks te verkrijgen werden verder voor de
verschillende

Jaren

de

etandaardhoeveelheden,

waarin

de

prijzen

werden

30

uitgedrukt aan elkaar gelijk gemaakt.

Wij bepalen ons tot de bespreking van de reële prijsontwikkeling van
agrarische goederen, van de ruilvoeten van agrarische- en niet-agrarische
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goederen, die van rogge en linnen, van rogge en steenkool, van koevlees en
linnen en van koevlees
vermeld. Deze hebben
duurtejaar

en steenkool. In tabel 1.32

ruwweg

1817 daalden

het volgende

de reële

prijzen

zijn de

ruilvoeten

verloop. Vanaf het

agrarische

van landbouwprodukten

tot een

absoluut dieptepunt In 1824. Van toen af trad een herstel In, tot dat na
enige ups en downs in 1832 een niveau werd bereikt, dat niet of nauwelijks
onderdeed voor het eerste relatieve maximum. Daarna sloegen in een paar jaar
de ruilvoeten om. Het prijsdal kwam in het vierde decennium op een aanzienlijk hoger niveau uit dan in het derde. In 1837 en 1838 zette vervolgens een
reële

prijsstijging

in,

die

pas

in 1847

zijn

climax

bereikte. Na

dit

absolute maximum van de reële agrarische prijzen, trad er nog een lichte
reactie op.
Welke conclusies kunnen er uit de cijfers van tabel 1.32 worden getrokken? De eerste constatering is, dat er sprake was van een cyclisch verloop
der reële prijzen, dat aansloot bij de nominale prijsbeweging van agrarische
goederen. De

conjuncturele omslagpunten deden zich

immers

in

(nagenoeg)

dezelfde Jaren voor. Da intensiteit van de prijsveranderingen van landbouwprodukten was bijgevolg voor de reële prijzen richting bepalend. Voorts vond
er een

trendmatige

verbetering

plaats van

de ruilvoeten

der

agrarische

goederen. Het laatste hoogtepunt der reële prijzen lag immers fors hoger dan
dat der beide vorige en het dieptepunt van 1824 was een absoluut minimum.
Bovendien waren er een groter aantal baissejaren in de eerste volledige
conjunctuurgolf dan in de tweede.31

4.7

Conduele

Met het menureren van de belangrijkste bevindingen sluiten wij dit hoofdstuk
af. Het prijsverloop in de landbouw was in het tijdvak 1815-1850 aan grote
schommelingen onderhevig. Extreem hoge prijzen, veroorzaakt door misoogsten,
in de eerste en de laatste vijf Jaar van het tijdvak domineerden de prijsontwikkeling. Voorts ondergingen de akkerbouw en de veehouderij dezelfde
prijsbeweging. Deze ging wel voor de gewassen, met name voor broodgranen en
boekweit met heviger fluctuaties gepaard dan voor veeteeltprodukten. Wat de
regionale verscheidenheid

van prijzen betreft, constateerden wij voor de

provincie een grote mate van prijseenheid van tarwe

en

rogge

en

maakten
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Tabel 1.32

jaar
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
182A
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1836
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850

De ruilvoet van agrarische en nlet-agrarlsche goederen (18151850).
(1)
77
137
179
129
87
67
61
59
84
51
54
76
97
96
100
90
126
125
83
67
70
74
80
92
99
106
97
126
136
108
133
198

108
113

(2)

O)

(4)

150
112
86
75
70
97
62
65
92
122
105
121
98

84
79
76
85
76
76
63
67
69
81
83
74
86

95
100
95
102
88
85
75
79
81
87
88
87
90

137
85
77
82
87
85
85
89
93
85
108
110
89
111
155
186
92
86
124

118
119
98
94
90
94
96
106
114
119
126
135
134
131
153

125
117
110
107
105
97
86
93
101
101
105
106
107
106
116
119
119
112
114

146
129

Bron
: Eigen berekeningen op basis van de bijlagen 1.2, 1.4 en 1.6.
Legenda: (1) - de ruilvoet van rogge (Gent) en linnen, waarbij 1815-1850
gelijk Is aan 100.
(2) - de ruilvoet van rogge (Gent) en steenkool, waarbij 1818-1850
gelijk Is aan 100.
(3) - de ruilvoet van koevlees (Oost-Vlaanderen) en linnen, waarbij
1818-1850 gelijk Is aan 100.
(4) - de ruilvoet van koevlees (Oost-Vlaanderen) en steenkool,
waarbij 1818-1850 gelijk is aan 100.
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aannemelijk, dat er tussen Gent en de overige Oostvlaamse marktplaatsen voor
boekweit en aardappelen van onderlinge prijsbeïnvloeding

sprake was. Door

tenslotte nominale agrarische prijzen aan die van een tweetal strategische,
niet-agrarische produkten, linnen en steenkolen te relateren, kwamen wij
achter de ontwikkeling van de ruilvoet van de landbouw. Als wij het begrip
'reële prijzen' niet al te strikt opvatten, stellen wij vast, dat deze voor
agrarische goederen een cyclisch verloop hadden met dezelfde omslagpunten
als de nominale prijzen en voorts dat de reële agrarische prijzen een trendmatige groei doormaakten.

Noten bij deel I, hoofdstuk 4:

1.

Vandenbroeke/Vanderpijpen, Gentse merkuriale, 1972, 95-188.

2.

Naast en vaak in samenhang met kwaliteitsverschillen speelden ook bij
de prijsvorming de steeds variërende soortelijke gewichten van de
agrarische produkten een rol.

3.

M.A., 3-68, 1818-1850. De prijsnoteringen van tarwe en rogge golden
vanaf 1829 de markten van Gent, Aalst, Oudenaarde, Dender monde, Deinze,
Eeklo, Geraardsbergen, Lokeren, St.-Niklaas, Ronse, Maldegem, Oosterzele, Zottegem en Wetteren. Na januari 1831 werden voor Maldegem en
Oosterzele geen mededelingen meer gedaan en met ingang van september
1841 werden ook de prijzen van Ninove opgenomen.

A.

Deze veronderstelling vloeit niet alleen voort uit de registratie van
de goederenomzet, waarmee in 1831 een begin werd gemaakt, maar ook uit
het feit, dat in jaren waarin de produktprijzen sterk fluctueerden de
gemiddelde Jaarprijs in de Exposé's nogal wat - in sommige gevallen
meer dan 10Z - lager uitkwam dan het rekenkundig gemiddelde van de
weekprijzen. Het laatste kan worden teruggevoerd op het tijdelijk af
laten weten van de vraag bij relatief hogere prijzen en het optreden
van een inhaalvraag, wanneer een groter aanbod lagere prijzen uitlokte.

5.

Het betreft de prijzen, die verzameld werden door Vandenbroeke en
Vanderpijpen. Op basis van de prijsnoteringen op de eerste marktdag van
elke maand zijn de Jaargemiddelden samengesteld. Vanwege het lacuneuze
karakter van de bronnen is door de auteurs soms een andere registratiemethode toegepast en gebruik gemaakt van de gemiddelde prijs van de
eerste helft van de maand of die van de gehele maand. Vanaf 1847 werden
de maandgemiddelden van het 'Memorial Administratif de la ville de
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Gand' overgenomen (Vandenbroeke/Vanderpljpen, Gentse merkurlale, 1972,
99 en 291). Ten opzichte van de door ons berekende Jaarprijzen en die
van de Exposé's voor Oost-Vlaanderen als geheel, zijn de verschillen
doorgaans klein. Haver en aardappelen vormen hier echter een uitzondering op.
In 1816 bedroeg de aardappeloogst In Oost-Vlaanderen circa 1,3 miljoen
hl en was daarmee de helft van die van andere jaren (M.A.,1, 1817, 44).
Vervlers, De Nederlandsche handelspolitiek, 1914, 206-209.
Exposé's, 1819-1821
Krachtens de wet van 10 januari 1825 werden de tarieven op granen
verhoogd. Ten opzichte van 1822 werd het Inkomende recht van tarwe van
fl. 7,-- per last (circa 29,5 hl) op fl. 24,-- gebracht, van rogge van
fl. 5 , — op fl. 1 5 , — en van haver van fl.2,50 op fl. 7, — . Het
exporttarief bedroeg niet meer dan fl. 0,20 per last (Vervlers, De
Nederlandsche handelspolitiek, 1914, 212).
Suetens, Histoire, 1955, 6-13.
De kadastrale prijzen zijn vermeld In Document nr. 5 bis van de
gemeentelijke expertise-stukken (zie subparagraaf 2.1 van hoofdstuk
1.3). Document nr. 3a (Tableau des prix des denrées) van de gemiddelde
jaarprijzen Is voor geen enkele Oostvlaamse gemeente door ons teruggevonden.
Wat de analyse van de tarweprljzen betreft, hebben wij Eeklo bulten
beschouwing gelaten. In de periode 1829-1850 lagen de weeknoterlngen
van rode tarwe er continu fors hoger dan die van witte tarwe.
Llndemans, Geschiedenis, II, 1952, 5-18.
Vandenbroeke/Vanderpljpen, Gentse Merkurlale, 1972, 95-188; M.A., 3-16,
1818-1824; Exposé, 1840, 149 en Exposé, 1850, 260.
Zo bedroeg het octrooi op haver In de jaren dertig 0,65 frank per hl en
In de Jaren veertig 0,70 frank (S.A. Gent, Etat des recettes et
dépenses des taxes municipales de la ville de Gand en M.A. de la ville
de Gand, I, 1845).
Waar voor producenten In de landbouw prijzen een richtsnoer vormden
voor de bedrijfsvoering en een accentverschuiving van akkerbouw naar
veehouderij en omgekeerd mogelijk was, kon Inkomensverlies worden
tegengegaan en profijt worden behaald bij veranderingen In de onderlinge ruilvoet (van prijzen) van akkerbouwgewassen en vlees. De omslagpunten waren 1818, 1824, 1829, 1834, 1839, 1844, 1847 en 1848.
Geconstateerd mag worden, dat alleen het prijsverloop in de tweede
helft van de jaren veertig de regelmaat van de golfbeweging verstoorde.
Al blijken veeziekten - met name de 'zwartlong vuerziekte', heersend
sedert 1826 onder het hoornvee - nogal wat schade te hebben aangericht
(in sommige jaren moesten zelfs blijkens de Exposé's enkele honderden
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stuks vee worden afgemaakt), de provinciale veecljfers zijn er
nauwelijks door beïnvloed. Dit betekent evenwel niet, dat men veeziekten lokaal niet als een ramp ervoer.
18.

Vandenbroeke, Voedingstoestanden, 1973, 132.

19.

Het belang van kaas als voedingsmiddel vas gering. In de (midden 19'
eeuwee) budgetten van Oostvlaamse industrie- en landarbeiders werd kaas
door Ducpétiaux niet opgenomen (Ducpétiatuc, Budgets, 1855, 34-61).

20.

Zijn de gewichten van de verschillende goederen eenmaal vastgesteld,
dan worden de gemiddelden meestal voor langere tijd op basis hiervan
berekend. In feite hanteert men de vooronderstelling, dat de samenstellingen van de pakketten in de tijd niet veranderen.

21.

De keuze van het pakket wordt bepaald door theoretische uitgangspunten.

22.

Overbekend is de plaatsbepaling van nominale lonen, dus van prijzen van
het economisch goed arbeid. Door deze met de 'kosten van levensonderhoud' te confronteren verkrijgt men de reële lonen, of wel de reële
prijzen van het economisch goed arbeid.

23.

Hiervoor lenen zich bijvoorbeeld de 'Schumpeter-Gilboy Prijsindices
1661-1823', de 'Prijsindices van Britse goederen 1790-1850, gebaseerd
op Gayer, Rostow en Schwartz' en de 'Rousseaux Prijsindices 1800-1913'.
Deze zijn opgenomen in Mitchell/Deane, Abstract, 1971, 465-473.

24.

Naast de voortschrijdende fysieke produktiviteitsstijging bij het
spinnen en weven van katoenen stoffen, die de kostprijs verlaagde werd
de daling ervan ook niet gestuit door starre grondstofprijzen. Uit de
inkoopprijzen van ruwe katoen van het Gentse bedrijf Voortman (Scholliers. De Gentse textielarbeiders, 1976, dossier 2, 129-130) blijkt,
dat deze in het midden van het vijfde decennium nog geen 1/3 varen van
de inkoopprijzen tijdene de eerste jaren van het Verenigd Koninkrijk.
Vooral de prijsval van 1836 op 1844 en 1845, die meer dan een halvering
inhield, moet de concurrentiekracht van de katoenindustrie ten opzichte
van de linnennijverheid sterk hebben vergroot (De prijsreeks van door
Engeland geëxporteerde katoenen fabrikaten toont voor dezelfde jaren
eveneens een aanzienlijke terugval. Mitchell/Jones, Second abstract,
1971, 195). Geschat kan worden op basis van de veronderstelling, dat de
grondstof in 1836 circa 402 van de meest gangbare calicotten uitmaakte
(Scholliers, o.e., dossier 2; Coppejans-Desmedt, De Statistieken, 1962,
121-181), dat alleen al uit de prijsverlaging van ruwe katoen in nog
geen tien jaar een kostprijsreductie van het fabrikaat van meer dan 20Z
resulteerde. Daarentegen moet de forse prijsomslag van ruwe katoen
sedert het einde van de jaren veertig de concurrentiekracht van de
industrie hebben aangetast. Dat voorts in het begin van de tweede helft
van de eeuw de linnennijverheid en hieronder ook de traditionele sector
niet totaal ten onderging, maar juist veer wat opfleurde, moet voor een
groot deel aan het herstel der ruwe katoenpriJzen worden toegeschreven.

25.

Enquête sur l'Industrie Linière, Rapport sur Ie voyage en Angleterre,
Mars 1841; Enquête sur l'Industrie Linière, Interrogatoires, Juin 1841;
Enquête sur l'Industrie Linière, Rapport de la Commission, Explorations
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à l'étranger, Octobre 1841.
26.

Enquête
nr.32.

sur l'Industrie

Linière, Interrogatoires, Juin 1841, Annexe

27.

Van den Bogaerde, Proef, 1826. De prijsvergelijking betreft de periode
1816-1826. Bij vergelijking met het materiaal van de autoriteit op het
gebied van de geschiedenis van de vlaslndustrle In Vlaanderen,
Vandenbroeke, springen er echter niet onaanzienlijke verschillen naar
voren. Meer dan bij de cijfers van Williame zetten wij vraagtekens bij
de gegevens van Vandenbroeke. Kan bronnenkritiek niet worden uitgeoefend, omdat de auteur geen gewag maakt van zijn bron, voorts
harmonieert het door hem gegeven prijeverloop voor de periode 1826-1850
niet met de feitelijke lotgevallen van de linnennijverheid (Vandenbroeke, Sociale en konjunkturele facetten, 1979, 145).

28.

R.A. Beveren, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1830-1850, nr.44854492. De koppeling tussen beide deelreeksen was mogelijk, omdat voor de
maanden van de eerste helft van 1841 de prijsgegevens elkaar overlapten.

29.

S.A.Gent, Verslagen aan de gemeenteraad, 1836, Etat des recettes et
dépenses des taxes municipales de la ville de Gand pendant 1834; M.A.
de la ville de Gand, I-VI, 1845-1850.

30.

Voor de jaren 1818-1823 verden de prijzen uitgedrukt in hectoliters.
Deze werden naar kilogrammen omgerekend volgens de sleutel 1 hl ~ 100
kg. Analoog aan de opmerkingen van Vandenbroeke (Vandenbroeke/Vanderpijpen, Gentse merkuriale, 1972, 96) over de volumina van aardappelen,
die in werkelijkheid een standaardgewicht zouden aangeven, menen wij,
dat met de inhoudsmaat van steenkolen een gewicht is bedoeld, en wel
dat van 100 kg. Ook een vergelijking met het Engelse prijsverloop van
steenkolen (Mitchell/Deane, Abstract, 1971, 482) maakt duidelijk, dat
de genoemde hl gelijk moet zijn geweest aan (ongeveer) 100 kg.

31.

De eerste volledige conjunctuurgolf
tweede 1832-1847.

betrof de jaren 1817-1832 en de

BIJLAGEN DEEL I

Bijlage I.l

Relatieve prijsafwijkingen (In X) voor vijfjarige periodes ten
opzichte van de basisjaren 1816-1825 (Gentse prijzen).

Behalve in grafiek I.l is de prijsontwikkeling hier in een tabellarisch
overzicht weergegeven. Voor vijfjarige periodes zijn de relatieve afwijkingen vermeld, die de Gentse prijzen hadden ten opzichte van het tienjarig
gemiddelde 1816-1825. Ook uit deze cijferopstelling constateren wij een
congruent prijsverloop van de betrefffende akkerbouwgewassen. Voorts is het
duidelijk, dat zelfs in de tweede helft van de jaren veertig het prijsniveau
van de eerste vijf jaar van het Hollandse bewind - mogelijk met uitzondering
voor aardappelen - niet werd overtroffen.

periode

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1816-1820

+29,9

+31,7

+36,5

+36,3

+23,1

1821-1825

-29,9

-31,7

-36,5

-36,3

-23,1

-26,8

1826-1830

- 9,8

- 9,4

- 9,0

-19,9

- 1,0

-11,8

1831-1835

-15,6

-12,5

-10,6

-14,3

+ 3,5

- 8,4

1836-1840

- 7,6

- 2,9

- 9,1

-14,7

+18,3

- 8,3

1841-1845

- 6,2

- 2,9

- 0,8

- 5,4

+ 3,9

+11,3

1846-1850

+ 2,9

+ 8,2

+14,9

+ 3,7

+ 7,9

+48,6

21,1

19,2

12,3

12,9

8,0

gem. prijs in
franken per hl
1816-1825
Bron

(6)

-

4,8^

: Berekend op basis van Vandenbroeke/Vanderpijpen, Gentse ι
riale . 1972, 96-188.
Legenda
: (1) - witte tarwe
(2) - rode tarwe
(3) - rogge
(4) - boekweit
(5) - haver
(6) - aardappelen
Commentaar : * Wegens het ontbreken van de aardappelprijzen voor 1816 en
1817 is de basis versmald tot 1818-1822. Ook voor 1818 ontbrak
een Gentse opgave. Door op grond van de provinciale aardappel
prijzen te extrapoleren, werd dit euvel verholpen.
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Bijlage 1.2

Prijzen van broodgranen in Gent en in Oost-Vlaanderen
(In franken per hl).
Gent

Jaar
1815
1816 a »
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
Bron
Legenda

Commentaar

Oost-Vlaanderen

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

19,22
26,49
40,91
31,17
20,99
17,29
18,39
15,85
15,38
11,91
12,33
14,66
17,35
18,64
24,99
19,42
23,32
21,35
16,19
13,31
14,75
15,22
16,60
20,73
23,26
21,57
19,76
21,75
19,36
18,15
19,75
23,67
30,14
18,03
18,52
18,07

19,22
26,49
37,79
27,80
18,56
15,97
15,55
13,82
14,73
10,39
11,23
13,77
16,65
17,75
23,30
19,30
21,67
20,48
14,64
13,01
14,32
14,82
15,88
20,24
22,22
20,33
18,58
21,04
18,10
16,87
18,80
22,76
29,72
17,15
17,77
16,66

12,83
18,60
24,19
17,98
13,20
10,13
8,23
7,59
10,41
6,22
6,62
9,37
12,57
10,53
12,28
10,87
14,09
13,86
9,49
8,63
9,02
9,63
10,34
11,51
11,96
12,56
11,11
13,15
13,36
10,57
12,92
18,06
21,72
10,37
9,69
10,92

26,57Ъ)
19,59е»
16,66
17,14
15,26
15,00
11,28
12,11
13,93
16,91
18,76
23,30
18,76
22,64
21,14
15,36
13,37
14,08
15,00
15,84
20,24
22,92
20,88
19,09
21,55
18,22
17,18
19,12
23,27
28,69
17,32
17,44
16,84

27,46 ъ »
18,ОЭ'»
15,73
15,80
14,04
14,23
10,30
11,26
13,44
16,49
17,74
22,71
18,76
22,35
20,87
14,82
13,19
14,20
15,69
16,14
20,35
22,66
20,68
18,79
21,34
18,00
17,03
19,37
23,05
28,20
17,60
17,53
16,71

17,48
12,81 е »
10,03
7,97
7,52
10,28
6,15
6,73
9,23
12,36
10,37
12,25
10,37
13,75
13,58
9,42
8,44
8,99
9,72
10,34
11,70
12,36
12,46
11,22
13,01
12,56
10,29
13,89
18,28
19,04
10,28
9,71
10,54

'Vandenbroeke/Vanderpljpen, Gentee merkurlale, 1972, 95-188;
M.A., 3-16, 1818-1824; Exposé, 1840, 149 en Exposé, 1850, 260.
(1) - witte tarwe
(2) - rode tarwe
(3) - rogge
a) voor 1815 en 1816 werd geen onderscheid gemaakt tussen
witte en rode tarwe
b) In de eerste vijf maanden van 1818 werd geen onderscheid
gemaakt tussen witte en rode tarwe
c) voor de maanden april en mei ontbraken de prijsopgaven;
de gegeven prijs is het gemiddelde van de overige tien
maanden.
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Bijlage 1.3

Prijzen van haver, boekweit en aardappelen in Gent en in
Oost-Vlaanderen (in franken per hl).
Gent

jaar

(1)

(2)

1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
182A
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850

7,52
8,37
11,83
11,11
10,03
7,78
5,67
5,71
7,53
5,54
6,24
7,85
8,80
7,25
8,33
7,30
7,97
8,99
7,75
7,58
7,75
7,86
10,03
9,30
10,03
10,00
8,48
9,78
8,58
7,09
7,54
8,50
10,24
7,56
7,50
9,26

11,41
18,67
24,14
17,54
14,47
13,26
9,24
6,83
9,77
7,13
8,12
9,43
11,11
9,03
10,24
11,95
12,59
13,96
9,69
8,74
10,38
10,76
9,58
10,75
11,27
12,75
11,41
13,65
12,78
10,48
12,80
16,00
17,42
11,54
9,91
9,97

Bron
Legenda

Oost-Vlaanderen
(3)

(1)

(2)

(3)

6,56
5,66»>
5,18
3,66
3,08
4,59
2,70
3,89
4,19*,
4,44
3,21
4,27
5,18
4,42
4,76
3,71
4,34
4,88
4,73
3,68
4,59
4,72
4,42
4,59
6,16
5,31
4,12
6,70
8,40
9,59
6,23
5,84
5,83

9,95
8,86
6,78
4,68
4,99
6,67
4,54
5,27
6,50
7,49
5,95
7,04
7,20
6,54
7,91
6,76
6,46
6,62
6,32
6,79
6,65
6,81
8,47
7,42
7,41
6,82
6,34
6,96
8,07
9,54
6,77
6,23
6,73

17,35
14,11
12,66
8,97
6,89
9,54
6,91
7,80
9,16
10,98
8,68
9,80
11,13
12,36
14,01
10,32
8,84
10,21
9,82
9,34
10,80
11,88
12,28
11,80
13,80
12,77
10,17
14,22
15,26
16,04
10,48
9,98
10,19

5,48
4,79
4,42
3,03
2,92
4,03
2,53
3,38
4,06
4,63
2,98
3,34
4.53
3,85
4,42
3,74
3,84
4,23
4,20
3,30
3,93
4,39
4,42
4,24
5,37
4,58
3,62
5,71
7,22
7,82
5,50
5,22
4,95

: zie bijlage 1.2
: (1) - haver
(2) - boekweit
(3) - aardappelen
Commentaar s a) het gegeven ontbrak; het cijfer is een interpolatie mede
op basis van het prijsverloop voor Oost-Vlaanderen tussen respectievelijk 1818 en 1820, en 1825 en 1827.

166

Bijlage 1.4

Prijzen van vleee in Gent en in Oost-Vlaanderen
(in centimes per kg).
Gent

jaar

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850

111

94

131

110

104

74
78

42
38

82

76
61

55
50

105

80

137

112

82

105
119
111
112
113
107
106
116
116
114
119
123
122

93
94
84
85
92
91
87
97
100
100
107
92
93

116
129
121
122

120
122
114
117

101
92
78
80

116
115
125
122
122
129
126
125

114
113
110
116
117
126
127
129

99
87
94
100
98
131
121
UI

129
131
130
124
112

107
102
116
114
94

136
138
132
128
118

131
137
131
129
118

138
140
133
115
93
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vervolg bijlage 1.4
Oost-Vlaanderen
Jaar
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830·'
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
Bron
Legenda

Commentaar

O)

(1)

(2)

92,06
90,52
90,83
86,07
76,72
76,72
64,02
68,42
74,43
83,07
76,63
76,36
82,84

83,07
85,35
81,48
81,31
69,67
66,50
54,67
58,56
60,49
65,61
64,55
64,72
73,46

116,93
118,98
119,58
120,28
107,24
107,05
85,35
88,19
100,70
104,06
98,24
101,21
105,82

104,24
101,59
99,64
96,13
85,19
74,96
68,78
75,83
85,02
82,18
80,25
86,07
91,30

94,73
100,50
95,64
92,02
91,82
91,42
92,60
96,69
100,94
100,33
98,33
99,71
98,85
95,85
103,79
107,19
105,54
101,54
98,54

92,55
95,96
89,51
85,83
85,01
85,98
85,12
91,28
96,17
95,79
93,46
93,52
93,08
89,60
98,71
101,50
98,77
92,37
87,87

114,16
118,85
113,98
112,28
112,87
114,81
115,62
119,85
123,30
123,10
121,60
122,67
119,71
117,37
126,60
128,65
127,48
120,88
113,29

107,56
108,92
105,05
102,21
102,00
102,67
102,17
106,06
111,98
112,81
109,63
115,23
112,10
104,58
111,09
118,62
119,60
114,38
113,79

(4)

(4*)

112,46
112,17
112,70
105,46
96,47
94,54
80,42

(5)

129,80
126,75
109,52
100,36
90,84
87,83
86,07
86,86
90,65
97,52
95,94
94,88
98,85
105,52
103,85
97,96
94,21
94,88
96,94
97,69
102,71
107,75
106,92
104,62
109,63
103,10
100,83
120,55
124,06
124,60
110,42
98,48

Vandenbroeke/Vanderpljpen, Gentse merkurlale, 1972, 95-188¡
M.A., 3-68, 1818-1850.
(1) - ossevleea
(2) - koevlees
(3) - kalfsvlees
(4) - schapenvlees
(4*)- lamsvlees
(5) - varkensvlees
a) de gegevens hebben betrekking op de maanden januari tot en
met juli.
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Bijlage 1.5

Prijzen van boter en Hollandse kaas in Gent
en In Oost-Vlaanderen (In centimes per kg).
Gent

jaar
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830" >
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840

Bron

(1)

107
123

135
114
122
157

Oost-Vlaanderen
(1)

(2)

176
166
157
129
108
133
109
138
150
148
119
131
175

126
131
136
127
113
110
98
98
134
100
97
96
114

151
150
155
149
158
160
169

! Vandenbroeke/Vanderpljpen, Gentse merkuriale, 1972, 95-188;
M.A., 3-28, 1818-1830.
Legenda
: (1) - boter
(2) - Hollandse kaas
Commentaar : a) zie bijlage 1.4
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Bijlage 1.6

Prijzen van linnen lijnwaad (in centimes per Gentse el
76 cm) en steenkolen (in centimes per 1500 kg).

Jaar

(1)

1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
Bron

80,76
75,38
65,98
67,80
74,01
73,85
65,41
62,94
60,10
59,44
60,05
60,24
55,82
53,36
60,10
58,52
54,57
53,85
55,56
62,83
62,97
64,75
62,83
60,96
59,10
57,77
57,IS'·

(2)

O)

69,,78
64,,10
60,,00
59,,75
59,,25
55,,75

80,76
75,38
65,98
67,80
74,01
73,85
65,41
62,94
60,10
59,44
60,05
60,24
55,82
53,36
60,10
58,52
54,57
53,85
55,56
62,83
62,97
64,75
62,83
60,96
59,10
57,77
55,54
51,02
47,75
47,56
47,16
44,37

54,,75
59,,00

43,58
46,96

(4)·

4087
4017
4011
3736
3712
3669
3417
3461
3496
3529
3423
3467

зыгЬ)
3467
3834
3824
3745
3802
4139
4614
4622
4642
4463
4183
4143
4077
3994
3977
3990
3875
3864
3619

: Enquête sur l'Industrie Linière, Interrogatoires, Juin 1841,
Annexe nr. 32; R.A. Beveren, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1830-1850, nr. 4485; M.A., 3-68, 1818-1850.
Legenda
: (1) - de gemiddelde prijs van linnen lijnwaad, zoals vermeld
door de Gentse koopman Williame.
(2) - de gemiddelde merkurlale van het meest verkochte linnen
op de Gentse markt.
(3) - de gekoppelde reeks, waarbij de gegevens van (2) zijn
aangepast met de faktor 0,7959 (het verhoudingscijfer tussen
(1) en (2) in de maanden januari tot en met mei 1841).
(4) - de gemiddelde prijs van steenkolen.
Commentaar : a) voor 1818-1823 zijn de gegevens vermeld per hl; deze zijn
omgerekend op basis van 1 hl - 100 kg.
b) zie bijlage 1.4.
c) de maanden januari tot en met mei.

Deel I I
De Landbouwproduktie

1. Inleiding

In een studie over economische ontwikkeling Is de bespreking van de produktle of van het inkomen een vast thema. Als men daartoe overgaat wordt meestal ook het begrip groei van stal gehaald. Hoewel belde begrippen door elkaar
worden gebruikt, wordt toch de aanduiding economische ontwikkeling doorgaans
wat breder opgevat. Zaken, die niet direct neerkomen op een vergroting van
de produktle of het Inkomen, maar ontegenzeglijk als economische vooruitgang
worden beschouwd, worden eveneens onder de noemer economische ontwikkeling
opgenomen. De term economische groei wordt daarentegen voorbehouden en gelijk gesteld met de kwantitatieve toeneming van de produktle of van het
Inkomen. HIJ suggereert een preciezere, meer cijfermatige benadering van het
economisch gebeuren of van verandering van economische grootheden.
Belde begrippen hebben echter ook gemeen, dat

zij een vergelijking

Inhouden tussen hoeveelheden goederen en diensten, die op twee verschillende
tijdstippen (of Intervallen) worden geproduceerd. Op deze wijze gehanteerd
zijn de termen economische ontwikkeling en economische groei dus Identiek en
mogen zij, zoals de conventie van het spraakgebruik wil, voor elkaar worden
gesubstitueerd. Werd van deze constatering in het voorgaande reeds uitgegaan, In het vervolg maken wij eveneens geen onderscheid tussen deze belde
concepten.
In dit deel van de studie pogen wij op het geaggregeerde niveau van de
provincie het geldelijk produkt van de landbouw te schatten voor het begin
en het einde van het tijdvak 1815-1850. Aan de hand van de eerder verworven
resultaten van micro-economisch onderzoek en op basis van nieuwe bevindingen
worden achtereenvolgens de akkerbouw, de veehouderij, de tuinbouw, de fruitteelt en de bosbouw doorgelicht. Bij verschillende onderdelen van deze bedrijfstakken ontbreken nog al eens cruciale gegevens of is het materiaal
lacuneus. In voorkomende gevallen trachten wij de problemen het hoofd te
bieden door veronderstellingen in te voeren en van extrapolaties gebruik te
maken. Dit alles leidt ertoe, dat wij in staat zijn een bijna compleet overzicht van de netto landbouwproduktie samen te stellen. En hierdoor kunnen
wij ook de groei van de sector van het begin van de Hollandse periode tot
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het midden van de eeuw aangeven.
Voor de akkerbouw en de veehouderij, de hoofdpijlers van de agrarische
sector. Is de netto-produktle verkregen na vaststelling van de bruto-produktle en na aftrek van de gebruikte Inputs. Omdat dit voor de veehouderij
onder meer Inhield, dat het verbruik van akkerbouwgewassen naar hun verschillende bestemming diende te worden bepaald. Is lange een omweg ook zicht
verworven op de omvang en de ontwikkeling van de menselijke consumptie van
graan en aardappelen. Hierdoor kan dus worden vastgesteld of en In hoeverre
het In de literatuur beleden verarmingsproces een rol speelde bij de consumptie van de belangrijkste levensmiddelen.
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2. De Akkerbouwproduktie

2.1 Bruto-produktie

In dit hoofdstuk staat wederom de akkerbouw centraal. Getracht wordt van
alle belangrijke gewassen de geldelijke produktie te bepalen voor de twee
kenjaren die corresponderen met het begin en het einde van het onderhavige
tijdvak, 1820 en 1850. Als de bruto-produktie is bepaald zal in de volgende
paragraaf een schatting worden gemaakt van de grond- en hulpstoffen, waarna
het mogelijk is om een totaalplaatje van de akkerbouw samen te stellen, dat
als belangrijkste resultaat de netto-produktie of de toegevoegde waarde van
de akkerbouw aangeeft.
Voor het schatten van de geldelijke bruto-produktie dienen per gewas
de areaalomvang, de grondproduktiviteit (doorgaans de fysieke opbrengst per
ha) en de prijs te worden achterhaald. Ten aanzien van de laatste grootheid
is zoveel mogelijk van marktnoteringen gebruik gemaakt. Alleen voor de Produkten waarvoor in het economisch proces evident een andere waardering gold
- doorgaans de inputs van de veehouderij - is van de marktnoteringen afgeweken. Verder is voor de areaalverdeling naar produkt verondersteld, dat deze
voor het begin van het tijdvak overeenkwam met de opgaven van het kadaster
en voor 1850 met die van de landbouwtelling; een en ander zoals aangegeven
in tabel 1.18. Voor de bepaling van de produktiviteit vormden beide bronnen
tenslotte het eerste oriëntatiepunt, maar de gegevens werden wel in geringe
mate aangepast (zie de tabellen 1.17, 1.23 - 1.27). Achtereenvolgens wordt
de produktie geschat van:
de vijf eerder onderscheiden gewassen tarwe, rogge, haver, boekweit en
aardappelen, waarvoor rond 1820 en 1850 respectievelijk 64,02 en 64,161
van het bouwland was bestemd.
de relatief eveneens belangrijke gewassen masteluin, klaver en vlas.
de kleine teelten gerat, koolzaad en bonen.
de overige akkerbouwgewassen.
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de nateelten.
Tarwe, rogge, haver, boekweit en aardapelen
Ten aanzien van de vijf In deel I uitgebreid behandelde gewassen vielen
wij terug op de produktlecijfers van de tabellen 1.23 - 1.27, met dien
verstande, dat aangenomen Is, dat de veldproduktie van aardappelen rond
1850 de helft bedroeg van die van 1844. Voor het eerste ken jaar is
verder verondersteld, dat de produktle van het knolgewas voor de ene
helft voor menselijk verbruik was bestemd en voor de andere helft uit
veevoer bestond. Voor het tweede kenjaar is een verdeling van 60 versus
40Z aangehouden (zie ook schema II.H en het commentaar hierop).
Ten aanzien van de prijzen zijn voor tarwe (rode), rogge en boekweit
tienjaarlijkse gemiddelden (1816-1825 en 1841-1850; bijlagen 1.2 en
1.3) van de Gentse markt genomen en voor haver en aardappelen is ge
bruik gemaakt van de Oostvlaamse noteringen (1818-1822 en 1841-1850).
De prijs van het veevoer aardappelen is gesteld op de helft van dat van
het menselijk consumptiemiddel. Het produktie-overzicht voor 1820 en
1850 laat zich nu als volgt construeren:

De geschatte produktle:
gewas

areaal
in ha

produktle
in hl

prijs

produktle
in franken

tarwe
rogge
boekweit
haver
aardappelen
(mens)
(dier)

21.183
47.522
13.821
23.591
22.307

367.000
843.000
231.000
651.000

19,23
12,32
12,92
7,04

7.057.500
10.386.000
2.984.500
4.583.000

tarwe
rogge
boekweit
haver
aardappelen
(mens)
(dier)

33.054
55.465
9.478
18.287
23.209

1.201.000
1.201.000
694.000
1.290.000
201.000
658.000
1.549.200
1.032.800

4,12e
2,06*
19,75
13,19
12,60
7,23
5,42э
2,71'

4.957.000
2.479.000
13.706.500
17.015.000
2.532.500
4.757.500
8.401.500
2.800.500

Masteluin
Voor het gewas dat in het kielzog van tarwe zijn areaal gestaag uit
breidde, is voor het eerste kenjaar de produktiv!telt per ha geschat
op 15 hl (tabel 1.12 en naar enologie van de 5-101 aanpassing voor
tarwe en rogge) en voor het tweede kenjaar op 22 hl (overeenkomstig de
vermelding van 21 hl door de landbouwtelling en de meer dan gemiddelde
oogsten in de rest van de Jaren veertig). Voor de prijzen is aange
knoopt bij het gemiddelde van de twee kadastrale vermeldingen voor de
gemeenten van Aalst en Oudenaarde en bij de Oostvlaamse noteringen voor
het vijfde decennium (Exposé, 1850, 260). De areaalomvang werd bepaald
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op basis van tabel 1.18.

De geschatte mastelulnproduktle:
areaal
In ha
1820
1850

produktle
per ha In hl

8.265
11.551

15
22

prlje

produktle
In franken

15,17
15,22

1.880.500
3.867.500

Klaver
Met de uitspraak van Radcliff

'Without clover, no man In Flanders would

presume to call himself a farmer' wordt het belang van de viInderbloemlge
plant voor de Vlaamse landbouw duidelijk aangegeven.1 De verbouw van klaver
was één van de belangrijkste kenmerken, waardoor Vlaanderen zich In de 17e
en vooral ook In de 18e eeuw van andere landbouwstreken In binnen- en buitenland onderscheidde. De teelt van het gewas maakte het mogelijk het vee
voortaan op stal te voeden en betekende niet alleen de produktle van een
kwalitatief rijk voedingsmiddel, maar ook besparing van weidegrond en een
vergroting van de mestproduktle. Bovendien wortelde klaver diep In de grond,
zorgde voor stikstofbemesting en was daardoor onontbeerlijk voor de vruchtrotatie.2
Voor de bepaling van de produktle rond 1820 vielen wij, bij gebrek aan
andere gegevens terug op cijfers van het modelbedrijf van De Lichtervelde. Deze auteur vermeldde een produktle van 19.803 kg klaver per ha,
waarvan na indroging 1/5 van het aantal kg als hooi resteerde (Mémoire,
1815, 73). Voor het einde van het tijdvak is het gemiddelde aangehouden
van het cijfer van de landbouwtelling (25.870 kg) en dat van het Exposé
over 1850 (24.000 kg). Ten aanzien van de prijzen baseerden wij ons op
de noteringen voor grashooi in het Mémorial Administratif (het gemiddelde van de jaren 1818-1822 en dat van 1841-1850) en werd een omrekeningsfaktor van 1,11 (90 kg klaverhool - 100 kg grashooi; landbouwtelling, I, CLVIII) en de reductiefaktor 0,5 (gebruik vond plaats in het
eigen bedrijf) gehanteerd. Verder werd de areaalomvang van tabel 1.18
gevolgd.
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De geschatte klaverproduktle:
areaal
In ha

produktle
per ha In kg

prijs grashool
per 100 kg

1820

25.175

3.961

6,62

1850

23.490

4.987

7,03

faktoren

produktle
In franken

1,11 en
0,5
1,11 en
0,5

3.663.500
4.570.500

Commentaar: De afzet van klaverhool bulten de landbouw dient gewaardeerd te
worden tegen de marktprijs.

Behalve hooi leverde de klaverproduktle nog zaad. Dit was echter alleen
het geval, wanneer de grond in twee opeenvolgende jaren met klaver verbouwd
werd. In het algemeen werd het zaad gewonnen bij de tweede snede van het
tweede jaar en dan alleen op akkers, waar zich nauwelijks onkruid bevond en
het gewas niet al te welig tierde. In de praktijk betekende dit, dat het
graan in beperkte mate werd geoogst.
Gaan wij af op de informatie van de landbouwtelling dan leverde in 1846
10,51 van het klaverareaal zaad en bedroeg de oogst in een normaal Jaar
3 hl, bij een soortelijk gewicht van 76 kg per hl en een prijs van 1
frank per kg (Landbouwtelling, I, CLVIII en 563; De Gier, De kern,
1921, 92-94). Omdat wij voor het begin van de Hollandse periode geen
gegevens hebben teruggevonden, zijn de cijfers van 1846 naar rato ook
voor het eerste kenjaar aangehouden. Wel is verondersteld, dat de produktiv! teit toen zo'n 10Z lager was en is aan de hand van de kadastrale
noteringen de gemiddelde prijs op 1,12 frank per kg bepaald.

De geschatte klaverzaadproduktie:
areaal
in ha
1820
1850

2643
2466

produktie
per ha in kg
205
228

prijs

produktle
in franken

1,12
1,—

607.000
562.000

Vlas
De vlasteelt was de eerste geleding van de belangrijkste bedrijfskolom in
Vlaanderen, die van de vlas-linnen bereiding. Als één van de arbeidsintensiefste teelten werd de verbouw gedurende de eerste helft van de 19e eeuw
tot ongekende hoogten opgestuwd. De landbouwtak produceerde in de Franse
tijd nog voornamelijk voor het eigen verbruik. In de jaren twintig en vooral
in de jaren dertig werd gezwingeld vlas op grote schaal geëxporteerd.3 In
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de zeer goede vlas Jaren 1837-1839 werd bijna 501 van de produktle van het
gezwingelde vlas uitgevoerd. Deze ontwikkeling was mogelijk, omdat het vlasareaal zich tot 1840 gestaag uitbreidde en ook de produktlvlteltsstljglng
zich niet onbetuigd heeft gelaten. Wat Oost-Vlaanderen betreft zijn weliswaar voor het eerste deel van het onderhavige tijdvak geen macro-gegevens
voorhanden, maar cijfers van latere jaren zeggen voldoende. Zo werd In 1837
nog van een normale produktle gesproken bij een opbrengst van 500 kg gezwingeld vlas per ha, terwijl voor 1840 van een gemiddelde produktle van 540 kg
per ha werd uitgegaan.4 Bepaalde vervolgens de landbouwtelling In 1846 voor
een 'année ordinaire' de produktle op 641 kg gezwingeld vlas per ha, het
Exposé van 1850 stelde zelfs, dat de gemiddelde oogst van 659 kg in dat Jaar
in Oost-Vlaanderen kwantitatief te kort schoot.5
Toch zeggen deze gemiddelde produktiecijfers niet alles. Van Jaar op
jaar kon de vlasoogst kwantitatief - en ook kwalitatief - sterk variëren.
Bovendien verschilde de fysieke ha opbrengst structureel van regio tot regio. De lichte zandleemgronden waren bij uitstek geschikt voor de vlasteelt.
Van invloed op de kwantitatieve produktle was ook of men zich toelegde op de
verbouw van fijn dan wel grover vlas.
Dat de weersomstandigheden hun uitwerking niet misten op de oogstomvang, kan vooral worden geadstrueerd aan de situatie in de jaren 18161819, toen vier maal op rij de oogsten fors tegenvielen en men zelfs, zonder
enige noemenswaardige export, in Oost-Vlaanderen niet in staat was de eigen
linnennijverheld voldoende

te bevoorraden.

'Exorbitant hoge vlasprijzen'-

cijfers zijn niet gevonden - gingen toen gepaard met grote werkloosheid
onder de spinsters en wevers.6 Met ingang van 1820 kwam hierin verandering.
Een aantal goede oogsten volgden elkaar op en ondanks een geleidelijk toenemende vlasuitvoer zakte de prijs van gezwingeld vlas in de provincie tot
gemiddeld 1,30 frank per kg in de periode 1825-1830, zo waar een dieptepunt.7
Het vaststellen van gemiddelde prijzen en de produktiv!teit per ha, dus
de schatting van de bruto-produktie van de vlasteelt, is voor beide kenjaren
geen sinecure. Een en ander wordt nog eens extra gecompliceerd door het
bepalen van de scheidslijn tussen het deel van de gezwingelde vlasproduktie,
dat aan de landbouw dient te worden toegerekend en het deel, dat op het
conto komt van de vlasvezelverwerkingsindustrie. De praktijk was, dat de
kleine boertjes de hele bedrijfskolom in eigen hand hielden. Van het zaaien
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van het vlas tot aan de verkoop (of eigen verbruik) van het geveven linnen
doek. De grotere boeren verkochten hun oogst op struik aan zogenaamde vlassers. Dit waren ondernemers, voor wier rekening het vlas werd binnengehaald
en de eerste industriële bewerkingen plaatsvonden. De vlassers huurden de
slijtersbenden om het vlas te trekken (oogsten) en de oogstarbeiders verzorgden ook het overige veldwerk, het repelen van de bollen (het winnen van
het lijnzaad) en het binden van de schoven voor de roterlj. Analytisch kan
achter de laatste produktiegeleding een cesuur worden aangebracht: tussen de
landbouw en wat nog volgde, de roterlj, het boken en het zwingelen van het
vlas.
Hiermee is de scheidslijn tussen de landbouw en de industrie aangegeven. Een tweede moeilijkheid is het bepalen van het deel van de gezwingelde
vlasproduktle, dat aan de agrarische sector dient te worden toegerekend. Aan
de hand van voorhanden kostenopgaven voor de verschillende produktiegeledingen en van verhoudingscijfers hebben wij gepoogd hierin een kwantitatief
inzicht te verwerven; in eerste instantie voor de tweede helft van de Jaren
twintig en vervolgens voor de beide kenjaren 1820

en 1850. Bij de bereke-

ningen gingen wij er vanuit, dat prijsrisico's op de boer werden afgewenteld
en dat arbeidslonen voor gelijke prestaties in het gehele tijdvak dezelfde
waren.

(a)-

(b)-

(c)-

(d)(e)(f)-

Onze eerste opgave is de gemiddelde fysieke ha opbrengst te bepalen. De
volgende gegevens staan ons hierbij ter beschikking:
de bruto-opbrengst van de op struik geschatte vlasoogst bedroeg gemiddeld 402 frank (£1.190,--). (berekend op basis van de aanwezige gemeentelijke kadastrale expertises; R.A. Gent, Kadaster nr. 102-1052)
de arbeidskosten van het laatst verrichte veldwerk (slijten, repelen en
binden) waren 43 frank per ha - ruwweg 10 centimes per kg gezwingeld
vlas -. (Van den Bogaerde, Proef, 1826, 17; per gemet - 7/3 ha - 10,15
brabantse gulden)
de arbeidskosten van het roten, boken en zwingelen bedroegen ruim 0,35
frank per kg gezwingeld vlas. (Enquête sur l'Industrie Linière, Octobre
1841, 98-101)
de gemiddelde prijs van 1 kg gezwingeld vlas was in de periode 18251830 1,30 frank. (Enquête sur l'Industrie Linière, Octobre 1841, 140)
uit (b), (с) en (d) volgt, dat de boer in de tweede helft van de jaren
twintig aan 1 kg gezwingeld vlas een bruto-verdienste had van 0,85
frank.»
uit (a) en (e) volgt, dat de teelt gemiddeld bijna 475 kg gezwingeld
vlas per ha opleverde.

De situatie rond het eerste kenjaar verschilde toch wel met die in de
tweede helft of aan het einde van de jaren twintig. Mag verondersteld
worden, dat de gemiddelde produktiviteit wat lager was (ruwweg 450 kg
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per ha), de vlasprljs was daarentegen fors hoger. Op grond van de spaar
zaroe aanduidingen uit het vlasonderzoek van 1840/1841 houden wij het
erop, dat de prijs van gezwingeld vlas tussen 1,50 en 1,60 frank per kg
lag; hoger dan In het begin van de jaren twintig, maar aanzienlijk
lager dan In de jaren 1816-1819 (Enquête sur l'Industrie Linière, Octobre 1841, 133-141).
Voor de toestand van het tweede kenjaar worden de produktlvlteltsgegevens van 1846 en 1850 gemiddeld. Ten aanzien van de prijs werd een
gemiddelde bepaald voor het vijfde decennium aan de hand van de noteringen op de grote vlasmarkt van St.-Niklaas, en wel 1,42 frank per kg
(R.A. Beveren, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen 1830-1850, nr. 4485).
Omdat echter in de overige vlascentra, met uitzondering van die van
Dendermonde en Lokeren de prijzen doorgaans lager waren is hier een
gemiddelde van 1,35 frank per kg aangehouden. Voor de bepaling van het
areaal waren voorts de cijfers van tabel 1.18 het uitgangspunt.

Het geschatte agrarische deel van de gezwingelde vlaeproduktiet
areaal
in ha

produktie
per ha in kg

1820

14.102

450

1850

12.717

650

prijs

1,10
+ 0,10
0,90
+ 0,10

produktie
in franken

7.615.000
8.266.000

Hiermee is voor 1820 en 1850 de bruto-produktie geschat van respectievelijk bijna 88 en bijna 87Z van het bouwland. Wat voor beide Jaren nog
resteert

is een

schatting van de akkerbouwproduktle

van

respectievelijk

24.634 en 28.650 ha. Op het nog onbepaalde areaal waren gerst, koolzaad en
bonen de meest verbouwde gewassen. Werden de produkten in de provincie als
geheel in beperkte mate geteeld, voor de afzonderlijke regio's kan dit niet
worden beweerd. In de arrondissementen Oudenaarde en Aalst werd koolzaad
bijvoorbeeld vrij algemeen verbouwd en besloeg zelfs een groter oppervlak
dan de teelt van vlas. En in St.-Niklaas deed de omvang van het gerstland
weinig onder voor de teelt van vlas of aardappelen.
Bij de bepaling van de areaalomvang van de drie genoemde gewassen zagen
wij ons gedwongen een kunstgreep toe te passen, omdat voor 1820 geen betrouw
bare cijfers voorhanden waren. Voor het eerste kenjaar is verondersteld, dat
het gerst-, koolzaad- en bonenareaal zich op eenzelfde wijze tot elkaar
verhielden als in 1846 en dat bovendien hun relatieve omvang dezelfde is
gebleven.
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Gerst
Voor zomer- en wintergerst vallen wij niet terug op de produktiviteitscijfers van tabel 1.12. De representativiteit van de betreffende steekproef
staat voor dit gewas ter discussie, en daarmee dus ook de betrouwbaarheid
van de gegevens. Immers in slechts 17 van de 42 Oostvlaamse steekproefgemeenten werd gerst verbouwd, terwijl bovendien voor de arrondissementen St.Niklaas en Gent, waar het gewas het meest werd geproduceerd, een respons van
respectievelijk slechts vier en drie gemeenten werd opgenomen.
Op basis van een nieuwe steekproef van alle gemeenten, waarvan kadastrale gegevens voorhanden waren, is de produktiviteit opnieuw geschat; eerst
voor de arrondissementen en vervolgens, na weging met de areaalcljfers van
1846 van de zes regio's, voor de provincie als geheel.10
Kwam volgens deze berekening de gemiddelde produktiviteit uit op 26,5
hl, voorts is verondersteld, dat ook voor gerst rond 1820 - zoals ie
aangetoond voor de andere granen - de produktiviteit per ha S à lOZ
hoger lag en dus circa 28,5 hl bedroeg. Voor het einde van het tijdvak
vormde het cijfer van de landbouwtelling het richtsnoer. Wel is dit met
1 hl verhoogd vanwege de zeer goede gerstoogsten in de laatste jaren
van het vijfde decennium. Voor de prijzen tenslotte is gebruik gemaakt
van de kadastrale noteringen van de markten van Gent en St.-Niklaas en
werd het gemiddelde bepaald van de provinciale vermeldingen in de Jaren
1841-1850.ч

De geschatte gerstproduktie:
areaal
in ha
1820
1850

7.ОТО1»
8.221

produktie
per ha in hl
28,5
34

prijs

produktie
in franken

10,35
10,94

2.085.500
3.058.000

1) De verhoudingscijfers zijn 0,4426 en 0,6484

Koolzaad
Het handelsgewas koolzaad was één van de belangrijkste grondstoffen van de
olienijverheid. De teelt was echter niet zonder risico's. Slechte weersomstandigheden, zoals strenge winters, slagregens en wind hadden op geen teelt
zoveel vat als op die van koolzaad. Van het ene op het andere jaar kon de
oogst sterk verschillen. De aanplant vond voornamelijk in het najaar plaats
en werd na de winter door de boer op zijn ontwikkeling beoordeeld. Bij al te
slechte vooruitzichten werd de teelt nog snel door een zomergewas vervangen,
maar had het koolzaad niet van de winter geleden en bleven de omstandigheden
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gunstig, dan ontpopte het zich tot een van de meest winstgevende gewassen.
De leemgrond was voor de verbouw van het koolzaad het geschiktst en het werd
dan ook In Aalst en Oudenaarde voornamelijk verbouwd.12
Voor de belde kenjaren zijn de produktlvlteltscljfers bepaald op basis
van tabel 1.12, evenwel met wederom een opslag van 5 à 10Z voor 1820 en
een aanpassing van 1 hl voor 1850; dit laatste, omdat In de tweede
helft van de Jaren veertig geen grootschalige misoogsten van het gewas
plaatsvonden en de produktiv!telt In de belangrijkste regio's toen fors
uitkwam boven de cijfers van de landbouwtelling.13 Ten aanzien van de
prijzen is voor 1820 de kadastrale vermelding van Oudenaarde gevolgd en
voor 1850, bij gebrek aan andere cijfers de Gentse marktnoteringen van
het vijfde decennium.14
De geschatte koolzaadproduktie:
areaal
In ha
3.9881»
4.639

1820
1850

produktie
per ha in hl
17
22

prijs

produktie
in franken

19,81
24,13

1.343.000
2.462.500

1) De verhoudingscijfers zijn 0,2497 en 0,6484
Bonen
De bonen waren van oudsher van groot belang voor de voedselvoorziening en
zij zorgden als vlinderbloemige plant voor stikstofbemesting van de grond.
Het de stijgende graanproduktie, de opkomst van de aardappelen en de verbreiding van de klaverteelt viel echter het ronde graan een meer ondergeschikte rol toe. Toch verdween het gewas niet van het toneel. Het bleef een
mogelijk alternatief in de vruchtrotatie, er bleef vraag naar als menselijk
voedingsmiddel en voorts als paardeboon een 'gewaardeerd krachtvoer voor het
vee'. 15
Ook voor de schatting van de produktiviteit van het bonenareaal is
gebruik gemaakt van de gemeentelijke kadastrale bronnen. Op basis van
alle beschikbare gemeenten werd de produktiviteit bepaald voor de arrondissementen, waar in 1846 de bonenteelt het meest verbreid was. 1(
Na weging met de areaalomvang van de betreffende arrondissementen werd
vervolgens het provinciaal gemiddelde berekend. Analoog aan de bevindingen voor granen is dit met 5 à 10Z verhoogd om aan het produktiviteitscijfer voor 1820 te komen. Voor het midden van de eeuw is uitgegaan van het gegeven van de landbouwtelling, hetgeen evenwel naar beneden werd aangepast (met 1,3 hl) gezien de minder dan gemiddelde oogstresultaten over 1850.
Ten aanzien van de prijzen vielen wij voor het eerste kenjaar terug op
de kadasternoteringen van de markt in het belangrijkste produktiegebied, Oudenaarde. Voor 1850 werd slechts één vermelding aangetroffen en
wel een prijsnotering van de landbouwtelling voor heel België.17 Omdat
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deze echter 20Z uitsteekt boven de prijs van 1820 en niet te controleren Is aan de hand van ander materiaal, Is overeenkomstig de prijsontwikkeling van de overige akkerbouwgewassen een stijging van 51 aangehouden.
De geschatte bonenproduktle:
areaal
In ha
4.9151)
5.716

1820
1850

produktle
per ha In hl
18
22

prij s

produktle
in franken

12,13
12,74

1.073.000
1.602.000

1) De verhoudlngscljfers zijn 0,3077 en 0,6484.

Overige gewassen
Na de produktleschattlngen van de meest verbouwde gewassen, blijft ter bepaling

voor belde kenjaren nog ruwweg 10.000 ha over. Naast een gedeelte voor

braak (In 1846 circa 17Z van het resterend areaal) werd hierop een groot
aantal produkten In slechts geringe mate geteeld. Dit waren handelsgewassen
zoals hennep (kemp), tabak, hop en cichorei; voedingsmiddelen voor de mens,
zoals spelt en erwten; alsmede gewassen voor mens en dier, zoals wortelen,
rapen, bieten etc.
Noch de precieze areaalverdeling tussen de betreffende produkten» noch
hun opbrengst per ha zijn wij nagegaan. Zeer in het algemeen is aangenomen, dat rond 1820 de resterende grond 200 frank per ha opbracht en
dat het bedrag als gevolg van produktlviteits- en prijsstijgingen met
resp. 20 en 51 tot 252 frank per ha is toegenomen In 1850."

De geschatte produktle op de resterende grond:
areaal
in ha
1820
1850

8.661
10.074

produktle
per ha in franken
200
252

produktle
in franken
1.732.000
2.538.500

Nateelten
Wij hebben in deel I aangegeven, dat het intensieve karakter van de Vlaamse
landbouw onder meer tot uiting kwam in het ingenieuze stelsel van vruchtwisseling. De exploitatie van grond ging voorts in het agrarisch naseizoen
gepaard met een tweede teelt. Waar de grond niet al te slecht was, werd na
de rogge-oogst rond het midden van de eeuw bijna overal een tweede gewas
verbouwd. Ook, maar in wat mindere mate, als het land masteluln en gerst, en
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soms ook tarwe, had voortgebracht. De nateelten bestonden voor het grootste
deel uit rapen (en loof), daarnaast uit wortelen en sporadisch uit een ander
gewas zoals aardappelen.
Om het

overzicht

van de Oostvlaamse akkerbouwproduktle

volledig

te

maken, dienen wij de omvang van de nateelten te bepalen. Hierbij vallen wij
terug op onze twee hoofdbronnen: de gemeentelijke kadastrale expertises en
de landbouwtelling van 18A6. Op basis van de eerder vermelde 42 steekproefgemeenten zijn wij nagegaan In welke mate het bouwland met een tweede gewas
werd geëxploiteerd en welke ontwikkeling de nateelt sedert de Jarten twintig
heeft doorgemaakt. Bij de kwantitatieve benadering Is elke gemeente op arrondissementsniveau

gelijk

gewogen, maar op provinciaal niveau naar het

aandeel van de respectieve regio In het totale Oostvlaamse bouwland. In
tabel II. 1 zijn de resultaten weergegeven. Duidelijk blijkt, dat de toepassing van de nateelt In de jaren dertig en veertig een grote uitbreiding
heeft ondergaan. Deze was niet voor alle arrondissementen gelijk. Dit heeft
enerzijds te maken met het feit, dat niet overal dezelfde verschuivingen In
het teeltplan waren opgetreden en anderszljds vloeit het voort uit de geheel
eigen wijze waarop lokaal vraag en aanbod van voedergewassen op elkaar waren
afgestemd.

Tabel II. 1 Het aandeel van de nateelt In procenten van het bouwland In de
jaren twintig (K) en in 1846 (L).

arrondissement

Gent
Oudenaarde
Aalst
Dendermonde
St.-Niklaas
Eeklo
Oost-Vlaanderen

rapen (en loof)

wortelen

К

L

К

L

16,97
13,31
14,88
10,32
9,28
15,62
13,81

30,52
21,21
16,79
33,14
24,06
19,57
24,82

_
-

3,31
2.15
1,07
2,93
8,08
0,67
3,26

2,15
0,88
0,49

Bron en commentaar: zie tabellen 1.12 en 1.18; de opgave van de landbouwtel
ling voor de provincie als geheel bedraagt voor rapen 25,741 en voor worte
len 4,101.
Wij bepalen de produktie voor de twee referentiejaren in de veronder
stelling, dat voor het eerste Jaar de situatie gelijk was aan die van
het einde van de jaren twintig en dat de toestand rond 1850 overeenkwam
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met de registratie van de landbouwtelling. Wat de opbrengst per ha
betreft lichten de kadastrale noteringen ons slechts gedeeltelijk in.
Praktijk was, dat de nateelt op struik werd geschat. Voor de bepaling
van de bruto-produktie moet ook rekening worden gehouden met de kosten,
die voortvloeien uit het oogsten en de verwerking en de opslag van de
gewassen.
Voor het schatten van de totale agrarische produktiekosten kan men
terecht bij de landbouwtelling. Deze bron verschaft gegevens waaruit
voor het eind van de jaren veertig de produktiewaarde van rapen als
nateelt op ongeveer 125 frank per ha berekend kan worden.19 Uitgaande
van deze som houden wij voor het begin van het tijdvak een prijs aan
van 100 frank per ha, en wel overeenkomstig een prijs- en produktiestijging van 25Z tussen 1820 en 1850. 20 Verder is bij de produktieschat
ting verondersteld, dat de opbrengst van wortelen gelijk was aan die
van rapen (in werkelijkheid lag deze wat hoger).
De geschatte produktie van de nateelten:
areaal
in ha
1820
1850

produktie
per ha in franken

28.686
60.625

100
125

produktie
in franken
2.868.500
7.578.000

2.2 De koeten van grond- en hulpstoffen

Tot nu toe is de bruto-produktie van de

akkerbouw

in

Oost-Vlaanderen

be-

paald. Om aan de netto-produktie of de toegevoegde waarde te geraken, dient
de omvang van de verbruikte grond- en hulpstoffen te worden geschat. Een van
de typerende kenmerken van het traditionele agrarische bedrijf was, dat het
zijn eigen grond- en hulpstoffen produceerde en in slechts geringe mate
goederen en diensten van andere economische sectoren of bedrijfstakken betrok. Voor de produktie in de akkerbouw diende de boer gebruik te maken van
zaaigoed, mest, dierlijke tractie, alsmede van een aantal kapitaalgoederen
van roerende en onroerende aard. Deze onderscheiden wij in détail om te
bepalen in welke mate hier kosten uit voortvloeiden, die op de bruto-produktie in mindering moeten worden gebracht om de netto-produktie te verkrijgen. 21 Allereerst het zaaigoed.

Zaaizaad
Met het aangeven van de bruto-produktie is tevens de aard van het zaad bepaald. De vraag naar de omvang van het verbruik, betekent nader onderzoek.
Doorgaans komt dit neer op het vaststellen van de zaalzaadf aktoren van de
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verschillende gewassen. Hiermee zullen wij ons niet bezighouden, omdat de
berekening van zaalzaadfaktoren een kunstmatige excercitie is, die suggereert dat er een verband bestaat tussen de hoeveelheid zaaigoed en de grootte van de oogst. Zij gaat voorbij aan d· realiteit van het complexe landbouwbedrijf. Daar bepaalden de kwaliteit van de grond en de zorg, besteed
aan grond en gewassen, alsmede de kwaliteit van het zaad de oogstomvang. Het
weer was hierbij de

toevalsfaktor bij uitstek. De gebruikte hoeveelheid

zaai- en pootgoed was vooral afhankelijk van de kwaliteit van het zaad en de
toegepaste zaaitechniek. Ook nu was het weer van belang, met name dan voor
het tijdstip van zaaien. Uit cijfers blijkt zelfs, dat de kwaliteit van de
grond een ondergeschikte rol speelde bij het zaaien. En door ervaring wijs,
wist de boer hoeveel zaad hij over zijn land diende uit te strooien.
Keren wij terug naar de vraag in welke omvang in Oost-Vlaanderen zaaien pootgoed verbruikt werd. Voor het begin van de periode kan aan de hand
van de rijke kadastrale gegevens deze vraag beantwoord worden voor alle
gemeenten, waarvan de Documenten nr. 5 of nr. 5 bis bewaard zijn gebleven.
Hoewel in de stukken nr. 5 bis alleen het zaaigoed voor de eerste klasse
grond is opgenomen, blijkt uit teruggevonden Documenten nr. 5 - opgemaakt in
de eerste helft van de jaren twintig -, dat voor alle kwaliteitsklassen
grond in eenzelfde gemeente gelijke hoeveelheden zaaizaad nodig waren. Op
basis van een steekproef van 19 gemeenten is het gemiddelde
22

voor de provincie vastgesteld.

zaadverbruik

Opvallend was dat er tussen de gemeenten

nauwelijks verschillen bestonden of dat zij zeer klein waren. In een eerste
overzicht zijn de zaadkosten voor 1820 geschat. Ten aanzien van de prijzen
en de areaalomvang werd hierbij gebruik gemaakt van de gegevens, die vermeld
zijn bij de schattingen van de bruto-produktie.
In het tweede overzicht worden de zaadkosten voor het midden van de
eeuw geschat. Voor enkele gegevens vielen wij hierbij terug op vermeldingen
van de landbouwtelling. Voor gewassen, waarvoor geen materiaal aanwezig was,
maakten wij gebruik van de kadastergemiddelden. De prijzen en de areaalomvang zijn wederom ontleend aan paragraaf 1 van dit hoofdstuk.
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zaalzaadkosten 1820:
gewas
tarwe
rogge
boekweit
haver
a) aardappelen
masteluin
b) klaver
с) vlas
gerst
d) koolzaad
bonen
β ) ov.gewassen
£) nateelten

zaadverbruik
1,76 (19)
1,5 (18)
0,78 (6)
2,52 (19)
14,31 (13)
1,75 (1)
12,32 (19)
2,54 (14)
2,08 (6)
3 kannen voor
3,16 (3)
51 χ 200 frank
2,3 kannen voor

prijs

areaal

19,23
12,32
12,92
7,04
3,09'
15,17
1,12
25,10,35
0,61
12,13

21.183
47.522
13.821
23.591
22.307
8.265
25.175
14.102
7.070
3.988
4.915
8.661
28.686

0,49

totaal zaadverbruik
Commentaar:

zaadkosten in franken
716.934
878.206
139.283
418.523
988.284
219.415
347.375
895.477
152.203
2.433
188.396
86.610
14.056
5.047.000

( ) Dit betreft het aantal responsgemeenten;
a) De ene helft van de pootaardappelen is opgenomen tegen
4,12e frank per hl en de andere helft tegen 2,064.
b) Het zaadverbruik bestond uit gemiddeld 12,32 kg per ha.
c) In het eerste jaar werd zaad uit Rusland en Zeeland
aangekocht en in het tweede jaar doorgaans zelf gewonnen
zaad gebruikt. Om de twee jaar diende men vreemd zaad
aan te kopen om de kwaliteit van het vlas op peil te
houden (Van Aelbroeck, Werkdadige landbouw-konst, 1823,
203).
De gegeven prijs is een gemiddelde van de kadasternote
ringen.
d) Bij twee gemeentelijke opgaven vonden wij de vermelding
drie kannen voor fl. 0,29.
e) De genoemde 51 is een ruwe schatting.
f) Voor twee gemeenten bedroeg het gemiddelde 2,3 kannen
raapzaad à fi. 0,10 per kan.
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- zaaizaadkosten 1850:
gewas

zaadverbruik

tarwe
rogge
boekweit
haver
a) aardappelen
masteluin
klaver
b) vlas
gerst
koolzaad
bonen
ov.gewassen
c) nateelten

1,72
1,53
0,70
2,20
14,31
1,75
12,32
2,54
1,90

prijs

areaal

19,75
13,19
12,60
7,23
4,33'
15,22

33.054
55.465
9.478
18.287
23.209
11.551
23.490
12.717
8.221
4.639
5.716
10.074
60.625

1."

30,10,94

0,,74
3,16
12,74
5Z χ 252 frank

0,,52

totaal zaadverbruik
Commentaar:

a)

b)

c)

zaadkosten in franken
122.844
119.323
83.596
290.873
441.072
307.661
289.397
969.035
170.882
3.433
230.117
126.932
31.525
6.186.500

Voor 0,6 zijn de pootaardappelen opgenomen tegen 5,423
frank per hl en voor 0,4 tegen 2,712.
De ene helft van het lijnzaad is gewaardeerd tegen 40
frank per hl (de prijs van het geïmporteerde Riga-zaad)
en de andere helft tegen 20 frank (de prijs van het
eigen zaad).
Geschat is dat de prijs 3 centimes hoger lag dan rond
1820. Voor het overige zie ook commentaar ad overzicht
zaaizaadkosten 1820.

Mest
Hoewel de bemesting van een akker naar grondsoort en verbouwd gewas verschil
de, was het welslagen van de Vlaamse intensieve landbouw in grote mate afhankelijk van de mestvoorziening. Vóór de toepassing van kunstmest beschikte de boer nimmer over voldoende mest. Een wijziging in de mestvoorziening
had direct gevolgen voor de produktiviteit van het agrarisch bedrijf en om
deze reden waren tal van activiteiten binnen de landbouw gericht op een zo
groot mogelijke mestproduktie.
De produktie van mest vond voornamelijk plaats in het eigen boerenbedrijf en bestond er vooral uit stalmest en ale. Steinest was het produkt
van dierlijke excrementen - vooral van hoombeesten en paarden - en stro,
dat akkerbouwgewassen als bijprodukt leverden en dat niet voor de dierlijke
voeding bestemd was. 23 Ale (of beer of gier) was het vloeibare geheel van
urine van beesten, menselijke faecallën, excrementen van klelnvee e t c , dat
verzameld werd en tot fermentatle kwam in hiervoor bestemde putten bij de
boerderij.24
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Behalve van de mest, die de landbouw zelf produceerde en waarmee bij de
kostenraming

geen rekening wordt

gehouden, werd ook gebruik gemaakt van

meststoffen, die van elders werden betrokken. Het ging hierbij vooral om
stadsbeer, Hollandse en Inlandse as (van hout, turf en steenkolen), kalk en
allerleisoortlg afval (van stadsvuil tot residuen van Industrieën). De omvang en de waarde hiervan te bepalen is een lastige opgave, omdat de beschik
bare gegevens lacuneus en gering in aantal zijn en omdat het mede van de
grondsoort en de grondkwaliteit en van de aard van het verbouwde gewas afhing welke vraag naar meststoffen werd uitgeoefend. Bovendien vormden al te
hoge vervoerskosten een barrière bij de aankoop van buiten het bedrijf.
De gemeentelijke

expertises van het kadaster zijn wederom de bron,

waaruit wij putten. Voor bijna elke gemeente werd hier de verbruikte mest op
grond van de eerste klasse kwantitatief bepaald. In de meeste gevallen kwam
dit echter neer op de vermelding van een totaalbedrag, een schatting van
alle kosten van bemesting. Voorts zijn er gemeenten die geen duidelijk onderscheid

maken

tussen de verschillende

kostenbestanddelen

van de beide

soorten bemesting (de mest van het eigen bedrijf en die van elders betrokken), maar er is ook een beperkt aantal opgaven, waaruit de aankoop van mest
duidelijk is op te maken. Op twaalf ervan baseren wij de kostenschattingen.
In 10 van deze gemeenten werd Hollandse as aangekocht tegen de onveranderlijke prijs van fl. 0,65 per mud. Houden wij rekening met de uiteenlopende
duur van de vruchtrotatie in de betreffende plaatsen dan bedroeg de gemiddelde jaarlast vanwege de aanschaf van deze as fl. 7,03 per ha. 23

Verder

werd in 9 gemeenten beer of (h)ale van buiten de landbouw betrokken, hetgeen
bij uiteenlopende prijzen neerkwam op gemiddeld fl. 13,80 per ha. Ook werd
in de arrondissementen Oudenaarde en Aalst nog kalk gekocht en wel in vier
gemeenten voor gemiddeld fl. 8,67 per ha.
Slaan wij de bedragen om over de betreffende 12 gemeenten in de veronderstelling, dat de waarnemingen representatief zijn voor de provincie als
geheel, dan zou voor een Oostvlaamse ha van de eerste klasse grond de mestkosten geraamd mogen worden op fl. 19,87 (42,05 frank). Omdat echter niet
duidelijk is hoe de areaalgrootte, de produktie en het rendement van eerste
klasse grond zich in iedere gemeente tot die van andere verhielden is het
laatste bedrag niet al te veel zeggend, en kan slechts worden opgevat als
een eerste ruwe indicatie.
Om toch over een exacter bedrag te beschikken van de aankoop van mest-
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stoffen bulten de landbouw, Is een andere benadering gevolgd. Daartoe werden
twee veronderstellingen Ingevoerd. In de eerste plaats Is voor ledere gemeente aangenomen dat het verbruik van de aangekochte mest op de verschillende klassen grond overeenkwam met de verhoudlngscljfers van de netto-opbrengst van deze grondcategorleën.26

Aan de hand van deze veronderstelling

Is voor de 12 gemeenten het gewogen gemiddelde mestverbruik per ha bouwland
berekend - hiertoe In staat geateld door Document nr.ll, waarin naast de
netto-opbrengst ook de absolute omvang van de diverse klassen grond Is vermeld -. De volgende stap betrof de schatting van een provinciaal gemiddelde
en wel door de gemeentelijke resultaten als steekproef voor Oost-Vlaanderen
als geheel op te vatten. In tabel II.2 zijn de resultaten opgenomen en Is
tevens een splitsing gemaakt naar de verschillende mestsoorten om de kostenverdeling aan te geven.

Tabel II.2
gemeenten

Aankoopkosten van mest per ha (In Nederlandse guldens).
Hollandse

as
Aalst
«,25
2,42
Adegem
Assenede
4,82
Beveren W. 2 )
Eeklo
3,47
Herzele
2,91
Kwaremont
6,21
Nieuwerkerken (A) 4,16
6,36
Ronse
4,29
Schellebelle
Vrasene2)
Zomergem
8,07
3,91
gemiddeld

ale of
beer')

kalk

andere mest

_

4,36

_
-

8,61
7,06
16,35

4,11

8,40
19,32
19,83
16,98
20,31
21,89

4,64
11,53

0,82
8,95
7,17
12,82
7,34
17,60

16,55
7,29

7,46
6,45

6,61

2,07

0,34

totaal

-

24,62
13,61

Bron:
R.A. Gent, Kadaster, nr. 102-1056.
Commentaar: 1) Hoewel de vervoerskosten bij de aankoop van mest bulten beschouwing zijn gelaten verschillen de prijzen van beer of
ale. Vermoedelijk heeft dit te maken met het feit dat boeren
In grotere leefgemeenschappen meer mogelijkheden hadden voor
mestaanschaf.
2) Expliciet werd vermeld dat geen mest aankoop bulten het bedrijf plaatsvond.
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Boewei tegen de representativiteit van de steekproef het nodige kan
worden ingebracht, blijkt uit tabel II.2 dat aan het einde van het derde
decennium voor

1 ha bouwland in Oost-Vlaanderen Jaarlijks gemiddeld 28,8

frank werd besteed aan mest van buiten het bedrijf. Uitsluitend op grond van
dit gegeven dient bij gebrek aan ander feitelijk materiaal de raming van de
mestkosten voor beide kenjaren te worden gebaseerd. Voor 1820, toen de agrarische produktie wat hoger lag dan de kadastrale expertises uitwezen komt
onze grove schatting uit op 30 frank per ha en voor 1850 op 40 frank. De
kostenstijging van 10 frank is aannemelijk, omdat met de geleidelijke verbetering van de infrastructuur en het groeiende mestaanbod uit steden en dorpen zich ook voor de mestaanschaf van buiten het bedrijf meer mogelijkheden
aandienden. Verondersteld is wel, dat het ging om een reële toename van het
verbruik en dat dus de mestprijzen zich niet of nauwelijks hebben gewijzigd.

De geschatte mestaankoop voor de provinciet
200.600 χ 30 frank
215.900 χ 40 frank

1820
1850

-

6.018.000 frank
8.636.000 frank

DierlUke tractie
Als derde kostenpost de dierlijke tractie. Trek- en lastdieren waren voor
het verrichten van veel agrarisch werk onontbeerlijk. Voor het zwaardere
karwei werd gebruik gemaakt van ezels, muilezels, koeien, ossen en paarden.
De viervoeters speelden hierbij een overheersende rol, want het totale aan
tal overige trekdieren bedroeg volgens de landbouwtelling in 1846 nog geen
61 van dat der in de landbouw aanwezige paarden. Naast hun trekkracht waren
de dieren van belang voor de mestvoorziening en na Jaren van arbeid bracht
de slacht eveneens nog aanzienlijke revenuen op. Uit het agrarisch produktieproces vloeiden ook kosten voort bij het houden van dieren. Naast kapi
taalkosten bestonden deze uit onderhoud en dan
ding.

27

in

het

bijzonder

de

voe

De gewassen, die hiervoor gebruikt werden zijn in de schattingen

van de bruto-produktie verwerkt. Omdat de voederkosten van de trekdieren
echter geen deel uitmaken van de netto-produktie dienen zij in mindering te
worden gebracht op de eerder verkregen resultaten. In het hiernavolgende
zullen wij trachten de voederkosten van de landbouwpaarden te achterhalen.
De belangrijkste bestanddelen van het paardenvoer waren haver en (door
gaans klaver)hooi. Daarnaast bestond de voeding uit gemalen of fijngestampt
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graan, wortelen, paardebonen en zemelen en soms nog wat rapen en knollen.
Voorts propageerde men In de lanbouwllteratuur van de Jaren twintig en der
tig het gehakte stro. Een algemener verbruik hiervan leverde een aanzienlij
ke besparing op van de duurdere klaver, haver en overig graan. Van een uni
form voedingsschema voor de paarden was echter geen sprake. Het varieerde
ook met het agrarisch seizoen en de duur en de zwaarte van het werk. Toch
proberen wij aan de hand van enige budgetten en Incidentele gegevens, welliswaar met een zekere onnauwkeurigheid, het Jaarlijkse gemiddelde voerverbruik van de paarden te schatten. Hierbij houden wij geen rekening met het
stro, dat zowel voor de stal als voor de voeding werd gebruikt en dat ook
niet in de opbrengsten is opgenomen.

- tractiekosten 1820:
Onze schatting van het gemiddelde jaarrantsoen van een volwassen landbouwpaard komt neer op 1500 kg klaverhooi en 26 hl graan - waarvan 20 hl bestond
uit haver en 6 hl uit andere, voor elkaar substitueerbare granen, zoals
rogge, boekweit en gerst -. Daarnaast is aangenomen, dat paarden nog werden
bijgevoederd met wortelen, ronde granen, rapen en wat andere knolgewassen;
gemakshalve geraamd op zowel 0,1 ha opbrengst van de onderscheiden categorie
overige gewassen als die van 0,1 ha der nateelten.28 Gaan wij er verder
vanuit, dat de paarden jonger dan drie jaar gemiddeld een half Jaarrantsoen
verorberden, dan komen de kosten van het houden van paarden uit op:
aantal paarden
volwassen veulen

21.500 a)

7.000

voer
haver
rogge
boekweit
gerst
klaverhooi
wortelen,
bonen,
rapen etc.

verbruik
in hl/kg/ha

prijs
in fr.

20
2
2
2
1500

7,04
12,32
12,92
10,35
3,67 b)

0,1
0,1

totale kosten
In franken

200
100

totale voederkoet:en
voederkosten van de overige trekdieren (3Z der paarden)с)
opbrengst van de jaarlijks gesc lachte paarden
(1.800 χ 300 frank) d)
./.
totale tractiekosten

3.520.000
616.000
646.000
517.500
1.376.250
500.000
250.000
7.425.750
222.773
540.000
7.108.500
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Commentaar:
a)
Er Is van uitgegaan, dat op een totaal provinciaal bestand van 23.000
volwassen paarden er 1.500 actief waren bij de Industrie en In het ver
keer.
b)
Prijs per 100 kg.
c)
Globale schatting; de opbrengst van de slacht van trekossen en trekkoeien Is onder de veehouderij opgevoerd.
d)
Globale schatting.
- tractiekosten 1850:
Voor 1850 is verondersteld, dat ondanks de 5-101 groei van de paardenstand
het verbruik van graan en hooi gelijk bleef en vel mede als gevolg van een
vergroot aanbod en verbruik van stro. Gelet op de gewijzigde prijzen bedroe
gen de kosten:
totale kosten in franken
granen
klaverhooi
wortelen, bonen,
rapen etc. a)

5.451.500
1.462.500
693.000
343.750

totale voederkosten
voederkosten van de overige trekdieren
(31 der paarden) b)
opbrengst van de Jaarlijks geslachte paarden
(1890 χ 330 frank) c)

7.950.750

totale tractiekosten

238.523
./.

623.700
7.565.500

Commentaar:
a)
Voor deze categorie is een stijging van 101 aangenomen t.o.v. 1820.
b)
Zie onder 1820.
c)
Er is een prijsstijging aangenomen t.o.v. 1820 van 10Z.
Voor 1850 kwamen wij uit op een totaal van circa 24.500 volwassen paarden.
Daarvan kunnen er 22.500 op het conto van de landbouw en 2.000 op dat van de
industrie en het verkeer geschreven worden.
Onderhoud en afschrUving
Tenslotte nog het onderhoud en afschrijving van de kapitaalgoederen. Men
denke hierbij aan de roerende goederen zoals wagens, stortkarren, ploegen,
eggen en ander gereedschap en ook aan de onroerende goederen, de stallen en
de schuren, bestemd voor het vee en de verwerking en de opslag van de oog
sten. Het grootste

deel van het onderhoud vond plaats in het gesloten sys

teem van de landbouw zelf, maar men bleef daarnaast ook aangewezen op ar
beid van derden. Zonder wagenmakers, zadelmakers, smeden, timmerlieden en
kuipers kon men het niet stellen. De kosten, die uit de werkzaamheden voort-
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vloeiden, zijn - het wordt eentonig - moeilijk te achterhalen. Wederom vallen wij terug op De Llchtervelde, die de betreffende kosten voor zijn modelbedrijf nader bepaalde. Ruwweg kwamen deze voor het bedrijf van bijna 20 ha
bouwland

(en ruim 3 ha hooi- en weiland) neer op ongeveer 400 frank per

jaar, dus 20 frank per ha. 29

Deze kosten lijken aan de hoge kant. In de

agrarische dorpen waren echter vele verschillende ambachtslieden voor hun
dienstverlening voornamelijk afhankelijk van de landbouw. Hun kosten drukten
dan ook stevig op het agrarisch bedrijf. Wel moet echter worden opgemerkt,
dat een deel van de kosten van de huishouding geen betrekking had op de
landbouw, maar op de gezinsconsumptie of op de uitgevoerde huisnijverheid;
ruw geschat 20Z van de totale koeten. Ook moet worden aangetekend, dat het
hier een goed geoutilleerd modelbedrljf betrof van meer dan gemiddelde groot
te, gevestigd op eerste klasse grond. Gelet op deze punten en het feit, dat
in Vlaanderen het kleinbedrijf overheersend was, houden wij aan, dat rond
1820 de onderhoudskosten (inclusief enige algemene kosten) globaal 12 frank
per ha bouwland bedroegen.30
Ook de afschrijving op roerend en onroerend goed is een niet te verwaarlozen post. Voor het begin van het tijdvak bepaalde De Llchtervelde de
waarde van het roerende kapitaal op 'zijn' bedrijf - het bedrag, dat een
nieuwe pachter bij intrede hiervoor verschuldigd was - op 1250 frank.31 In
de veronderstelling, dat hiermee 50Z van de aanschafkosten gemoeid was kan
de nieuwwaarde van de betreffende goederen geschat worden op 2500 frank.
Verder raamde de auteur uiterst gedetailleerd voor een moderne boerderij,
die toegesneden was op de verhoudingen van het modelbedrljf, de nieuwbouwkosten. In totaal kwam hij daarbij uit op 8.450 frank.32 Als wij er vanuit
gaan, dat 1/4 van het agrarisch bedrijfsgebouw bestemd was voor behuizing en
nog enige industriële activiteiten, dan resteerde er als nieuwbouw-investering voor de landbouw een bedrag van 6.340 frank.
Voor het schatten van het totale roerende en het totale onroerende
kapitaal in de gehele provincie vormen de respectieve bedragen van 2.500 en
6.340 frank ons richtsnoer. Wel dient er rekening te worden gehouden met de
bovengenoemde kanttekeningen ten aanzien van het modelbedrljf. Bij een gelijksoortige berekening als aangegeven bij onderhoud, wordt een reductiefaktor van 1/4 toegepast. Hierdoor komt per ha bouwland de nieuwwaarde van het
roerend kapitaal uit op 95 frank en van agrarische bedrijfsgebouwen op 240
frank.
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Blijft over de afschrijvingsduur. In navolging van de schatting van
Bublot voor het hele land In 1846, is deze bepaald op 25 Jaar voor werktuigen en inventaris en op 200 jaar voor het onroerende landbouvkapitaal.33
Het is nu mogelijk om voor 1820 een raming op te stellen van de onderhoud s - en afschrijvingskosten. Voor 1850 ontbreken hiervoor de relevante
gegevens. Dit betekent evenvel niet, dat daardoor geen inzicht kan vorden
verkregen in de omvang van de betreffende posten rond het midden van de
eeuw. Het ligt immers in de lijn der verwachtingen, dat de kapitaalgoederenvoorraad

sedert

1820 aanzienlijk

is gegroeid

als gevolg van de gestegen

akkerbouwproduktie en de toegenomen veestapel. Hoevel de uitbreiding van het
onroerend goed vat forser moet zijn geveest dan van verktuigen en bedrijfsinventaris is aangenomen, dat een en ander in dezelfde mate plaatsvond en
zich voorts pari passu bevoog met de volumina-ontwlkkelingen in de landbouw
(oogsttoename en stijging van de veestapel). Met enige reserve schatten wij
deze groei op circa 35Z en naar 1 ha bouwland toegerekend op 25Z.

Het geschatte onderhoud en de afschrijvingen van kapitaalgoederen:
areaal
in ha

1820
1850

200.600
215.900

onderhoud per ha
in franken

12
15

afschrijving per ha
in franken
roerend
onroerend
3,8
4,75

1,2
1,5

totaal in
franken

3.410.000
4.588.000

2.3 Recapitulatie

Ter afsluiting van dit hoofdstuk over de akkerbouwproduktie nog een resumé
van de verkregen resultaten voor 1820 en 1850 in tabel II.3. De produktie in
het laatste jaar is zowel tegen vaste (die van 1820) als tegen lopende prijzen gevaardeerd. Uit de tabel kunnen belangrijke conclusies vorden getrokken. In de eerste plaats blijkt, dat de bruto-produktie tussen 1820 en 1850
met ruim 50Z is gestegen. En of deze toename niet spectaculair genoeg is,
zij verd door de ontvikkeling van de totale netto-produktie nog aanzienlijk
overtroffen. De toegevoegde vaarde in de akkerbouv steeg immers gewaardeerd
tegen lopende prijzen, met bijna 70Î en tegen vaste prijzen toch ook nog met
bijna 60Z.
Voor een juiste interpretatie van de akkerbouwproduktie zij echter vel
op een aantal onvolkomenheden gevezen. In de cijferopstelling van tabel II.3
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mankeren stro en stalmest. Belde produkten waren van wezenlijk belang voor
de landbouw en werden voornamelijk als grond- en hulpstof binnen de sector
gebruikt. Zij gingen om In de kringloop van het agrarisch produktleprocee en
koppelden akkerbouw en veehouderij onlosmakelijk aan elkaar. Aan een bepaling van de produktlewaarde van het stro komen wij toe In het volgende hoofd
stuk, maar aan die van stalmest wagen wij ons niet. Niet alleen, omdat de
omvang van de dierlijke mest moeilijk Is te schatten, maar ook omdat voor
de prijzen, waartegen het produkt geschat dient te worden, geen goede maatstaven kunnen worden aangegeven.
Het laatste probleem brengt ons bij de prijzen, waartegen de akkerbouwgewassen In dit hoofstuk zijn berekend. Met name voor granen kan men zich
afvragen of deze uitsluitend gewaardeerd dienden te worden tegen marktprijzen. Voorzover immers de produkten In eigen lokale kring werden geconsumeerd
en afgezet, werden kosten vermeden, die voortvloeiden uit het vervoer van
levensmiddelen naar en de verkoop op de markt.34 Wat lagere dan op de markt
genoteerde prijzen lijken dan

ook

voor

de

produktieschattingen

op

hun

plaats.35
Van groter belang zijn echter de onjuistheden, die kunnen worden teruggevoerd op de voeding van de beesten. Gewassen als haver, boekweit, rogge en
gerst werden (ook) als veevoer gebruikt en de prijs waartegen deze produkten
door de boer gewaardeerd werden, zal stellig niet de marktprijs zijn geweest
waarvan in de cijferopstelling is uitgegaan. De beste kwaliteit werd immers
niet aan de dieren opgeofferd. Aan het einde van ons relaas over de veehouderij, waartoe wij thans overgaan, zal de veevoedering opnieuw aan de orde
komen en vervolgens zal in hoofdstuk S van dit deel in een meer geëigend
kader de totale netto-produktie van de gehele landbouwsector voor beide
kenjaren geschat worden.
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Tabel II.3 De akkerbouwproduktle in Oost-Vlaanderen rond 1820 en 1850.
produktie 1820
in hl

in franken

produktie 1850
in hl
694,,000
254,.000
1.290,.000
201,.000
658,.000
279,.500
1.549,.000
1.033,.000

in prijzen
1820

in franken

13.345.500
3.855.000
15.893.000
2.597.000
4.632.500
2.892.000
6.395.000
2.131.500
4.469.500
629.500
9.919.000
2.022.000
1.525.500
2.417.500
7.217.000

13.706.500
3.867.500
17.015.000
2.532.500
4.757.500
3.058.000
8.401.500
2.800.500
4.746.000
562.000
8.266.000
2.462.500
1.602.000
2.538.500
7.578.000

tarwe
367..000
masteluin
124,.000
rogge
843,.000
boekweit
231..000
haver
651..000
gerst
201..500
aardappelen1'
1 .201..000
2
'
1 .201..000
klaver: hooi3»
zaad
vlas
koolzaad
68..000
bonen
88..500
overige gewassen
nateelten

7.057.500
1.880.500
10.386.000
2.984.500
4.58Э.000
2.085.500
4.957.500
2.479.000
3.801.500
607.000
7.615.000
1.343.000
1.073.000
1.732.000
2.868.500

totale bruto-prodiiktie
af:
zaadkosten
mestaankopen4 '
dierlijke tractie
onderhoud en afsehr.
kapitaalgoederen

55.453.500

79.941.500

83.894.000

5.047.000
6.018.000
7.108.500

5.508.500
8.636.000
7.253.000

6.186.500
8.636.000
7.565.500

3.410.000

4.588.000

4.588.000

totaal aftrekposteІП

21.583.500

25.985.500

26.976.000

netto-produktie

33.870.000

53.956.000

56.918.000

102,,000
126.,000

Bron:
paragrafen 1 en 2 van dit hoofdstuk.
Commentaar: i) bestemd voor menselijke consumptie ; 2 ) bestemd voor dierlijk
verbruik; 3 ) hierin is ook enige afzet buiten de landbouw opge
nomen; *) buiten de landbouw verworven.
Als achtergrondinformatie voor het begin van de Hollandse periode zijn in
bijlage II.1 produktieschattingen voor 1813 opgenomen.

Noten bij deel II, hoofdstuk 2:

1.

Radcliff, A report, 1819, 63.

2.

Lindemans, Geschiedenis, 1952, I, 428-434.
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Enquête sur l'Industrie Linière, Octobre 1841, 120 en 175; Lindemans,
Geschiedenis, 1952, II, 214-240; Dewilde, 20 eeuwen, 1983.
Exposé (1838), 89; Rencensement (1846), Agriculture, I, 1851, CXX.
Exposé (1851), 228-233; Rencensement (1846), Agriculture, I, 1851, 563.
Exposé's (1817-1820), 1816-1819.
Exposé'e (1821-1823), 1820-1822; Enquête sur l'Industrie Linière, Octobre 1841, 140.
Voor de vlasser resteerde dus 0,45 frank per kg buiten de opbrengst van
het lijnzaad (en verder van kaf, lemen, klodden en afval), die geschat
kan worden op 4 à 5 hl per ha. Bij een prijs van 15 à 20 frank per hl
bracht het lijnzaad 60-100 frank per ha op. Uit deze inkomsten werden
enige kapitaal- en vervoerskosten bestreden en resteerde verder de winst.
Deze bestaat uit de opbrengst, die de boer toeviel en de kosten van het
veldwerk, die voor rekening van de vlasser kwamen.
Voor de zes arrondissementen had de steekproef het volgende resultaat:
Gent 25,7, Oudenaarde 26,1, Aalst 29,6, Dendermonde 27,1, St.-Niklaas
25,7 en Eeklo 29,6 hl gerst per ha.
De kadasterprijzen van Gent en St.-Niklaas bedroegen respectievelijk
fl. 4,90 en fl. 4,88 per hl, dus gemiddeld fl. 4,89 of 10,35 frank.
Exposé (1851), 260.
Lindemans, Geschiedenis, 1952, II, 270-274.
Een controle-steekproef (kadaster) van 25 willekeurige koolzaadgemeenten in Aalst en van 25 in Oudeaarde gaf voor het eerste arrondissement
een produktiv!teit te zien van gemiddeld 15,3 hl en voor het tweede een
van 16,6 hl per ha.
In de kadastrale prijsopgaven werd voor de gemeenten van Aalst doorgaans de markt van Oudenaarde gevolgd. Voor de prijzen in de Jaren
1841-1850: Vandenbroeke/Vanderpijpen, Gentse merkuriale, 1972, 173-174.
Lindemans, Geschiedenis, 1952, II, 113.
De produktiviteit bedroeg gemiddeld: voor Oudenaarde 17,7, voor Aalst
15,9, voor Eeklo 16,6 en voor St.-Niklaas 15,7 hl bonen per ha.
Recensement (1846), Agriculture, I, 1851, CXLI.
Bij de schatting is er rekening mee gehouden, dat in 1846 wortelen en
rapen circa 30Z van het resterende areaal omvatte en ronde granen bijna
20Z.
Recensement (1846), Agriculture, I, 1851, CXLVI.
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20.

De veronderstelling over de prijsontwikkeling van rapen, baseren wij op
die van het belangrijkste substituut, hooi (6,21) (M.A., 2-12, 18181822 enM.A., 49-68, 1841-1850).
Aan de hand van de kadastrale expertises kan de opbrengst van een op
struik geschatte ha rapen worden berekend. Een steekproef van de 42
genoemde gemeenten, waarbij deze naar de omvang van hun bouwland werden
gewogen, gaf voor geheel Oost-Vlaanderen een gemiddelde opbrengst van
£1. 29,60 (62,25 frank). (Gent £1. 26,30; Oudenaarde £1. 27,50; Aalst
£1. 27,80; Dendermonde £1. 31,50; St.-Niklaas £1. 32,10 en Eeklo fl.
31,30). Worden de kosten van oogsten, verwerken en opslag aan de op
struik geschatte opbrengst toegevoegd, dan lijkt een produktieschatting
van 100 frank per ha voor de Jaren twintig niet ver bezijden de werkelijkheid.

21.

Bij de bepaling van de toegevoegde waarde moet een onderscheid worden
gemaakt tussen de bruto en de netto toegevoegde waarde. Het verschil
tussen beide concepten vormt de afschrijving op kapitaalgoederen.

22.

De steekproefgemeenten zijn: Aaigem, Aalst, Adegem, Assenede, Beveren,
Dendermonde, Eeklo, Grammene, Herzele, Kemzeke, Kwaremont, Lokeren,
Nieuwerkerken (Aalst), Ronse, Schellebelle, Sennnerzake, Vrasene, Waarschoot en Zomergem.

23.

Stro had bijna uitsluitend een mestbestemming, of wel direct of indirect als verteerd veevoer. Dit gebruik van het stro gaf de grond aan
voedingsstoffen terug, wat men het bij de oogst had ontnomen. Bij de
teelt van handelegewassen verliet het gewas het agrarisch bedrijf doorgaans geheel en dit tot schade van het land. Meestal slechts door mestaanvoer van elders kon hier het verval van de produktiekracht van de
grond worden tegengegaan. (Van Aelbroeck, Werkdadige landbouw, 1823,
43-76; Lindemans, Geschiedenis, 1953, I, 19-78). De stalmest van paarden en van koeien werd doorgaans gescheiden gehouden, omdat beide soorten een specifiek gebruik kenden.

24.

Journal d'Agriculture, 1832, 4, 257-278.

25.

De gemeenten zijn niet gewogen naar hun areaalgrootte.

26.

De mestkosten worden dus beschouwd als variabele kosten.

27.

Het onderhoud van de trekdleren is niet opgevat als kapitaalkosten,
omdat de netto-produktie van de landbouw gezien wordt als de netto
toegevoegde waarde; een grootheid dus, waarvan de kosten voortvloeiend
uit het instandhouden van de kapitaalgoederen (afschrijving en onderhoud) geen deel uitmaken.

28.

Voor het begin van de eeuw schat De Lichtervelde voor twee merries,die tevens het zware land bouwwerk verrichten - de jaarvoeding op 78 hl
haver en 26 hl rogge. Verder voor de twee volwassen paarden en nog twee
veulens de opbrengst van 1,5 ha klaverhooi en 0,2 ha wortelen. Omdat in
de voedingsstaat van De Lichtervelde voor de beide veulens - één 2-3
jaar en de ander 1 Jaar oud - geen graanvoer is opgenomen is niet op te
maken wat de schrijver nu verstaat onder een gemiddeld Jaarrantsoen (De
Lichtervelde, Mémoire, 1815, 72-73).
Bij onze schatting laten wij ons leiden door het Mémorial Administratif

201
van Gent (H.A. du Gand, 1845, I, 366-370), waar op jaarbasis 29,2 hl
haver en 1460 kg hooi voor een garnlzoenspaard werd uitgetrokken; en
verder door een anonieme auteur (A. de S.) In het Journal d'Agriculture
(1835, 2, 97-115), die op een doorsnee voeding van 22 hl graan en 1825
kg hooi uitkomt. Wel werd in het laatste geval het gehakte stro in
grote hoeveelheden opgevoerd.
29.

In dit bedrag waren ook algemene koeten opgenomen, zoals vergoedingen
voor de kleermaker, de slachter, het gebruik van de molen, het onderhoud van kleine werktuigen - ongetwijfeld ook spinnewielen en weefgetouwen - en uitgaven voor de gang naar de markt en voor kleine ongelukjes (De Lichtervelde, Mémoire, 1815, 78-79).

30.

Mede bepalend voor de raming van dit bedrag was het feit, dat het bedrijf van De Lichtervelde over 50Z meer vee per ha bouwland beschikte
dan gemiddeld in Oost-Vlaanderen. Hierbij is dan wel aangenomen, dat de
onderhoudskosten van de kapitaalgoederen in grote mate samenhingen met
de omvang van het vee.

31.

De Lichtervelde, Mémoire, 1815, 64.

32.

De Lichtervelde, Mémoire, 1815, 123-132.

33.

Bublot, La production, 1957, 28-29.

34.

Het ging dan om de transportkosten, marktgelden en heffingen op levensmiddelen.

35.

Er kan echter worden tegengeworpen, dat theoretisch de prijzen daar het
laagst zijn, waar de concurrentie het grootst en het meest volkomen is.
Een en ander betekent, dat dit dan in de grotere marktplaatsen het
geval moet zijn geweest en doorgaans niet in de eigen woonomgeving,
waar de lokale producent eveneens zijn produkten sleet.

3. De produktie van de Veehouderij

3.1 Inleiding en produktieschatting van het hooi- en «eiland

Nauw verweven met de akkerbouw werd in Oost-Vlaanderen de veeteelt bedreven.
Op de omvang van de veestand zijn vlj in deel I al uitgebreid ingegaan. In
dit hoofdstuk trachten wij de produktie van de veehouderij te bepalen. Bij
onze pogingen zij wel vermeld, dat de schattingen ten aanzien van de veehouderij met grotere onzekerheid gepaard gaan dan bij de akkerbouw.
De gevolgde weg is dezelfde als in hoofdstuk 2 bij de akkerbouw. In
eerste instantie berekenen wij de bruto-produktie en vervolgens worden de
grondstofkosten bezien. Met betrekking tot de veeteeltproduktie vindt een
aparte behandeling plaats voor rundvee in paragraaf 2 en voor kleinvee in
paragraaf 3. In paragraaf A gaan wij na in welke mate de provinciale lm- en
exporten van vee en paarden en de groei van de veestapel van invloed zijn
geweest op de produktie en vervolgens zal een totaal-overzicht van de brutoproduktie van de veehouderij gepresenteerd worden. In paragraaf 5 wordt het
dierlijk verbruik van voedingsmiddelen geschat om daarmee een totaal-beeld
te krijgen van de grondstofkosten van de veehouderij.
Een duidelijke scheiding valt er niet altijd te maken tussen de verschillende produktiegeledingen en kosten van de veeteelt enerzijds en de
akkerbouw anderzijds (het onderhoud van en de afschrijving op dode kapitaalgoederen zijn hiervan een duidelijk voorbeeld). Ook zijn er bedrijfsonderdelen, waarvan de produktie zowel tot één van beide landbouwtakken als tot de
grondstoffen van andere of zelfs dezelfde tak wordt gerekend. De belangrijkste is ongetwijfeld

de mestproduktie van het eigen bedrijf. Van dit be-

drijfsonderdeel hebben wij de omvang niet bepaald, hoewel ook hier veranderingen in de eerste helft van de 19e eeuw optraden en inzicht verschaffen in
de wijze, waarop het produktieproces in de landbouw evolueerde.

Alvorens de veeteeltproduktie te schatten, houden wij ons nog bezig met de
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bruto-produktie van het hooi- en weiland. Uit de exploitatie ervan vloeide
grondlnkomen voort, die bij de verdeling van het agrarisch inkomen naar
produktiefaktoren niet buiten beschouwing kan worden gelaten. De produktie
had echter bijna uitsluitend betrekking op inputs van de veehouderij. Aan de
bepaling van de grootte van het hooi- en weiland, zo hebben wij in deel I
gezien, zaten nogal wat haken en ogen. Rekening houdend met de eerder gemaakte schattingen hebben wij het areaal voor het begin en het einde van het
tijdvak vastgesteld. Voor de produktie per ha rond 1820 maakten wij gebruik
van de kadastergegevens van individuele gemeenten. Duidelijk bleek hierbij,
dat de bestemming van de grond vooral afhankelijk was van zijn produktiviteit. De produktievere grond liet men kennelijk niet - zeker niet in het
voorjaar en de eerste zomermaanden - door het vee vertrappen, maar werd als
maailand geëxploiteerd. Voorts speelde natuurlijk ook een rol, en dit al
naar gelang de landbouw was ingericht, de wijze waarop de behoeften aan
weide en hooi op elkaar waren afgestemd. Dit verschilde niet alleen van
streek tot streek maar ook van bedrijf tot bedrijf. Hoewel verder de opbrengst van het weiland uiteenliep, kwamen er tusen de Oostvlaamse gemeenten
ten aanzien van de hooiproduktie grote verschillen voor, zowel naar omvang
als naar kwaliteit. Van het laatste waren de grote prijsverschillen

ook

stellig een afspiegeling.1
Wederom op basis van waarnemingen in een groot aantal gemeenten is de
opbrengst per ha benaderd. Voor hooiland vielen wij terug op kadastraal
Document nr. 11 en bepaalden voor 87 willekeurige gemeenten, verspreid
over de gehele provincie, de gemiddelde grondopbrengst op ƒ1. 5 8 , — per
ha. Omdat het hier een netto-gegeven betreft, verkregen na aftrek van
gemaakte kosten, dienden deze laatste geschat te worden om aan de bruto-produktie te komen. Aan de hand van Document nr. 5 bis hebben wij
getracht de kosten te achterhalen en met nogal wat slagen om de arm
bepaald op ruwweg 60Z van de netto grondopbrengst, zodat de bruto-produktie uitkwam op gemiddeld 196 frank per ha.2
Bij een gemiddelde
prijs van ƒ1. 31,13 per 1.000 kg betekende dit een gemiddelde opbrengst
van circa 2.975 kg hooi per ha.3
Voor het bepalen van de produktie van het weiland werd dezelfde
methode als bij het hooiland gevolgd aan de hand van 56 respons-gemeenten. De gemaakte kosten ter realisering van de grasproduktie werden nu
echter op slechts 10Z geschat, waardoor de bruto-opbrengst op 75 frank
per ha uitkwam.
Met deze kadaster-resultaten als uitgangspunt is de produktie van
1820 bepaald. Ten aanzien van de prijs van het hooi is echter gebruik
gemaakt van het Oostvlaams gemiddelde in het Memorial Administratif
voor de jaren 1818-1822.
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De geschatte produktie rond 1820t
areaal
in ha
hooiland
weiland

20.000
11.000

prod.per
ha in kg

prijs per
100 kg

2.975

6,62
75

produktie in franken

3.939.000
825.000

Op basis van de landbouwtelling en het Exposé van 1850 kan voor het
hooiland tussen het eerste en het tweede kenjaar een produktiviteitsstijging worden waargenomen. Het geleidelijk beter functionerende waterbeheer in de (rivier)polders heeft kennelijk ook enige gevolgen
gehad voor de hooiproduktie. Ook de prijs van het hooi lag voor 1850wanneer wij het Oostvlaamse gemiddelde voor de jaren veertig aanhouden
- wat hoger dan voor 1820.
Ten aanzien van de opbrengst van het weiland hebben wij geen materiaal voor 1850 aangetroffen. Er is echter aangenomen, dat de prijsstijging van veevoer en een geringe fysieke produktiviteitstoename
geleid hebben tot een opbrengstgroei sedert het eerste kenjaar van
circa 10Z per ha.

De geschatte produktie rond 1850:
areaal
in ha
hooiland
weiland

19.000
10.000

P r lJ s per
100 kg

prod, per
ha in kg
3.500

7,03
82,5

produktie in franken

4.675.000
825.000

3.2 De Rundveehouderij

In een tweetal subparagrafen zal de produktie van het rundvee belicht worden. In eerste instantie wordt ingegaan op de zuivelberelding en vervolgens
komt de vleesproduktie aan bod.

3.2.1 Zuivelproduktie

De belangrijkste tak van veeteelt was in Oost-Vlaanderen de melkveehouderij.
De beesten werden er zowel vanwege de mestproduktie als het gebrek aan weidegrond voornamelijk op stal gevoed. Slechts in de zomer of in het vroege
najaar kwamen de koeien buiten de stal, en wel al naar gelang men over weiden beschikte en ook als het nagras van hooi- en weilanden niet rendabeler
kon worden geëxploiteerd dan door beweiding. Alleen in het polderland van

het noorden van de provincie, vaar de akkerbouw nog weinig ontwikkeld was,
werden de beesten bij gebrek aan voer van het vroege voorjaar tot het late
najaar buiten gehouden. Zelfs het overbruggen van de winterse periode gaf
hier nog de nodige problemen. De Ooetvlaamse akkerbouw was doorgaans in
staat het rundvee een overvloedige en gevarieerde stalvoeding te verschaffen, met als gevolg een efficiënt en produktief veeteeltbedrijf.4
Vanouds was de veehouderij in Vlaanderen afgestemd op de boterproduktie. Het maken van kaas kwam in de eerste helft van de 19e eeuw op bescheiden schaal voor. In de consumptie van kaas, die in Vlaanderen gering was,
werd voor het grootste deel voorzien door de import vanuit Holland. Zelfs op
het boerenbedrijf werd de kaasmakerij voor het eigen verbruik slechts weinig
beoefend.1 Op de bereiding van boter kwam het aan en daarbij was het verkrijgen van karnemelk een welkom bijprodukt. De verkoop van boter gaf de
boer een permanente inkomensbron, waarmee hij de fluctuerende kleine kosten
van zijn bedrijfsvoering kon bestrijden. De regelmatige gang naar de botermarkt of de winkelier werd ook gecombineerd met de aankoop van produkten,
waarin de landbouw niet kon voorzien. Niet alleen voor de liquiditeitepositie, maar ook voor de gehele bedrijfsexploitatie waren de boterinkomsten van
belang. In het modelbedrijf van De Llchtervelde bepaalden deze voor meer dan
25Z de lopende jaarontvangsten en bedroegen ruim de helft van het uiteindelijke bedrijfsresultaat voor aftrek van kapitaalkosten, belastingen en andere overheidsheffingen.6

De boterproduktie was dan misschien niet de slag-

ader van het Oostvlaamse landbouwbedrijf, zij was toch een der hoofdzenuwen.
In het hiernavolgende proberen wij de omvang van de boterproduktie in
de provincie te bepalen. Gegeven de reeds bekende cijfers van de rundveestand, betekent dit het maken van een tweetal schattingen. De eerste betreft
de gemiddelde melkgift per koe en de tweede schatting heeft betrekking op
het boterrendement, de hoeveelheid melk, die nodig is om een bepaalde standaardhoeveelheid boter te verkrijgen.
Over de melkgift per koe zijn de cijfers bijzonder schaars en bovendien lopen zij nog sterk uiteen. In de verschillende streken van West-Europa, waarvan

voor

de

tijd rond

1800 gegevens bekend

zijn, werd

volgens

Slicher van Bath nergens een grens van 2.000 liter melk per jaar overschreden.7 Voor Vlaanderen vonden wij echter materiaal, dat op een hogere
produktie per koe wees. In navolging van andere auteurs geeft Lindemans
cijfers, die na omrekening zelfs boven de 3.000 liter per jaar liggen. Zo

zou aan het begin van de 19e eeuw in de streek van Kontich een goed verzorgd
beest, dat het hele jaar door op stal werd gevoed, een melkproduktie van
bijna 3.400 liter leveren.8 Volgens De Lichtervelde zou een goed doorvoede
koe zelfs meer dan 5.000 liter per Jaar geven.'
Geheel in tegenspraak hiermee zijn de schattingen van de landbouwtelling. In zijn hoofdstuk 'Conclusion' komt de redactie van de landbouwtelling
uit op een gemiddelde jaarproduktie van ongeveer I.3S0 liter per melkkoe.
Dit cijfer heeft betrekking op heel België rond het midden van de Jaren
veertig. Vraagtekens in de tekst achter de produktiecijfers van de veeteelt
moeten aangeven, dat

zij niet boven alle kritiek verheven zijn. In het

hoofdstuk over de rundveehouderij gaat de landbouwtelling wat uitgebreider
en algemener in op de produktiviteit van het melkvee. Zo wordt er ten aanzien van de reproduktie opgemerkt, dat wetenschappelijke gegevens aantoonden, dat 100 koeien jaarlijks 85 kalveren voortbrachten, waarvan er 80 in
leven bleven. De praktijk zou echter uitwijzen, dat deze coëfficiënten te
hoog waren. Alleen al vanwege het feit dat er onproduktieve koeien waren,
moesten volgens de landbouwtelling de cijfers met tenminste 20Z worden verlaagd. Ook wordt er opgemerkt dat de voortplanting niet alleen werd bemoeilijkt of vertraagd door steriliteit of een geringe mate van fertlliteit van
melkkoeien, maar mede werd bepaald door de kwaliteiten van de stier. En
verder wordt nog geconstateerd, dat er een te gering aantal stieren was en
dat bij de voortplanting te veel gebruik werd gemaakt van te jonge (hanteerbare) stieren. Al deze zaken zouden op de reproduktie en op de kwaliteit van
de kalveren (waaronder de latere melkkoeien) een negatieve uitwerking hebben. Over de melkglft van de Belgische koe wenst de landbouwtelling geen
duidelijke uitspraak te doen. Wel worden de grenzen aangegeven, waarbinnen
deze zich bevond. De melkglft zou schommelen tussen de 700 liter, een gemiddelde voor koeien die minder dan 200 kg wogen en 3.000 liter, een hoeveelheid die werd gehaald door sterke beesten. Deze trof men wel aan 'en Hollande et dans certaines parties de notre pays'.10
Wat betekenen de vermelde cijfers nu voor onze schattingen? Op de gegevens van de landbouwtelling

is onze kritiek, dat zij te weinig rekening

houden met de bijzondere produktieve situatie, waarin de Oostvlaamse veehouderij zich bevond. Te veel wordt de grote Belgische verscheidenheid in een
algemeen kader geplaatst. Aan de andere kant mogen wij niet de fout maken de
de waarnemingen van deskundigen, die betrekking hebben op een bijna ideale
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situatie van de goed geleide grotere bedrijven te generaliseren. Al was
Oost-Vlaanderen

vermoedelijk

de produktiefste

veeteeltprovincie, de vele

kleinere bedrijven met slechts één of enkele koeien kunnen de gemiddelde
melkproduktie hebben gedrukt. Voor de schatting van de melkgift rond 1820
hebben wij ons laten leiden door Radcliff - die het gemiddelde van het op
stal gevoede vee in Vlaanderen op ongeveer 2.400 liter per jaar bepaalde,
terwijl hij voorts opmerkte, dat de weidekoeien hier fors boven uitkwamenen de aanhalingen van de verschillende auteurs door Lindemans.11 Ruwweg komt
onze raming voor het eerste kenjaar uit op een gemiddelde van 2.500 liter
per lactatieperiode en voor 1850 op 2.750 liter.12 Dat een flinke stijging
van de gemiddelde melkproduktie heeft plaats gevonden is alleszins aannemelijk gezien de rijkere en grotere diversiteit van de voeding, die met de
groeiende akkerbouw gepaard ging, en de toenemende zorg en aandacht, die
binnen en buiten het agrarisch bedrijf aan de veehouderij werd besteed.13
Ook de reproduktiefaktor van het vee - het aantal voldragen kalveren,
dat een melkkoe per jaar voortbrengt - moet zijn toegenomen. Houden wij deze
voor 1820 op 0,75, voor 1850 wordt de faktor 0,8 gehanteerd.1*

Voor het

bepalen van de reproduktiefaktor rond het midden van de eeuw is gebruik
gemaakt van een brief van de minister van Binnenlandse Zaken d.d. 11 december 1847, waarin de voorlopige uitkomsten van de

'Landbouwingsstatistiek'

worden bekritiseerd. In een passage over het kalveren van melkkoeien staat
vermeld: 'Wij gelooven dat op de 196 melkbeesten er jaarlijks een dertigtal
kunnen zijn, die geen kalf werpen, dat er tien kalveren slecht komen of
onmiddellijk

sterven,

. ...'.15

Uit

deze

cijfers

laat

zich

een

reproduktiefaktor van bijna 0,85 berekenen. Het voortijdig afwerpen van een
kalf - vermoedelijk mede opgenomen onder het genoemde getal tien - noopt tot
een kleine

aanpassing. Andere gegevens wijzen

er eveneens

op, dat

een

reproduktiefaktor van ongeveer 0,8 rond 1850 reëel was.
De dekcijfers van de in Oost-Vlaanderen ingevoerde Durham stieren in
het vijfde decennium tonen zelfs aan, dat deze fokstieren tot een gemiddeld
dekresultaat kwamen van 75Z. Ervan uitgaande dat de koeien bij de derde
tochtigheid na het kalven werden gedekt, betekent dit althans voor de betreffende koeien een

fors hogere reproduktiefaktor

dan 0,8. Vele koeien

waarbij de dekking was mislukt zullen immers, na vier of vijf maanden opnieuw naar de stier zijn gebracht. Dat de prestaties bij het ouder worden
van de Durham stieren terugvielen - in 1846 leidden op 341 dekkingen er 193
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tot een kalf of drachtigheid - en dat zij desondanks nog als goede fokbeesten werden beschouwd, moet niet zo zeer worden verklaard door hun dekresultaten als wel door de kwaliteit van hun voortplanting.1'
Dat de reproduktlefaktor sinds 1820 Is toegenomen en vooral dan tegen
het einde van de onderhavige periode, maken wij indirect ook op uit de invoering van het 'Reglement ter verbetering van het runderras' van 1846.17
Hierin werd gestipuleerd, dat fokstieren jaarlijks gekeurd dienden te worden
en dat alleen goedgekeurde beesten op straffe van een boete voor het fokken
mochten worden gebruikt. Van de onderzochte stieren in de Jaren 1847-1850
werd jaarlijks 80-85Z goedgekeurd. Dit percentage voldeed dus aan de gestelde kwalitatieve oogmerken. Een en ander had een geleidelijke verbetering van
het runderras tot gevolg. Ook op de reproduktlefaktor moet de Jaarlijkse
keuring een gunstige uitwerking hebben gehad.
In het algemeen wordt de waarde van de melk bepaald door haar vetgehalte. En hierop komt het ook aan bij de boterproduktie. Over het boterrendement voor het begin van de 19e eeuw zijn eveneens maar weinig betrouwbare
gegevens beschikbaar. Wij vallen terug op Lindemans, die Schwertz en Radcliff aanhalend, vermeldt, dat rond Kontich 35 liter melk nodig was om één
kilo boter te bereiden en in West-Vlaanderen 27,5 liter. Het laatste cijfer
ontlokt

de

auteur

de

opmerking,

dat

dit

op

'tamelijk

vetrijke

melk

wijst'.18 Volgens De Llchtervelde werd in de streek van Gent uit 12 potten
melk één

(Gents) pond boter gekarnd, ofwel uit 32 liter één kg. 19

Omdat

zowel het Antwerpse als het Oostvlaamse cijfer op stal gevoederd vee betreft
en wij geen andere gegevens hebben gevonden, gaan wij er voor beide kenjaren
vanuit, dat 33 liter melk nodig was voor het fabriceren van één kilo boter.
Op de vraag of sedert het eerste kwart van de eeuw het vetgehalte van de
melk is toegenomen blijven wij het antwoord schuldig.
Op grond van de vermelde cijfers zijn wij nu in staat voor beide kenjaren de (potentiële) omvang van de boterproduktie vast te stellen.

1820 :

1850 :

aantal melkkoeien:
melkproduktie (in hl): 0,75 χ 25 χ 85.500
boterproduktie (in kg): 1.603.125 : 0,33
boterproduktie (in franken): 4.857.955 je 1,47

-

85.500"
1.603.125
4.857.955
7.141.0002)

aantal melkkoeien:
melkproduktie (in hl): 0,8 χ 27,5 χ 102.500
boterproduktie (in kg): 2.255.000 : 0,33
boterproduktie (in franken): 6.833.333 χ 1,70

102.SOO51
- 2.255.000
- 6.833.333
- 11.616.500*»
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Commentaar :

l>

Analoog aan de verhoudlngscljfers voor 1845 en 1846 is het
aantal melkkoeien op 95Z bepaald van het rundvee, dat ouder
was dan twee jaar (zie ook tabel 1.22);
2
* De gemiddelde Oostvlaamse boterprlje bedroeg voor de jaren
1818-1822 1,47 frank;
31
Het tellingsresultaat van 1846;
*' Voor de jaren veertig werden geen Oostvlaamse boterprljzen
achterhaald. Ducpétiaux (Budgets, 1855, 142-145) vermeldt
echter wel prijzen voor het vijfde decennium, maar dan voor
het gehele land. Op basis van zijn noteringen van gevangenissen kon de gemiddelde prijs voor de jaren veertig berekend
worden op 1,62 frank. Omdat voor 1820 de gemiddelde prijs is
aangehouden van de belangrijkste Oostvlaamse markten (M.A.,
3-28, 1818-1830), die zoals uit incidentele jaargegevens
blijkt (Bijlage 1.4) hoger lag dan de prijs te Gent en deze
wederom hoger dan die van de genoemde instellingen, is de
prijs van 1,62 frank in geringe mate aangepast. Het is mogelijk, dat de verhoging wat groter dient te zijn dan hier is
aangenomen.

De hier berekende boterproduktie van 1820 verschilt fors met het cijfer
van ongeveer 6 miljoen kg, dat Vandenbroeke voor 1813 voor Oost-Vlaanderen
vermeldt. Op basis van een gemiddelde melkgift van 2250 liter per koe en een
boterrendement van 29 kg komt Vandenbroeke tot zijn schatting.20 Hoewel de
beide laatste cijfers grosso modo overeenstemmen met de door ons vermelde
gegevens, gaat Vandenbroeke kennelijk uit van de ideale situatie, waarbij
alle koeien na het kalveren binnen drie maanden weer drachtig zijn en dus
met tussenpozen van twaalf maanden een kalf ter wereld brengen. Een reproduktiefaktor van ongeveer één wordt impliciet verondersteld. Dat deze veronderstelling niet met de werkelijkheid overeen kan stemmen lijkt ons evident,
maar dat het bronmateriaal van de zuivelproduktie in de Franse tijd op velerlei wijzen geïnterpreteerd kan worden dient ook te worden benadrukt. Als
wij ons beperken tot een melk-, boter- en kaastelllng van 1813 kan uit de
opgaven van de drie onderprefecten van de arrondissementen Gent, Oudenaarde
en Dendermonde - de opgave van Eeklo ontbreekt - berekend worden, dat de
jaarlijkse produktie van een melkkoe neerkwam op een gemiddelde boterproduktie van respectievelijk 84, 64 en 26 kg. En hiermee zou een totale Jaarlijkse boterproduktie corresponderen van respectievelijk 1.761.293 kg in Gent,
1.161.969 kg in Oudenaarde en 706.738 kg in het

'Franse' arrondissement

Dendermonde.21 Op basis van deze cijfers constateert Vanderpijpen, weliswaar
met

enig

voorbehoud

maar

in

onze

ogen

toch wel

opmerkelijk,

'dat

de
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boteropbrengst per koe ongeveer 78 kg kon zijn'. Andere gegevens uit het
begin van de 19e eeuw lelden bij Vanderpljpen tot een wat lagere schatting ι
een gemiddelde melkgift per koe in het Scheidedepartement van 2082 liter,
hetgeen in boter omgerekend 69 kg zou betekenen.22
Ook op de beide laatste cijfers hebben wij kritiek. Hoewel uit onze
schatting berekend kan worden dat voor de lactatieperiode van de Oostvlaamse
koe een gemiddelde boterproduktie Is aangehouden van 76 kg, komt de uitein
delijke gemiddelde jaarproduktie van een melkkoe, wanneer men rekening houdt
met de reproduktiefaktor niet uit boven de 60 kg. Steun voor onze schatting
van de boterproduktie van 1820 vinden wij voorts bij marktcijfers van 1810.
De bevoorrading van de stedelijke markten in Oost-Vlaanderen komt voor 1810
niet hoger uit dan 762.000 kg boter of wel per stedelijke inwoner 6,2 kg. ï3
In de veronderstelling dat het boterverbruik per hoofd in de stad en op het
platteland overeenkomt - Vandenbroeke verondersteld een groter verbruik per
hoofd in de stad - en zelfs als wij ervan uitgaan, dat de marktcijfers niet
volledig corresponderen met de consumptie, kan op grond van onze produktieraraing van 1820 geconcludeerd worden, dat er nog ruimte was voor enige provinciale export.24

Of de schatting van de fysieke boterproduktie voor 1850 realiteitswaarde
heeft, kunnen wij op grove wijze controleren aan de hand van uitgebreide
budgetgegevens, die Ducpétiaux in 1855 publiceerde.25 Op basis van het onderzoekwerk, verricht

door de Provinciale en Centrale Commissies van de

Statistiek, geeft de auteur van alle Belgische provincies budgetoverzichten.
De opzet van -het onderzoek was de gegevens voor drie sociale groepen te
achterhalen, en wel de behoeftige arbeidersgezinnen, die voor een deel van
hun levensonderhoud

waren aangewezen

op de Burelen van Weldadigheid, de

weinig bemiddelde arbeidersgezinnen, die geen gebruik maakten van de openbare onderstand, en de bemiddelde arbeidersgezinnen, die volledig onafhankelijk waren (In deze groep, die op het Oostvlaamse platteland weinig talrijk
was, werden ook de zelfstandigen opgenomen, die een eigen nering dreven).
Een tweede onderverdeling in het budgetonderzoek gold verder een onderscheid
tussen het industriële

(steden) en het agrarische

Hoewel op het modelmatige

(platteland) beroep.2'

en normatieve karakter van de gegevens

zeker

kritiek kan worden uitgeoefend, vormen zij een schat van informatie; met
name voor het historisch onderzoek naar verbruikcijfers, kosten van levens-
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onderhoud en inkomen.
Aan de hand van de budgetten van de provincies stelde Ducpétiaux een
overzicht samen van het jaarlijks voedselverbruik van een volwassene, dat
hij als een algemeen gemiddelde voor België aanmerkte. Ook een voor ons
belangrijk gegeven, de boter- en vetconsumptie is er in opgenomen. Deze werd
bepaald op 9 kg per volwassene en op 4,5 kg per kind, jonger dan 16 jaar.27
Hoewel ook uit de budgetgegevens van Oost-Vlaanderen een dergelijk gemiddeld
verbruik kan worden berekend, hebben wij toch enige bezwaren. In de eerste
plaats richten deze zich tegen het feit, dat alle groepen bij de vaststelling van het gemiddelde op eenzelfde wijze zijn gewogen, terwijl toch de
getalsmatig meest voorkomende gezinnen de minst verbruikende waren. In de
tweede plaats waren de budgetten niet van toepassing op de (zeer) welgestelden en evenmin op de minvermogenden, die zich nauwelijks in een inkomen
konden voorzien, zoals gebrekkigen, zieken en ouden van dagen, kortom de
allerzwaksten in de samenleving. Deze twee belangrijke groepen werden niet
bij de berekening van het gemiddelde betrokken. Het is echter niet onmogelijk, dat

de fouten die uit de weglating van beide sociale

randgroepen

voortvloeiden bij de vaststelling van een nieuw gemiddelde elkaar min of
meer compenseren. De welgestelden waren weliswaar gering in aantal, maar hun
boterverbruik kan gemakkelijk op 20 à 30 kg per persoon per jaar worden
geschat. De veel grotere groep van onvermogenden daarentegen zal nauwelijks
enige boter hebben verbruikt. Hun jaarlijkse consumptie zal lager geweest
zijn of ten hoogste gelijk aan die van de minst betaalde arbeiders.
De laatste kanttekening wordt geplaatst bij één van de vooronderstellingen, waar bij de opstelling van de budgetten vanuit is gegaan. Het is de
suppositie, dat de verdienende gezinsleden het gehele arbeidsjaar

actief

waren. Dit nu is in strijd met de werkelijkheid. Maar al te vaak werden
arbeiders in het 'pre-sociale tijdvak' getroffen door omstandigheden, waarin
zij zonder werk en inkomen kwamen. Men denke aan het tot stilstand komen of
een verstoord verloop van het produktieproces en verder aan het voorkomen
van ziekten, van ongelukken of van ander onheil.28 Dit alles betekende een
aantasting van het karige arbeiderebudget en leidde bij weggevallen inkomsten tot een aanpassing van uitgaven en het patroon ervan. In moeilijke
omstandigheden werden vooral de uitgaven voor boter, olie, vet en kruiden
beperkt, en een en ander had tot gevolg, dat ook het gemiddeld boterverbruik
lager uitkwam dan werd berekend.29 De vraag naar boter werd gekenmerkt door
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een relatief zeer hoge Inkomenselastlcltelt.
Gegeven de punten van kritiek, Is de vraag, waar op het werkelijke
boterverbruik rond het midden van de eeuw moet worden geschat. Een aanpassing van de door Ducpétlaux berekende cijfers Is vooral gerechtvaardigd
vanwege de grotere tekorten op de budgetten dan die werden vermeld. (Het
voorkomen van tekorten roept op zichzelf al vraagtekens op bij de verbrulkcljfers, want ook hulp van derden dekte ze niet volledig.) Onze veronderstelling Is mede op basis van de gegevens van de verschillende sociale groepen, dat het werkelijke boterverbulk van een volwassene gemiddeld ruwweg 10Z
lager lag dan de eerder genoemde 9 kg. Als wij verder vasthouden aan de
hypothese, dat de consumptie van kinderen de helft was van die van volwassenen, dan laat het gemiddeld hoofdelijk verbruik zich rond 1850 becijferen
op 6,8 kg. 30

De geschatte boterconsumptle bedroeg dus in Oost-Vlaandereni

783.450 (bevolking 1850) χ 6,8 kg - 5.327.500 kg.

Is dit gegeven nu te rijmen met de berekende potentiële boterproduktie
van 6,8 miljoen kg? Moet het geschatte produktieresultaat niet worden verlaagd of was het verbruik toch wat groter dan op basis van de budgetten is
berekend?31 Om een aantal redenen zijn de beide totaalcijfers meer op elkaar
afgestemd, dan op het eerste gezicht wel lijkt. Een deel van het verschil
kan vermoedelijk verklaard worden door een omvangrijke provinciale export.
Als er één levensmiddel was - meer nog dan vlees en kaas -, waarbij transportkosten in de uiteindelijke marktprijs een relatief ondergeschikte rol
speelden, dan was het wel boter. De goede Oostvlaamse concurrentiepositie
zal stellig in het boterverkeer tot uiting zijn gekomen, maar bij gebrek
aan gegevens zijn wij niet in staat de handelsstromen naar Brabant (Brussel), Antwerpen (Antwerpen), Noord-Frankrijk en mogelijk ook de steenkolenbekkens van Henegouwen te bepalen. Een tweede, vermoedelijk minder belangrijke verklaring voor het verschil kan gezocht worden in de kaasproduktle.
Hoewel uit al onze bronnen valt op te maken - in de verbruiksgegevens van de
Oostvlaamse arbeidersgroepen wordt kaas niet eens door Ducpétlaux vermeld -,
dat de kaasproduktle in de provincie niet veel voorstelde, bestond zij wel.
Het is mogelijk, dat zij vooral daar voorkwam, waar men relatief over wat
meer weidegrond beschikte. De kaasproduktle te schatten is een hachelijke
zaak, maar wel kan, dunkt ons, beweerd worden, dat in de eerste helft van de
19e eeuw niet meer dan enkele procenten van de volle melkproduktie ervoor
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werden gebruikt.32
Tenslotte Is bij de zulvelproduktle nog geen rekening gehouden met de
melk bestemd voor de consumptie. Deze was In een aantal soorten en mengingen
aanwezig. Als de drie belangrijkste soorten kunnen de volle melk, de ondermelk of afgeroomde melk en de karnemelk onderscheiden worden. De laatste
twee waren de bijprodukten van de boterbereiding. Niet alle volle melk werd
echter tot boter gekamd. Nog heel wat melk werd geconsumeerd, al te beginnen met het deel van de biest, dat aan de kalveren onthouden werd. Een grove
schatting is, dat hiermee zo'n S à lOZ van de volle melkproduktie gemoeid
was. Deze hoeveelheid is ten onrechte in het schema van de boterproduktle
opgenomen. Omdat wij ervan uitgaan, dat de geconsumeerde volle melk tegen
dezelfde prijs als de boter en haar bijprodukten - de opportunity costsgewaardeerd kan worden, zullen wij geen correcties aanbrengen.
Met het aangeven van de oorzaken van de kloof tussen de Oostvlaamse
boterproduktle en het verbruik is getracht het verschil te verklaren. Weliswaar waren wij niet in staat de afzonderlijke oorzaken voldoende te kwantificeren, maar als de provinciale boterexport - geschat op circa 800.000 kgde kaasproduktie en de consumptie van volle melk worden toegevoegd aan het
boterverbruik, is aannemelijk dat het hieruit voortvloeiende totaal correspondeerde met het cijfer van de volle melkproduktie rond 1850. Onze conclusie is dan ook, dat de schatting van de (potentiële) omvang van de boterproduktle betrouwbaar is.

Een schatting van de zulvelproduktle mag niet beperkt blijven tot de (potentiële) omvang van de boter(en kaas)bereiding. Voor een juist beeld van de
totale produktie in het zuivelbedrijf dient ook de produktiewaarde van de
bijprodukten c.q. de onder- en karnemelk te worden bepaald. In het navolgende richten wij ons op het deel van de onder- en karnemelkproduktie, dat tot
het menselijk verbruik moet worden gerekend.
In de eerste fase van de boterbereiding wordt, nadat de room uit de
volle melk geronnen is, de ondermelk - dus afgeroomde melk - ervan gescheiden. Dit produkt, dat weliswaar van vet is ontdaan, bevat nog tal van voedingsstoffen en kan nog voor verschillende doeleinden worden gebruikt. In de
eerste helft van de 19e eeuw werd de ondermelk vooral bestemd voor de voeding van de beesten. Daarnaast werd een deel al of niet gemengd met volle
melk door mensen geconsumeerd en afgeroomde melk werd ook nog gebruikt, zij

Zit,
het In geringe mate, voor de bereiding van vetarme kaas. Nadat de room van
de ondermelk gescheiden was, vond het rijpen en karnkneden plaats. Hierbij
vormden zich een vaste massa, de tot boter eamenklonterende vetbolletjes van
de melk en een vloeibare melkplas, de karnemelk. De karnemelk was een zeer
begeerd menselijk voedingsmiddel. In de vorm van pap, vaak dagelijks en soms
zelfs meerdere keren per dag, en als drank werd zij geconsumeerd. Karnemelk
kwam in veel geringere mate vrij bij de boterproduktie dan de ondermelk.
Maar door de bereidingswijze van boter wat te veranderen - bijvoorbeeld te
karnen uit volle melk -, kon de produktie van karnemelk worden opgevoerd en
daarmee wat beter worden afgestemd op de grote behoefte.33
Om de menselijke consumptie van onder- en karnemelk te bepalen hebben
wij wederom gebruik gemaakt van de budgetgegevens van Ducpétiaux. De gevolgde benadering is echter niet vrij van voetangels en klemmen. Aan de hand van
de uitgaven van de betreffende arbeidersgroepen is getracht na te gaan wat
de omvang was van de post melk. Een van de moeilijkheden is, dat melk niet
afzonderlijk in de budgetgegevens is vermeld, maar is opgenomen onder de
rubriek 'laitage, oeufs, poisson'. Hieronder zal verder niet alleen de koemelk zijn begrepen maar ook de melk van geiten en schapen. Het bepalen van
het verbruik van de genoemde goederen betekent bijgevolg, dat met de melkproduktie van het rundvee tevens een deel van de produktie van het kleinvee
en de pluimveehouderij wordt geschat.34
Een complicerende faktor is echter het visverbruik, dat als zodanig ook
in de betreffende rubriek 'laitage, oeufs, poisson' is opgenomen. Mag dan
vanwege de geringe omvang van de zee- en zoetwatervisserij in Oost-Vlaanderen verondersteld worden, dat de visconsumptie niet groot was, de vrijdag
als vleesloze dag betekende een regelmatige en permanente vraag, die zich
ongetwijfeld in de budgetten deed gelden. Voor een juiste schatting van de
melk- en eierproduktie is het dan ook een vereiste het visverbruik te kennen
en deze in mindering te brengen op het totaal van de uitgavenpost.
Op bais van onvolledig materiaal is op een globale, en onvolkomen en
voor kritiek vatbare wijze gepoogd zicht te krijgen op het provinciale visverbruik. Om de bruto-opbrengst van de bedrijfstak te achterhalen zijn de
inkomens van vissers en vishandelaren en hun produktiekosten ruw geschat.
Door hieraan nog enige visimport toe te voegen, kwamen wij uit op het provinciale visverbruik. De volkstelling van 1846 geeft aan, dat 287 visserswaaronder 24 vrouwen - en 183 viskooplieden - waaronder 67 vrouwen - hun
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hoofdberoep in de (binnen)visserij en de vishandel vonden.35 Als er van uit
wordt gegaan, dat deze op jaarbasis een gemiddeld inkomen verwierven van
600 frank en dat door een visser per jaar 400 frank produktiekosten werden
gemaakt (inclusief pachtrechten en onderhoud en afschrijving op kapitaalgoederen) en door een viskoopman 200 frank (inclusief belastingen en marktrechten), dan kan de totale Oostvlaamse visproduktie op 430.000 frank geschat
worden. Wordt hier nog de aanvoer van buiten de provincie (met name die van
Westvlaamse en Zeeuwse vissers) bij opgeteld, dan moet met de consumptie in
Oost-Vlaanderen jaarlijks circa 700.000 frank gemoeid zijn geweest.36
Wij richten ons thans op de budgetten van de zes bovengenoemde groepen
arbeiders, en wel op de uitgaven voor melk, eieren en vis. In eerste instantie kan men constateren, dat er voor de onderscheiden groepen zowel vergeleken binnen dezelfde als tussen de verschillende arrondissementen geen uniform voedingspatroon bestond. Doorgaans werd door agrarische arbeiders meer
geld besteed aan melk en eieren dan door industrie-arbeiders, maar verder
variëren de budgetbedragen absoluut en relatief zodanig, dat kennelijk ook
de lokale omstandigheden bepalend waren voor de omvang van het verbruik. Op
basis van de absolute bedragen in de budgetten van de arbeidersgezinnen is
getracht het gemiddelde melk-, eieren- en visverbruik in de provincie te
berekenen. Daartoe werden deze kostenposten in de arrondissements-budgetten
eerst tot ongewogen provinciale gemiddelden omgerekend en vervolgens werd
aan de hand van de verhoudingsgetallen 25, 25 en 15 (geschatte coëfficiënten, waarbij grosso modo rekening is gehouden met de relatieve omvang van de
drie onderscheiden arbeidersgroepen) een gemiddelde bepaald van het verbruik
voor zowel industrie- als landarbeiders. In de veronderstelling, dat de
laatste categorie drie keer zo talrijk was als de eerste, werd een algemeen
gemiddelde van het arbeidersverbruik berekend. Hierbij kwamen wij uit op een
bedrag van 6,22 frank per volwassene.
Wordt verder ook nog het verbruik van de beide sociale randgroepen, de
onvermogenden en de welgestelden, in beschouwing genomen, dan is aannemelijk
dat het berekende gemiddelde wat moet worden opgevijzeld. Het verbruik van
de eerste groep heeft het gemiddelde gedrukt, terwijl de tweede groep, ondanks haar relatief geringer getal, toch verantwoordelijk was voor een aanzienlijke verhoging van het gemiddelde. Uit afzonderlijke overzichten van
Ducpétiaux blijkt, dat door gezinnen met relatief grotere budgetten, en dan
vooral in de steden - met name Cent -, disproportioneel veel aan vis werd
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besteed. Een aanpassing van het gemiddelde verbruik tot circa 6,75 frank,
ruwweg het gemiddelde voor alle volwassenen in Oost-Vlaanderen, lijkt dan
ook reëel. Met medenemen van de Jongeren is de totale provinciale consumptie
van melk, eieren en vis dan verder te becijferen op 4.420.000 frank.37
De vraag was echter hier niet om het totale verbruik van de rubriek
'laitage, oeufs, poisson' te bepalen, maar na te gaan wat de produktiewaarde
was van de onder- en karnemelk, wel te verstaan het deel ervan, dat door
mensen werd geconsumeerd.38 Door echter uit te gaan van het verbruikcijfer
van de genoemde rubriek en hierop de volle melkconsumptie, die onder de
boterproduktie is opgenomen, en de geschatte visproduktie in mindering te
brengen, kan het

gezochte produktiegegeven

achterhaald worden. Wel moet

worden opgemerkt, dat de eierproduktie niet afzonderlijk kon worden geschat
en dat dit produkt in het produktiecijfer van de onder- en karnemelk is
begrepen.

De geschatte produktle van onder- en karnemelk en eieren voor menselijk
verbruik rond 1850:
- melk, eieren en vis
af: - volle melk (opgenomen bij boterproduktie)
- visproduktie

4.420.000 frank
870.000
"
700.000
"

- ondermelk, karnemelk en eieren3'

2.850.000

"

Wegens gebrek aan gegevens voor de Hollandse periode was het niet mogelijk om voor 1820 eenzelfde schatting uit te voeren als voor 1850. In de
veronderstelling dat de prijs en hoeveelheidsveranderingen, die zich sedert
1820 bij boter hebben voltrokken eveneens van toepassing waren op melk en
eieren, kan de produktle hiervan voor het eerste kenJaar gesteld worden op
1.752.000 frank.
Concluderend

schatten wij de totale

zuivelproduktie

voor

verbruik voor 1820 op 8.893.000 en voor 1850 op 14.466.500 frank.

menselijk
40

3.2.2 Vleesproduktie

De tweede poot waarop de veehouderij rustte, was de vleesproduktie. In het
hierna volgende gaan wij voor het rundvee na wat zijn slacht de bedrijfstak
opbracht.
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Binnen de veeteelt was de vetwelderlj een bedrijfstak, die niet in de
hele provincie in dezelfde mate werd uitgeoefend. In Oost-Vlaanderen was
zij geconcentreerd in de arrondissementen Gent, Dendermonde en St.-Niklaas.
Baar intensiteit was het grootst in de nabijheid van dichtbevolkt· centra.
Daar werden relatief de hogere inkomens genoten en woonden de meer vermogenden. Dit betekende aldaar een grote koopkrachtige vraag, die een regelmatige afzet garandeerde. De vetveiderij kende een zeer

Inkomenselastische

vraag en zij was met name gericht op Gent, dat meer dan de helft van de
Oostvlaamse produktie consumeerde. Op het platteland was het verbruik gering. Als daar vlees werd geconsumeerd, ging het vooral om andere diersoorten dan rundvee.
Lichten wij de bedrijfstak door, dan blijkt dat deze gekenmerkt werd
door specialisatie. Aan de hand van de gemeentelijke overzichten van de
landbouwtelling van 1846 kan geconstateerd worden, dat het mesten van Jonge
kalveren - minder dan drie maanden oud - sterk gelokaliseerd was in de
streek tussen Gent en Lokeren met Winkel als noordelijke en Laame en Kalken
als zuidelijke begrenzing. Rond het midden van de jaren veertig werd hier in
slechts 14 gemeenten meer dan 60Z van het totale Oostvlaamse kalverenaanbod
gemest.41
Ook de vetveiderij van het jonge vee - tussen drie maanden en twee Jaar
oud - was een specialisatie, die niet overal in dezelfde mate werd beoefend.
Zij was minder streek gebonden en meer verspreid dan in het eerste geval,
maar vond

toch vooral plaats dichtbij grotere bevolkingscentra. Wat het

mesten van volwassen beesten betreft, deze economische activiteit deed zich
bijna overal voor. De laatste tak van vetweiderij ging doorgaans om vee, dat
aanvankelijk voor andere doeleinden bestemd was geweest en dat onvoldoende
geschikt was bevonden, dan wel zijn diensten had verricht, en tenslotte door
de mesterij nog winstgevend werd geëxploiteerd.

Op basis van de cijfers van de landbouwtelling trachten wij in eerste
instantie voor de jaren rond 1850 de vleesproduktie van de rundveehouderij
te schatten. Nadat de omvang van deze produktie is bepaald, zal aan de hand
van de Jaarlijkse veestand in het eerste decennium van de Hollandse periode
de produktie rond het eerste kenjaar worden opgespoord. Wederom maken wij
voor de prijzen van zowel 1820 als 1850 gebruik van de noteringen uit het
Mémorial Administratif, die tot jaarcijfers zijn herleid en daarna tot ge-
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middelden van respectievelijk de perloden 1818-1822 en die van 1841-1850. De
schattingen gaan gepaard met een aantal noodzakelijke veronderstellingen,
die zoveel mogelijk geëxpliciteerd zullen worden.

Produktle 1850:
- het volwassen vee (ouder dan twee Jaar). 42
Deze categorie kende een grote verscheidenheid van beesten. Naast
de ossen, stieren en koeien, die al in een vroeg levensstadium werden gemest
bestond zij uit vee, dat als trekdier of fokvee was gebruikt. Het overgrote
deel van de categorie bestond uit melkkoeien die vanwege ouderdom, ziekte of
het leveren van onvoldoende prestaties tot de slacht waren veroordeeld. Op
een totaal bestand van ongeveer 108.000 volwassen dieren, schatten wij, dat
jaarlijks circa 10Z werd geslacht, ofwel 10.800 stuks. Het grootste deel van
deze beesten werd voor de slacht, afhankelijk van hun fysieke constitutie en
de vigerende voedselsituatie, nog intensief gemest. In 1845 bedroeg volgens
de landbouwtelling het aantal gemeste stuks vee ouder dan twee jaar 9.144 en
in 1846 6.523. Kan het jaar 1846 als rampjaar worden aangemerkt, het structurele aantal gemeste beesten houden wij voor het midden van de eeuw op
8.500, ongeveer 500 ossen en stieren en 8.000 koeien. Resteert dan nog het
aantal melk- en overige koeien, dat niet in een slachthuis terecht kwam,
ongeveer 2.300 stuks. Deze werden vanwege een ongeval of om andere redenen
particulier geslacht.
- het jonge vee (tussen drie maanden en twee jaar oud).
In deze categorie, die voor meer dan 3/4 uit vaarzen bestond,
waren de beesten opgenomen, die de volwassen veestend dienden aan te vullen
en te versterken, alsmede het jonge slachtvee. Deze laatste groep bedroeg in
1845 nog 15.624 stuks. Het Jaar erna was dit aantal terugvallen met bijna
4.000 dieren. Schijnbaar

in tegenstelling hiermee nam het totaal van de

categorie van het ene op het andere jaar toe met bijna 9.000 beesten. Hoewel
voor de verklaring van de geringe slacht in 1846 kan worden aangeknoopt bij
de heersende voedersituatie, moet ook bedacht worden, dat een relatief kleinere omvang van de betreffende categorie repercussies had op de grootte van
de mesterij van zowel het volwassen als het jonge vee in het volgende jaar.
Voorts moet het verschil tussen de totalen van de categorie in beide Jaren
veroorzaakt zijn door een wat grotere doorstroming van kalveren. Interpreteren wij de gegevens juist - het ontbreken van cijfers van 1844 of 1847 maakt
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het er niet eenvoudiger op - dan schatten wij, dat in het vijfde decennium
11.500 stuks vee (700 voor de trendmatige groei van het volwassen veebestand) de leeftijdsgrens van twee jaar overschreed en dat 15.000 jonge ossen, stieren en vaarzen werden geslacht.
- de kalveren (minder dan drie maanden oud).
Ook voor

de kalveren golden verschillende

bestemmingen. Om de

veestapel op peil te houden en de continuïteit van het zuivel- en vleesbedrijf te waarborgen, zullen de boeren stellig de kwalitatief beste kalveren
na hun geboorte hebben geselecteerd.43

Jaarlijks ging het hierbij om aan-

zienlijke aantallen. Op grond van de boven gegeven schattingen komen wij uit
op

27.000

kalveren,

die

naar de oudere

leeftijdscategorie

doorschoven.

Hierbij werden 500 stuks vee extra ingecalculeerd wegens een trendmatige
groei van de jonge veestand en het optreden van ziekten met noodlottige
afloop. Het houden van mestkalveren was, zoals wij boven reeds zagen, een
specialisatie, die slechts in een beperkt aantal Oostvlaamse gemeenten werd
uitgeoefend.Toch

waren

met

deze

economische

activiteit

jaarlijks

circa

10.000 kalveren gemoeid. Het merendeel van de jonge dieren werd echter al
enkele dagen na de geboorte ter plaatse of, na doorverkoop, elders geslacht.
Het aantal nuchtere kalveren dat op deze wijze in geringe mate de vleesproduktie verrijkte kan geschat worden op A0.000 stuks."

Om te komen tot de omvang van de Oostvlaamse vleesproduktie is meer nodig
dan het berekenen van de Jaarlijkse geslachte stuks vee. Van belang is verder te weten wat het levend gewicht was van de slachtdieren en wat hun netto-gewicht, of wel het rendement.
Over het levend gewicht van het slachtvee en zijn rendement zijn voor
het begin van de 19e eeuw voor de provincie als geheel cijfers overgeleverd
door Vandenbroeke en Vanderpijpen. Verder beschikken wij naast een aantal
globale gegevens van de landbouwtelling over gedetailleerde cijfers van het
centrum van de Oostvlaamse vleesconsumptie, Gent.43 Hoewel de laatste gegevens niet op de jaren rond 1850 betrekking hebben, maar op de tweede helft
van het zesde decennium, zijn de cijfers vanwege het gebrekkige en lacuneuze
karakter van de andere gegevens van groot belang voor de schatting van de
rundvleesproduktie. De bronnen waar het hier om gaat, bestaan uit informatie
van de directeur van de stedelijke belastingen en de directeur van het abattoir aan het Gentse gemeentebestuur. De informatie is ingewonnen naar aan-
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leiding van een gemeentelijk plan om de fiscale rechten op vlees te herzien.
In een brief van 17 februari 1857 geeft de directeur van de stedelijke be
lastingen, Lagrange, een opsomming van de beesten, Ingedeeld naar de gangba
re tariefklassen, die In 1856 In het slachthuis waren geslacht. Verder ver
meldt hij de gemiddelden van hun levend gewicht en die van hun rendement. De
cijfers (opgenomen In tabel II.4) bleken echter voor verbetering vatbaar.
Tabel II.4 De slachtreaultaten van vee In Gent In 1856
(conform de belastinggegevens van Lagrange).
aantal etukeι vee
ge.slacht In 1856

gemiddeld
levend gewicht
(kg)

3.208
4.570
6.000
5.414
2.436
4.124

380
330
300
80
110
40

Koelen
Ossen en stieren
Vaarzen en Jonge ossen
Kalveren
Varkens
Schapen en lammeren
Bron:

netto
vleesgewicht
(kg)
202
240
225
52
88
22

S.A. Gent, Modern Archief, nr L 10* , brief van de 'Direction des
Taxes Communales' d.d. 17 februari 1857 aan 'Messieurs les Bourgemestre et Echevlns de la ville de Gand'.

Was Lagrange als belastingambtenaar op de hoogte van de jaarlijkse geslach
te stuks vee, aan zijn overige Informatie schortte het een en ander. Dit kan
onder meer worden opgemaakt uit een brief van 25 februari 1859 van de direc
teur van het slachthuis aan de burgemeester en een hieraan bijgevoegd over
zicht van de naar diersoort uitgewerkte slachtresultaten.*' In tabel II.5
zijn deze Integraal opgenomen.
Een vergelijking tussen de gegevens van tabel II.5 en die van de belas
tingdienst

(tabel II.4) maakt duidelijk, dat het levend gewicht van het

mestvee hoger, maar het slachtrendement veel lager was dan gevoeglijk werd
opgenomen. Dat het materiaal van het slachthuis betrouwbaar Is, kan worden
opgemaakt uit rendementscljfers over me etvee van Llndqulst. Deze schrijver
constateert: 'bij mager vee Is het slachtgewicht omtrent 40Z, van halfvet
40 tot 50 en bij zeer vet kan het tot 60 en 66Z van het levend gewicht
bereiken'. Het laatste cijfer zou alleen van toepassing zijn op jong mestvee. 4 7
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Tabel II.5 De slachtresultaten van vee (kg) In Gent In 1858 (conform de
gegevens van het abattoir).
levend
gewicht

Koelen
Ossen
Stieren
Vaarzen
Jonge ossen
Kalveren
Varkens
Speenvarkens
Schapen
Lammeren

400
500
400
300
250
100
200
20
40
18

netto gewicht
vlees na ultslachting
190
270
200
180
150
65
175
15
20
12

hulden

28
30
30
21
20
7

2-10 frank
0,75

talk

8-30
17-30
10-20
11-20
8-12
1
9 vet

afval
in
franken
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50

-

-

2-3

0,75

-

-

Bron

: S.A. Gent, Modem Archief, nr. L 10* , brief van de "Directeur de l'abattoir' van 25 februari 1859 aan de
'Bourgmestre de la ville de Gand'.
Commentaar: In een aparte kolom wordt opgemerkt, dat de huiden doorgaans 80 à 85 centimes per kg opbrachten en de talk 85 à 90
centimes per kg.
Met de slachtresultaten van tabel II.5, de jaarlijks geslachte stuks vee en
de vleesprijzen van Bijlage 1.4 is het nu mogelijk de vlees- (en de talk)
produktie van de rundveehouderij rond 1850 te schatten. Wel houden wij er
rekening mee, dat het levend gewicht van het mestvee in het zesde decennium
geleidelijk verder is gestegen, mede als gevolg van de kruising van het
kleine Vlaamse veeras met het relatief grotere vee uit Holland en Durham.46
In schema II.A zijn de relevante cijfers weergegeven.

Omdat de prijs van talk ongeveer 3/4 was van die van vlees, maar talk in
schema II.A tegen de vleesprijzen is opgenomen, dient het totaalresultaat
met circa 90.000 frank te worden verminderd. De opbrengst uit de verkoop van
huiden en, slachtafval verhoogt daarentegen het produktieresultaat weer. De
circa 700.000 kg huiden betekenden bij een prijs van 0,80 frank per kg een
bate van 560.000 frank en voor het afval kan een som van 200.000 frank worden aangehouden. De totale produktie van de rundveehouderij komt bijgevolg
voor het midden van de eeuw uit op

een bedrag van ongeveer 6.224.500 frank

inclusief belastingen of circa 5,85 miljoen frank zonder fiscale rechten.49
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Schema I L A

De produktie van rundvlees rond 1850.

aantal

- vee ouder dan
2 jaar:
ossen
stieren
gemeste koeien
overige koeien
- vee jonger dan
2 jaar en ouder
dan 3 maanden:
vaarzen, stieren
en ossen
- vee jonger dan
3 maanden:
mestkalveren
nuchtere k a l 
veren

150
350
8.000
2.300

15.000 3 '

10.000
40.000

levend
gewicht

in kg 1 »

475

58

380
380
2002)

54
53
40

1,01
1,01
0,94
0,94

41.738
72.538
1.514.528
172.960

285

65

0,96*»

2 .667.600

66

1,22

764.940

40» >

1,"

320.000

95
5

20 >

gemiddelde
vleesprijs
in franken
per kg

produktie
in franken

rende
ment
in Ζ

totaal

5,.554.500

Commentaar: 1) Verondersteld is dat het levend gewicht der beesten rond
5Ζ lager uitkwam dan in 1859;

1850

2) In deze catergorie zijn de beesten opgenomen die niet via de
officiële kanalen werden geslacht. Om vele uiteenlopende
redenen was het mesten van deze koeien veelal niet mogelijk;
3) De meeste dieren zullen aan het eind van hun tweede levensjaar zijn geslacht. Het is aannemelijk dat heel wat Jonge
ossen eerder voor de slacht werden bestemd. Voor de ossen
gold echter ook dat de beesten die op bijna tweejarige leeftijd werden geslacht doorgaans meer wogen dan het aangegeven
gemiddelde. Aangenomen is dat een en ander elkaar grosso modo
heeft gecompenseerd;
3) In de prijsnoteringen van het Mémorial Administratif werd het
vlees van de vaarzen onder de rubriek 'koe- en veerzevleesch*
opgenomen. Omdat het ossevlees een wat hogere prijs had is
het prijsgemiddelde aangepast;
5) Lindqulst vermeldt dat voor de Zweedse situatie aan het
einde van de 19e eeuw het gewicht van nuchtere kalveren
fluctueerde tussen 17 en 40 kg. (Lindqulst, Grondregels,
1896, 89-90). Als wij bedenken dat het Vlaamse vee rond 1850
in het algemeen nog wat kleiner was dan andere rassen en dat
de zwakste dieren het eerst voor hun eindbestemming in aanmerking kwamen, dan kan het genoemde gewicht van 20 kg niet
ver van de werkelijkheid afliggen;
6) Het rendementcijfer en de vleesprijs van nuchtere kalveren
zijn niet op harde gegevens gebaseerd, maar op een aantal
verspreide kwalitatieve opmerkingen.
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Produktle 1820; Wat was de produktle rond 1820? Aan de hand van tabel 1.22
stellen wij vast, dat er In het eerste kenJaar circa 90.000 runderen ouder
waren dan twee Jaar en ongeveer 31.000 stuks vee In de leeftijdscategorie 3
maanden tot twee Jaar gerubriceerd werden. Gaan wij ervan uit, dat 9SZ van
de oudere beesten uit melkvee bestond en dat hun reproduktlefaktor

0,75

bedroeg, dan werd de veestapel op Jaarbasis met 64.125 kalveren verrijkt.
Voeren wij verder analoog aan 1850 nog een aantal veronderstellingen Inzoals: 10Z van de volwassen veestand werd Jaarlijks door Jongere beesten
vervangen en de slacht van het jonge vee vond plaats op een leeftijd van
bijna twee jaar -, dan komen wij uit op de aantallen die In schema II.В zijn
weergegeven.
Representatieve gegevens over het levend en het slachtgewicht en de
daarmee corresponderende aantallen van het mestvee hebben wij voor het begin
van de Hollandse periode niet achterhaald. Wel beschikken wij over een Gents
rapport van 24 september 1822, waarin een stedelijke commissie

voorstellen

deed over wijzigingen van de gemeentelijke belastingen.30 Omdat In het rap
port, In het kader van de rechten op het geslacht, de Gentse vleesconsumptie
van 1821 naar aantal beesten en naar waarde vermeld Is, en bovendien de
stuksprijzen van het vee zijn gegeven, Is het langs een omweg mogelijk het
slachtgewicht van de drie In het rapport genoemde groepen runderen te bepa
len. 51 Voor de prijzen van vlees kunnen wij Immers terecht In het Mémorial
Administratif (zie Bijlage 1.4).
Onze bevindingen wezen uit, dat het slachtgewicht van de ossen, stieren, koelen en vaarzen rond

1820 circa 20Ï lager uitkwam dan volgens de

schattingen van 1850. Wat de kalveren betreft was de uitkomst verraseend,omdat hun slachtgewicht gemiddeld slechts 33 kg bedroeg.32

Het la mogelijk,

dat In het begin van de eeuw heel wat kalveren op Jongere leeftijd dan drie
maanden geslacht werden, hetgeen ongetwijfeld consequenties had voor het
gemiddelde slachtgewicht. Voorts moet erop gewezen worden, dat de condities
waaronder de mesterlj plaatsvond, juist na 1820 doorlopend verbeterden en
ook dit zal zijn uitwerking op zowel de mestduur ala het vlees- en vetgewicht van de beesten niet hebben gemist.

Aan de hand van schema II.В wordt

de produktle van 1820 in Oost-Vlaanderen in beeld gebracht.
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Schema II.В

De produktie van rundvlees rond 1820.

aantal

- vee ouder dan
2 jaar:
125
ossen
stieren
290
gemeste koeien
6.670
overige koeien
1.915
- vee jonger dan
2 Jaar en ouder
dan 3 maanden:
vaarzen, stieren
en ossen
8.700
- vee jonger dan
3 maanden:
mestkalveren
9.0003)
nuchtere kal
veren
33.000«)

elachtgewicht
in kg1>

gemiddelde vlees
prijs in
franken per kg 2 '

produktie in
franken

224
167
160
70

0,87
0,87
0,80
0,80

24.360
42.134
853.760
107.240

148

0,82

1.055.832

33

1,17

347.490

7

0,95

219.450
totaal

2.650.500

Commentaar:!) Verondersteld is, dat de niet speciaal gemeste beesten een 12Z
minder slachtgewicht hadden dan in 1850. In feite betreft bet
slachtgewicht naast vlees ook talk;
2) De prijzen zijn het gemiddelde van de jaren 1818-1822;
3) Als voor mestkalveren de verhoudingen van 1850 in acht varen
genomen, dan was hun aantal op 7.820 uitgekomen. De Gentse gege
vens maken echter duidelijk, dat in de Hollandse periode relatief
meer kalveren werden geslacht dan rond het midden van de eeuw. Er
is hier aangenomen, dat het cijfer voor 1820 slechts 10Z afweek
van dat van het tweede kenjaar;
4) In de becijfering is opgenomen,' dat 4.425 nuchtere kalveren in
de eerste levensdagen de dood vonden en voorts geen enkele pro
duktie waarde hadden. In de veronderstelling dat de provincia
le im- en exporten van runderen elkaar in Oost-Vlaanderen grosso
modo hebben gecompenseerd, mogen de cijfers van de rundvleesproduktie ook als provinciale consumptie worden aangemerkt. Op basis
van de gegevens van 1820 komen wij uit op een gemiddeld rundvleesverbruik van 4,8 kg per hoofd van de bevolking (gemiddelde
bevolking 1815-1825: 648.000). Volgens Vandenbroeke bedroeg in
het begin van de 19e eeuw het rundvleesverbruik in Oost-Vlaande
ren 4 kg per hoofd (Vandenbroeke, Agriculture, 1975, 325) en
volgens Vanderpijpen in 1813 in het Scheidedepartement 7,2 kg
(Vanderpijpen, De landbouw, 1983, 443). De betrouwbaarheid van
het eerste cijfer kunnen wij niet verifiëren, maar het is vermoedelijk wat te laag geschat vanwege het relatief zeer hoge
rundvleesverbruik in de stad Gent (in 1811 bedroeg het gemiddelde hoofdelijk verbruik in Gent circa 23 kg, terwijl men in de

225
rest van Oost-Vlaanderen niet hoger uit zou komen dan gemiddeld
ongeveer 3 kg). Het gegeven van 1813 achten wij onbetrouwbaar,
omdat Vanderpijpen aan de hand van Franse bronnen tot een slachtvan 22.494 koelen komt. Zou een dergelijke slacht meer dan incidenteel zijn, dan zou structureel de stand van het melkvee aanzienlijk zijn aangetast. En hiervoor hebben wij geen aanwijzingen gevonden.
Net zoals voor 1850, dient ook voor 1820 nog rekening te worden gehouden met
twee belangrijke posten, en wel de opbrengst van hulden en slachtafval en de
fiscale heffingen. Houden wij voor de eerste post het percentage aan van
14Z (zie noot 52), dan kwam voor 1820 de totale produktle, Inclusief belastingen, op 3.021.500 frank uit. De fiscale heffingen bedroegen rond 1820
naar schatting 10Z van de waarde der dieren. Omdat het hierbij echter om
vaste bedragen ging, betekende de prijsdaling na 1821 een relatieve verzwaring van de belastingdruk, die voor Gent opliep tot ongeveer 12Z van de
totale verkoopopbrengst van de geslachte beesten.53 In de rest van de provincie moet de fiscale last wat minder zijn gevoeld, mede ook omdat bij het
particulier slachten op het platteland de wettelijke richtlijnen maar zeer
ten dele werden nageleefd en geen of te geringe fiscale afdrachten plaatsvonden. Wij nemen aan, dat de gemeste beesten doorgaans In het abattoir terecht kwamen en dat hiervoor de vereiste rechten betaald werden. Voor de
situatie rond 1820 betekent dit, dat de heffingen op 8 à 91 van de waarde
der beesten geraamd mogen worden, zodat het produktle-resultaat, exclusief
belastingen, daarmee op 2,8 miljoen frank uitkomt. In vergelijking met de
5,85 miljoen frank van 1850 bedroeg bijgevolg de vleesproduktle van de rundveehouderij rond 1820 nog niet de helft.

3.3 Produktle van het klelnvee

Van de rundveeteelt stappen wij over op de klelnveehouderlj. De produktle
van de varkens, de schapen en de gelten vormde een wezenlijk onderdeel van
het agrarisch bedrijf. Van de betreffende takken van het

landbouwbedrijf

trachten wij de produktle eveneens te kwantificeren. Wij beginnen met de
varkenshouderij, een bedrijfstak, waarvan het belang maar In geringe mate
onderdeed voor dat van de rundvleesproduktle.
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- varkens Kenmerkend voor de varkenshouderij was, dat zij gelijkmatig over de provincie was verspreid. De produktle van varkensvlees en spek was veel minder
geconcentreerd In de omgeving van grotere bevolkingscentra dan de mesterlj
van kalveren en jong rundvee.34 Varkens werden In geringe aantallen In de
steden afgezet en bovendien In beperkte mate op de markt voor de slacht
verhandeld. De dieren werden voornamelijk bestemd voor de consumptie op het
platteland, en dan vooral van de gezinnen der landlieden door wie ze waren
gevet.
Het houden van varkens was een nogal speculatieve en daardoor ook niet
altijd lucratieve bezigheid. Voor het einde van de 18e eeuw, en 'misschien
ook vroeger' voegt Llndemans eraan toe, leverde het mesten van varkens weinig winst op ondanks de relatief hoge prijzen van varkensvlees.55 Ook De
Llchtervelde wees er voor het begin van de 19e eeuw

nog op, dat de kosten

van de voeding van varkens wel eens op konden wegen tegen de baten. Een en
ander vond plaats, wanneer al voor het einde van het eerste levensjaar - het
varken zat dan nog In zijn groeifaee - met het mesten werd begonnen en ook
wanneer de mestperlode zich uitstrekte tot aan het einde van het tweede
levensjaar.3' De omstandigheden In de varkenshouderij wijzigden zich echter
drastisch In de loop van de 19e eeuw. De produktlegroel In de akkerbouw en
de rundveeteelt verbeterde de voedersituatie van de varkens aanzienlijk.
Aardappelen, diverse gemalen granen en graanafval, en onder- en karnemelk
kwamen In steeds grotere mate voorhanden. De voeding werd erdoor verrijkt en
de voederkosten werden verlaagd.
Maar behalve de trog speelden nog andere zaken een rol bij het opvoeren
van de produktle en de rentabiliteit. Het gebruik van kwalitatief betere
dieren voor de fokkerij en de veredeling van Inlandse rassen door kruising
met buitenlandse, voornamelijk Engelse, bleven niet zonder gevolgen. Hoewel
het laatste punt pas sedert het midden van de eeuw van groeiend belang werd,
kwam het veranderingsproces In de varkenshouderij al In het tweede kwart van
de eeuw op gang. Het ligt voor de hand te veronderstellen, dat toen ook al
winst werd.geboekt op de leeftijd van het varken, waarop men profijtelijk
met het mesten kon beginnen. En verder kunnen de betere omstandigheden Invloed hebben uitgeoefend op de duur van de mestperlode, op het slachtgewlcht
van de dieren en mogelijk ook op de kwaliteit van het vlees en het spek.37
Bij de bepaling van de produktlewaarde van de varkensteelt voor belde
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kenjaren gaan wij wederom anachronisch te werk. Onze gegevens zijn weliswaar
voor het gehele tijdvak schaars, maar dank zij de landbouwtelling van 1846
en enig Gents materiaal kunnen de schattingen voor 1850 nog het best onderbouwd worden. Op basis van het produktieresultaat van 1850, Gentse verbruikcijfers van 1821, eerder gemaakte schattingen over de omvang van de Oostvlaamse varkensstapel, en verder op basis van een aantal veronderstellingen
trachten wij vervolgens de produktie van de varkenshouderij aan het begin
van de Hollandse periode te achterhalen. Wat de prijzen betreft wordt gebruik gemaakt van de twee-wekelijkse noteringen van het Mémorial Administratif gedurende de periode 1818-1822 en die van 1841-1850 (zie Bijlage 1.4).

Produktie 1850: De rampspoed van de aardappeloogst in 1845 en de

algemene

terugval van de akkerbouwproduktie in 1846 gingen in deze Jaren aan de varkenshouderij

niet

onopgemerkt

voorbij. Het

aantal

geslachte

mestvarkene

(ouder dan 3 maanden) viel immers van het ene op het andere jaar terug van
57.022 op 36.964 stuks. Het is aan te nemen dat aan het eind van het vijfde
decennium weer herstel optrad, gezien de forse daling van de varkensvleesprijzen in 1849 en 1850. Het is mogelijk, dat het herstel zelfs volledig
was. Ondanks de blijvende aardappelschaarste vond toen immers een algemene
verbetering van de voedersituatie plaats door de goede oogsten van de andere
akkerbouwgewassen. Het slachtcijfer van 1845 werd vermoedelijk niet overtroffen, want dit was al uitzonderlijk hoog. Het plotselinge, bijna totale
verlies van de aardappeloogst

in 1845, moet vele varkensbezitters hebben

genoodzaakt hun beesten eerder te slachten dan in de bedoeling lag.58 Betrekken wij dit laatste punt in onze beschouwing, dan komt de schatting van
het gemiddelde aantal jaarlijks geslachte mestvarkens voor het midden van de
eeuw uit op ongeveer 50.000 stuks. Aan dit aantal moeten verder nog de geslachte speenvarkens worden toegevoegd. Niet zonder enige reserve houden
wij het aantal hiervan op 13.00O.5'
Voor het slachtgewicht van varkens beschikken wij, naast een algemeen
gemiddelde bij Vandenbroeke voor de jaren rond 1800 en een zeer grove vermelding van de landbouwtelling voor geheel België in 1846, over geen andere
gegevens dan die van Gent. Het best zijn wij verder ingelicht over de jaren
aan het einde van het zesde decennium. De varkens, die in 1856 werden afgezet in de provinciale hoofdstad hadden volgene Lagrange, de directeur van de
stedelijke belastingen, gemiddeld een levend gewicht van 110 kg en een netto
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vleesgewicht van 88 kg. 60 Uit tabel II.S maken wij echter op, dat het abattoir een nadere verdeling aanbracht tussen varkens en speenvarkens en voor
deze een gemiddeld levend gewicht aanhield van respectievelijk 200 en 20 kg
en een slachtgewicht van respectievelijk

175 en 15 kg. Een vergelijking

tussen de gegevens van Lagrange en die van het abattoir wijst uit, dat de
fiscale overheid gewend was een ongewogen gemiddelde te hanteren voor de
twee

soorten varkens. Dit cijfer bleef aanzienlijk onder het werkelijke

(gewogen) gemiddelde van het levend gewicht van de varkens, want de waarnemingen van het abattoir over het gehele jaar 1858 kwamen uit op een gemiddelde van 147 kg. 61
Betekent een en ander nu ook, dat het gewicht van de in Gent aangevoerde meetvarkens rond 1860 overeenkwam met het gemiddelde gewicht van de overal in de provincie geslachte varkens rond het midden van de eeuw? Om een
aantal redenen was dit vermoedelijk niet het geval. Allereerst vanwege het
tijdsverschil tussen beide data. In het zesde decennium zal de rasveredeling van de Vlaamse varkens door kruising met de zeer produktieve Engelse
rassen verder

zijn voortgeschreden en dit zal zeker ook zijn uitwerking

hebben gehad op de gewichte toename van de dieren. Ook Gent ondervond dit.
Want ging men aan het eind van de jaren veertig in de fiscale administratie
nog uit van een gemiddeld levend gewicht van 100 kg, een decennium later
bedroeg dit 110 kg. 62
Een tweede reden waarom het gewicht van de Gentse mestvarkens niet om
en nabij het provinciale gemiddelde lag, ligt besloten in het verschil tussen de wijze van mesten van varkens, betemd voor het eigen verbruik en die
voor de markt. Bij de laatste was het van belang, dat de beesten niet in een
al te vroeg stadium tot overmatige vetafzetting kwamen, die op langere termijn de groeimogelijkheden van de varkens beperkten. De voor de markt bestemde beesten dienden eerst volgroeid te zijn, alvorens men met de mesting
kon beginnen. Op deze wijze gemest, konden de varkens dan voldoen aan de
verlangens van de markt ten aanzien van de kwaliteit en het gewicht van
vlees en spek. De praktijk was echter, dat de fokkers tot in de twintigste
eeuw hun biggen al te doorvoed verkochten. Zij speelden daarmee in op de
mesterij voor eigen verbruik van de kleine boeren en de landlieden.63 Het ia
mogelijk, dat de laatsten vanwege de omstandigheden, waaronder zij hun bedrijf uitoefenden, al direct met het vetten begonnen en het varken dan ook
jong slachtten. Het gevolg moet echter wel geweest zijn, dat deze varkens
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een levend

gewicht van 100 kg of een slachtgewlcht van 80 kg nauwelijks

konden overschrijden. Het met zoveel slagen om de arm genoemde slachtgewlcht
van het Belgische varken door de landbouwtelling, en wel van circa 61 kg,
kan tegen de achtergrond van het vroeg mesten en het Jong slachten worden
begrepen'*.
BIJ het

schatten van de vlees- en spekproduktle In Oost-Vlaanderen

vatten wij het landelijke gemiddelde gewicht van 61 kg In 1846 en het Gentse
van 200 kg In 1859 als grenswaarden op. Voorts wordt verondersteld, dat 3/4
van de mest var ken β op een gemiddelde leeftijd van 12 à 15 maanden werd geslacht en 1/4 op de leeftijd van 18 à 24 maanden. Passen wij verder de genoemde gewichten aan, vanwege de meer dan gemiddelde voedersituatie In de
provincie en de geconstateerde gevichtsgroei In het zesde decennium, dan kan
de varkensproduktle bepaald worden, zoals In schema II.С, zij het wel onder
het nodige voorbehoud.
Schema II.С De varkensvleesproduktle rond 1850.
gem. leeftijd in
maanden

- varkens
- speenvarkens

18 - 24
12 - 15
2

aantal

12.500
37.500
13.000

slachtgewicht
in kg

gem. vleesprijs in
franken
per kg

produktle
in
franken

150
70
13,5

1,10
1,10
1,10

2.062.500
2.887.500
193.050

totaal

5.143.000

Als aftrekpost op het totaal van 1850 dient verder de belasting nog in
mindering te worden gebracht. Bedroeg deze in Gent 6 frank per beest, elders
en vooral op het platteland zal het tarief aanzienlijk lager zijn geweest,
terwijl daar bovendien veel varkens illegaal werden geslacht.'9 Wij houden
de fiscale last voor de hele provincie op een globale som van 150.000 frank,
waardoor de totale produktle van varkensvlees en spek, exclusief belastin
gen, bijgevplg uitkomt op circa 5 miljoen frank.

Produktle 1820: Bij de vaststelling van het produktlecljfer van 1820 kunnen
nog meer kanttekeningen geplaatst worden dan bij dat van 1850. Niettemin
geeft het ruw geschatte resultaat een indicatie van de produktle aan het
begin van de Hollandse periode en is het na vergelijking met 1850 mogelijk
zicht te krijgen op de groei van de varkensvleesproduktle.
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In deel I hebben wij ons gebogen over de varkensstapel rond 1820 In
Oost-Vlaanderen en op basis van de gemeenten van het arrondissement Dendermonde is toen de stijging van de varkensstapel in de provincie in de periode
1815-1846 geschat op circa 401. Hoe onvolkomen deze schatting ook is, bij
gebrek aan andere informatie, maken wij er hier gebruik van."
Met betrekking tot het slachtgewlcht van varkens beschikken wij, naast
enige incidentele gegevens van eigentijdse auteurs, slechts over aantallen
en totaalprijzen van geslachte varkens te Gent in 1821. Deze zijn vermeld in
het al eerder genoemde rapport van een stedelijke commissie, die belast was
met het doen van voorstellen over belastinghervormingen.67 Aan de hand van
deze bron is het mogelijk het gemiddelde slachtgewlcht van de Gentse varkens
na te gaan.
In 1821 werden er in Gent, naast 1.014
geconsumeerd. Werden deze

speenvarkens, 2.705 varkens

in eerste instantie opgenomen tegen fl. 30,50

(inclusief belasting), de werkelijke waarde werd voor 1822 getaxeerd op fl.
23,50. In de veronderstelling dat de opbrengst van een varken volledig aan
het slachtgewlcht is toe te rekenen, kan uitgaande van de gemiddelde Ooetvlaamse prijzen een gewicht van 58 kg berekend worden. Waaraan het is toe te
schrijven, dat dit gewicht zo veel lager uitviel dan rond 1850, is moeilijk
te achterhalen.'9 Geconstateerd kan worden, dat aan het begin van de Hollandse periode veel minder zware en vette mestvarkens in Gent en vermoedelijk ook op andere markten werden afgezet dan in het midden van de eeuw. En
verder moet worden opgemerkt, dat de kleine groei van het varkensaanbod in
Gent in het tweede kwart van de eeuw (en ook nog in de Jaren vijftig) dus
samenhing met een forse stijging van het gemiddelde slachtgewlcht van de
varkens, waardoor per saldo de consumptie in de stad niet daalde, maar aanzienlijk toenam.
Het geringe gewicht van de 'Gentse' varkens betekende evenwel niet, dat
rond 1820 het mesten van volwassen dieren ongebruikelijk was. Aan de hand
van citaten van eigentijdse agronomen geeft Llndemans aan, dat het mesten
van de zware varkens op een leeftijd van 15-18 maanden begon en dat het tot
ver in of tot het einde van het tweede levensjaar duurde. Wel was het alleen een zaak van vooral de grotere boeren. De kleinere boeren zouden hun
varkens al vanaf een leeftijd van 10 maanden mesten en zich dus gericht
hebben op het vetten van doorgaans kleinere varkens.'9 Bij het schatten van
de relevante cijfers voor 1820 zullen wij dan ook wederom rekening houden
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met de grote mestvarkens. Aannemelijk Is echter, dat deze categorie minder
vertegenwoordigd was dan rond het midden van de eeuw. Omdat er verder nog
nauwelijks sprake was van veredeling van het Vlaamse varkensras en ook het
slobbervoer In veel geringere mate voorhanden was dan In 1850, moet het
gemiddelde slachtgewicht In 1820 wel wat geringer zijn geweest dan In het
tweede kenjaar.70 Grosso modo wordt verondersteld, dat het verschil tussen
belde jaren circa 10Z bedroeg, al lijkt het aannemen van een groter verschil
gerechtvaardigd vanwege de Gentse gegevens.71 Vatbaar voor kritiek, is de
raming van de

produktle rond 1820 In schema II.D weergegeven.

Schema II.D
gem. leeftijd In
maanden

- varkens
- speenvarkens

18-24
12-15
2

De varkensvleesproduktle rond 1820.
aantal1 )

slachtgewicht
In kg

7.500
29.010
9.300

135
63
12,5

gem. vleesprljs In
franken per
kg2»

produktle
In
franken

1,11
1,11
1,11

1.123.875
2.028.669
129.038

totaal

3.281.500

Commentaar: 1) De aantallen kwamen tot stand na hantering van de reductlefaktor 100/lAO ten opzichte van de varkensstapel van 1850, en
doorrekening van een veronderstelde wat geringer totaal van
de oudere varkens en van een hierdoor relatief meer op peil
gebleven slacht van jongere mestvarkens (toepassing van de
faktor 21/13,5 op het vervanglngsaccrès);
2) In tegenstelling tot de prijzen van andere soorten vlees,
steeg de prijs van varkensvlees niet van 1820 op 1850. Voor
de verklaring kan men aanknopen bij de
toename
van
het
slachtgewicht van varkens, hetgeen een relatief grotere produktlegroel betekende van het goedkopere spek dan die van het
duurdere vlees.
Rest ons het produktleresultaat van 1820 te schonen van belastingen. Als wij
afgaan op het fiscale tarief van Gent - rond 1820 werd

een vast bedrag van

fl. 2,50 per varken geheven - dan lijkt het erop, dat de lastendruk, zelfs
nog voordat de nieuwe Wet op het geslacht werd toegepast, groter was dan
rond 1850.72 Toch zullen ook aan het begin van de Hollandse periode elders,
met name op het platteland, de heffingen wat milder zijn geweest dan In
Gent. Bovendien moet de onvolledige registratie van slacht en slachtgewicht
de fiscale Inkomsten parten hebben gespeeld. Hoewel wij ons ook ten aanzien
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van de belastingheffing op nogal glad Ijs bevinden, houden wij het er op,
dat rond het eerste kenJaar zo'η 51 à 61 van de waarde der produktle aan de
overheid

toeviel. Of na aftrek van belastingen bedroeg de produktle van

varkensvlees In 1820 circa 3,1 miljoen frank.

- schapen Thans de schapen. De schapenteelt was In Vlaanderen een bedrijf, dat sedert
de middeleeuwen werd uitgeoefend. De aloude vermaardheid van het Vlaamse
laken was echter te danken aan de Import van fijne wol uit Engeland en Spanje en voor de vervaardiging van kwallteltsprodukten bleef men daarvan afhankelijk. De Inlandse wol werd altijd gebruikt voor de grovere wollen stoffen
en ook hiervoor bestonden belangrijke markten. Toch was de wolproduktle niet
de enige reden waarom schapen gehouden werden. Van belang was hun bijdrage
aan de mestproduktle en de vetrijke melk, die de dieren leverden. Bovendien
gaven schapen aan naar omvang of produktle marginaal land nog een zekere
rentabiliteit. Stoppelland of voor andere dieren nog nauwelijks geschikte
welden, konden door schapen worden afgegraasd.73
In de 19e eeuw werd In Oost-Vlaanderen de vleesproduktle van groter
belang. Hoewel onze gegevens onvoldoende licht werpen op de mester!J, kan
het niet anders dan dat zij een zaak was van Jonge dieren. Volgens Llndqulst
genoten bij het vetten jonge schapen, die nog niet voor het fokken waren
gebruikt, de voorkeur boven oudere ooien. BIJ de jonge schapen verspreidde
het vet zich In het vlees. Bij de laatste hechtte het vet zich aan de Ingewanden. Voorts verliep het mesten bij Jonge schapen gemakkelijker en het
vlees smaakte beter.7A
Hoe de schapenhouderij er In Oost-Vlaanderen In het midden van de Jaren
veertig kwantitatief voorstond Is op te maken uit de landbouwtelling. In
deze bron werden de schapen onder drie categorieën geregistreerd! dieren,
die jonger en ouder waren dan één jaar en de gemeste schapen ouder dan één
Jaar. In welke omvang jonge beesten gevet en daarna voor het bereiken van
het eerste levensjaar geslacht werden, kan uit de categorie-Indeling niet
direct worden opgemaakt. Wel Is het mogelijk aan de hand van de gemeentelijke opgaven onze zicht op de schapenhouderij te vergroten en vervolgens een
goede schatting te

maken van de produktle.

Bijna overal werden In Oost-Vlaanderen schapen gehouden. Toch waar men
over meer arme grond en welden beschikte, kwamen relatief de meeste schapen
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voor, zoals In de arrondissementen St.-Niklaas en Eeklo. Dit In tegenstelling tot de streken ten zuiden en oosten van de Schelde, en dan vooral het
arrondissement Aalst. In de eerstgenoemde gebieden werden de Jonge schapen
(jonger dan één jaar) veel langer gehouden ·η vermoedelijk later gemest dan
In de vruchtbaarste akkerbouwstreken.
Een belangrijk onderdeel van de schapenhouderij was de fokkerij. Afhan
kelijk van het tijdstip van dekken vond de lammerlng plaats van Januari tot
juni met een grote plek In het voorjaar. De reproduktle was groter dan bij
het rundvee, omdat de grofwolllge schapen - waartoe het Vlaamse behoordevaak tweelingen wierpen. Het beheer en de verzorging van schapen was echter
In de eerste helft van de 19e eeuw nog weinig ontwikkeld en had tot gevolg,
dat verliezen bij de voortplanting groot waren. Onvruchtbare ooien, mislukte
dekkingen, abortus, en hoge sterfte van pasgeboren lammeren temperden de
potentiële groei van de schapenetapel. Hoewel wij over de jaarlijkse geboorte-aanwas geen cijfers hebben teruggevonden, kan op basis van de gegevens
van de landbouwtelling voor de gemeenten Meerdonk, Scheldewindeke, St.-Gillis-Waas, St.-Pauwels en Verrebroek een reproduktiafaktor van ongeveer 1
berekend worden. In deze plaatsen hielden de aantallen schapen, die ouder en
die Jonger waren dan één jaar elkaar op het einde van 1845 en van 1846 in
evenwicht. Vanwege de aanwezigheid van veel marginale grond in de betreffende gemeenten moet het er lucratiever zijn geweest om jonge schapen tot in
en na de winter aan te houden dan om lammeren binnen enkele maanden of een
half jaar na de geboorte te slachten) een verschijnsel, dat elders in meer
of mindere mate plaatsvond.
Hanteren wij de reproduktiefaktor 1 voor de gehele provincie, dan betekent dit dat rond het midden van het vijfde decennium de stapel in OostVlaanderen op jaarbasis met ongeveer 34.000 lammeren werd verrijkt.75 Hiervan werden er circa 4.000 bestemd om de schapenstand op peil te houden na de
Jaarlijkse uitval van volwassen beesten en circa 30.000 voor de vleesproduktie. Zal de slacht van lammeren groot zijn geweest, de landbouwtelling maakt
verder duidelijk, dat ongeveer 8.000 jonge schapen pas tegen het einde van
hun eerste levensjaar geslacht werden.7'
Wij gaan nu over tot de schatting van de produktie van de schapenhouderij zonder daarbij rekening te houden met de melkproduktie, die al bij de
zuivelbehandeling van het rundvee aan bod ie geweest. Wederom wordt eerst de
produktie van 1850, in schema II.E, en daarna die van 1820 bepaald.
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Schema I L E
leeftijd
In
maanden
schapen

> 12
8-12
lammeren 3-6

De produktle van de schapenteelt rond 1850.

aantal

4.000
8.000
22.000

wolproduktie*)

levend
gewicht
In kg1'

rendement
In X2 '

gemid, vleesprijs In
franken per kg3'

50
35
15

55
55
67

1,13
1,13
1,13

35.750

produktle
in
franken
124.300
174.020
248.600

totaal vlees (en talk) produktle
11

546.920
393.250
940.000

totaal

Commentaar: 1) Het levend gewicht is bepaald op basis van tabel II. (een
gewogen gemiddelde voor schapen van 40 kg), op gegevens van
het Gentse abattoir (deze kwamen voor 1858 wel wat hoger uit;
S.A. Gent, Modern Archief, L 10*), en voorts vermeldingen bij
Lindquist (Grondregels, 1896, 152-153))
2) Zie tabel II.5;
3) Hoewel de prijs van lamsvlees doorgaans wat hoger was dan die
van schapenvlees is voor beide soorten uitgegaan van de
gemiddelden van het Mémorial Administratif (zie Bijlage 1.4);
4) De landbouwtelling geeft voor heel België een wolproduktie
(1846) van 5,4 miljoen frank.
Deze werd gerealiseerd door 504.284 schapen, die ouder waren
dan één jaar; dus een gemiddelde wolopbrengst van bijna 11
frank per schaap (Recensement (1846), Agriculture, I, 1851,
XL en CCXV).

Naast de opbrengst van het vlees vloeiden neveninkomsten van de slacht voort
uit de verkoop van huiden en afval. Deze bedroegen naar

schatting 7 frank

voor een schaap en 1 frank voor een lam (zie tabel II.5). In totaal kunnen
zij begroot worden op

106.000

frank,

hetgeen

het

produktieresultaat

1.046.000 brengt. Wordt hierop dan nog de geïnde belasting

op

in mindering

gebracht dan komt de ruwe schatting van de totale produktle rond 1850 uit op
1.020.000 frank.77

Produktle 1820; Rond 1820 was de schapenstapel ongeveer 1/4 kleiner dan in
1850. Of ook het slachtgewicht van de schapen in deze drie

decennia veel is

veranderd, proberen wij vast te stellen door middel van het bekende Gentse
rapport van 1822. In de stad werden in 1821 2.479 schapen en slechts 485
lammeren geconsumeerd. De relatief grotere voorkeur van het schaap boven het
lam zal mede zijn voortgevloeid uit de vigerende belastingtarieven. Voor een
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geslacht schaap werd fl. 2,50 per stuk betaald en voor het veel kleinere lam
£1. 2,-. In de Jaren vóór 1822 bedroeg de gemiddelde prijs van een beest in
beide categorieën, exclusief belastingen, respectievelijk 9 en 3 Nederlandse
guldens. Gezien echter de veel lagere noteringen in 1822 dienden de

betref-

fende prijzen met 25Z te worden aangepast.
Alvorens het vleesgewicht van het Gentse schaap te bepalen, moet nog
rekening worden gehouden met de opbrengst

uit

de

verkoop

van

huiden

en

slachtafval. Deze bedroeg circa 5 à 6 frank per schaap en als dit bedrag in
mindering wordt gebracht op de prijs van het schaap, dan lag voor de Gentse
situatie de gemiddelde vleeswaarde tussen de IA en 19 frank. Afgezet tegen
de noteringen van het Mémorial Administratif, betekende dit, dat het slachtgewicht van het Gentse schaap gemiddeld 17,5 kg bedroeg en daarmee circa 20Z
verschilde van het gewogen gemiddelde gewicht dat voor 1850 kan worden vastgesteld.78
De toename van het slachtgewicht van schapen sedert 1820 kan worden
toegeschreven aan de verbeterde voedersituatie en de grotere zorg en aandacht, die werd besteed aan het fokken en het onderhouden van de schapen.
Daarnaast aan de geleidelijke verschuiving van het doel van de schapenhouderij; van wolproduktie naar vleesproduktie. Debet hieraan waren ongetwijfeld
de stijging van de vlees- en de daling van de volprijzen. Konden wij voor
in België geproduceerde wol geen doorlopende prijsreeksen vinden of samenstellen, die van Engelse wol tonen aan, dat de gemiddelde volprijs in de
periode 1818-1822 ruim 401 hoger lag dan die in de periode 1841-1850."
Gevoeglijk mag worden aangenomen, dat zich ook in Oost-Vlaanderen een dergelijke prijsval heeft voltrokken en dat mede daardoor de exploitatie geleidelijk minder wol- en meer vleesgericht werd.
Bij het mesten van schapen was de keuze altijd al voor de vetafzetting
ten koste van de wolproduktie. Vooral bij het fokken zullen zich de veranderde omstandigheden hebben doen gelden. Immers de vleeseigenschappen werden
belangrijker dan de woleigenschappen van het schaap. Bij het ramen van de
produktie voor 1820 houden wij hiermee rekening. Verondersteld wordt, dat
een 10Z lagere vleesproduktie dan in 1850 gepaard ging met een 5Í hogere
wolproduktie

per

schattingen voor

schaap.80

In het produktieschema II.F zijn de gemaakte

1820 verder uitgewerkt en tevens is aangenomen, dat de

relatieve verdeling tussen de categorieën dezelfde was als in 1850.
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Schema II.F

De produktle van de schapenteelt rond 1820.

leeftijd
in
maanden

schapen

> 12
8-12
3-6

lammeren

aantal

slachtgewicht
in kg
(rendement)

3.000
6.000
16.500

24 7i
17 3 2 5
9

gemiddelde
vleesprljs
in franken1»

0,97
0,97
1,08

totaal vlees (en talk) produktie
26.813
16,17

wolproduktle2)

totaal

Commentaar:

produktie
in franken

72.023
100.832
160.380
333.235
433.566
767.000

1) Omdat het Mémorial Administratif voor de jaren 1818-1822
een splitsing aanbracht tussen lams- en schapenvlees,
konden de gemiddelde prijzen van de beide soorten apart
worden vastgesteld;
2) De wolopbrengst per schaap is berekend op basis van het
gegeven voor 1850 en toepassing van de vermenigvuldigingsfaktoren 1,05 en 1,4.

De neveninkomsten van de slacht brachten voorts bij 1 frank voor een lam en
5,5 frank voor een schaap nog circa 66.000 frank op. Na aftrek van belastingen van ongeveer

35.000 frank resteert een produktieresultaat van de

schapenhouderij voor 1820 van circa 0,8 miljoen frank.81

- geiten, pluimvee en bijen Tenslotte

de laatste

takken van de kleinveehouderij: de geitenteelt, de

pluimveehouderij en de bijenteelt. Over het houden van geiten in de eerste
helft van de 19e eeuw kan niet veel worden gezegd. Noch in de literatuur,
noch in de bronnen wordt over geiten uitgeweid - Lindemans noemt ze zelfs
niet -. Kennelijk was de geitenhouderij niet alleen binnen de totale veeteelt, maar zelfs binnen de kleinveeteelt van ondergeschikt of weinig belang. Met de landbouwtelling van 1846 kwam het eigenlijk pas voor het eerst
tot een systematische registratie van aantallen. Aan de hand hiervan vormde
de redactie van de landbouwtelling zich een oordeel over de situatie, waarin
de geitenhouderij werd uitgeoefend. Geconstateerd werd, dat geiten voornamelijk gehouden werden door arme lieden en vooral op plaatsen en in streken,
waar

dagloners verhoudingsgewijs veel voorkwamen en waar de grond nogal
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versnipperd werd verbouwd.'2

Economisch vertaald

betekent dit, dat bijna

alleen gelten werden gehouden In een situatie waarin tegenover de marginale
opbrengsten marginale kosten stonden en dit was vooral het geval op keuterbedrljfjes of bij gezinnen van eenvoudige landlieden. In de gemeenten van
Aalst,

Oudenaarde en Gent werden bijgevolg de meeste gelten en bokken aan-

getroffen.
In de kleine landbouw voorzagen de dieren In de produkten, waarvoor de
koe In de grote landbouw gehouden werd. Het ging om de rijke mest en de
voedzame melk en verder bracht de geltenhouderlj nog wat vlees op en enige
Inkomsten uit de verkoop van hulden. Wat de laatste twee produkten betreft
bestond de Jaarlijkse opbrengst ongetwijfeld voor het grootste deel uit de
slacht van enkele tienduizenden Jonge geitjes en bokjes. Omvangrijk was de
produktle van vlees en hulden echter niet, want rond het midden van de Jaren
veertig zou de totale Oostvlaamse stapel van gelten en bokken niet groter
zijn geweest dan ongeveer 20.000 stuks."3 Met de produktle kan dan ook niet
meer dan maximaal een paar honderdduizend frank gemoeid zijn geweest. Houden
wij voor 1850 dit cijfer aan - dat echter niet meer Is dan een ongewisse
schatting -, dan kan voor 1820, In de veronderstelling dat de bevolking zich
pari passu met de produktle ontwikkelde en de vleesprijs tussen 1820 en 1850
met 10Z steeg, een produktle van ongeveer 150.000 frank worden ingevuld.

In aansluiting op het kwantitatieve relaas over de veeteelt nog iets over de
pluimveehouderij en over de bijenteelt. Al eerder is opgemerkt, dat wij ten
aanzien van de eerste bedrijfstak in het duister tasten wegens het ontbreken van gegevens. Ook in de landbouwtelling valt er niets over te vinden.
Wel is uit de literatuur op te maken, dat het houden van pluimvee om de
eieren, het vlees en ook wel de veren een bezigheid was die overal voorkwam;
maar over de mate waarin zwijgen de bronnen. Toch kan worden opgemerkt, dat
de produktle van pluimvee zeker niet alleen was afgestemd op de eigen consumptie. Vermoedelijk betrof het zelfs voornamelijk produktle voor de markt.
Want vlees werd doorgaans vooral door gezinnen uit hogere inkomensgroepen
geconsumeerd. Daarnaast behoorde het vlees van diverse pluimage, en aannemelijk is ook van hazen en konijnen, tot de duurdere soorten. Het niet verkopen, maar zelf consumeren van dit vlees door weinig welvarende producenten
zou een economisch irrationeel gedrag veronderstellen, dat voor deze tijd
zeker in strijd met de werkelijkheid was. Voorts paste in het economische en
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sociale patroon de regelmatige gang van de plattelandsvrouw naar de markt
van de grotere bevolkingscentra, waar periodiek produkten gekocht en andere
gesleten werden. Onder de laatste ressorteerden ook eieren en pluimvee, die
dan als 'cash erop' dienst deden.84
Om echter Inzicht te verwerven In de omvang van de bedrijfstak zijn
kwantitatieve gegevens voor de provincie als geheel onontbeerlijk en deze nu
hebben wij niet gevonden. Alleen met betrekking tot Gent troffen wij voor
1821 en 1834 verbruikcijfers aan van gevogelte; dit in het kader van de
belastingheffing. Het betrof hier echter voor beide jaren geen omzetgegevens
maar vermeldingen van verhandelde stuks en van de belastingopbrengst. Ging
het in het eerste jaar om ongeveer 150.000 vogels van uiteenlopende soorten
- in de betreffende rubriek waren ook hazen en konijnen opgenomen - en werd
de belastingopbrengst ervan op bijna 15.000 frank (fl. 7.067,-) vastgesteld,
in 1834 was het aantal gestegen tot bijna 200.000, hetgeen de gemeentekas
toen ruim 20.000 frank opbracht.es In hoeverre deze aantallen het werkelijk
stedelijk verbruik representeerden en of er elders in Oost-Vlaanderen eenzelfde even groot verbruik optrad, is niet achterhaald. Een en ander leidt
ertoe, dat wij ons niet wagen aan een schatting van de produktie, hetgeen
impliceert, dat het resultaat van het pluinrveebedrijf als F.M. post wordt
opgenomen.86
Ook de bijenteelt was een activiteit, die al in oude tijden werd bedreven en voorzag in de behoeften aan honing en was. Toch zou het imkersbedrijf
nog tot aan het einde van de 18e eeuw gekenmerkt blijven door een uiterst
inefficiënte produktie. Vooral het kostbare slachten van bijenvolken was een
regelmatige praktijk bij het winnen van de honing.
Volgens Lindemans kwam het pas in de 19e eeuw tot een meer 'rationele
bijenteelt', toen geestelijken en onderwijzers nieuwe kennis over een juiste bedrijfsvoering op de boeren overbrachten.87 Over de omvang van de produktie van de bijenteelt en hoe deze zich heeft ontwikkeld

in de eerste

helft van de 19e eeuw hebben wij geen betrouwbare gegevens gevonden.
Dat met deze bedrijfstak meer gemoeid is geweest dan enige tienduizenden
franken per jaar is echter niet aannemelijk. Aan een schatting van de
duktie van de bijenteelt wagen wij ons niet.

pro-
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3.4 Im- en export van vee, paardenfokkerij, groei van de veestapel en
bruto-produktle-reeumé
Binnen de veehouderij sloten de verschillende gespecialiseerde

activiteiten

nauw op elkaar aan door een Intensieve veehandel. Toch was deze handel doorgaans niet meer dan een regionale aangelegenheid. Aan- en afvoer van vee
gingen gepaard met transportkosten, waarbij het gewichtsverlies van de beesten een bijzondere faktor was. Alleen als deze kosten niet te hoog waren of
als prijsverschillen

tussen ver afgelegen markten aanzienlijk waren kon

regelmatige handel over wat grotere afstand plaats vinden. Ten aanzien van
de veehouderij valt verder op, dat een groot deel van de finale produktle in
de grotere bevolkingscentra werd afgezet en dat hierop het patroon van de
regionale of ook de provinciale produktie was afgestemd. Dit betekende relatief meer mesterij van vooral jongvee in de omgeving van steden, terwijl de
andere activiteiten van de veehouderij wat meer in schaarser bevolkte streken werden uitgeoefend. Voorzover men echter regionaal of provinciaal niet
in de 'eigen' specifieke behoeften zou kunnen voorzien, was men mogelijk
aangewezen op importen van buiten de provincie, terwijl uitvoer voor de hand
zou liggen, als de produktiemogelijkheden meer dan elders waren ontwikkeld.
Aanwijzingen dat er een regelmatige en omvangrijke interprovinciale en
internationale veehandel bestond, hebben wij voor de periode 1815-1850 niet
gevonden. Wel is het niet uit te sluiten, dat in grensgebieden over en weer
veehandel werd gedreven, maar voor de totale provinciale veeteeltproduktie
kan dit niet veel hebben betekend.
'Franse' gegevens wijzen echter niet

geheel in overeenstemming

met

onze bevindingen uit, dat er althans voor rundvee in het begin van de 19e
eeuw sprake was van een niet onbelangrijke interprovinciale handel. Volgens
een veetelling van het Scheidedepartement van 1813 zou het hierbij zelfs
gaan om een invoeroverschot van bijna 5.000 beesten.ββ

Afgezet tegen het

vermelde aantal stuks geslacht vee komt dit neer op ruim 7Z (Bedacht moet
echter wel worden, dat de invoer uit mager vee bestond, zodat dit aandeel in
de totale rundvleesproduktie per saldo minder dan 5Ζ bedroeg.).
Hoewel de betreffende cijfers van de veetelling van 1813 wellicht aan
leiding geven onze visie op de interprovinciale veehandel enigszins bij te
stellen, weerhoudt ons hiervan de kritiek op de registratie van de lm- en
exporten van de veetelling. Immers uit afzonderlijke gegevens van 1813 van
het arrondissement Gent blijkt, dat de veehandel met andere departementen
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weinig voorstelde en dat er zelfs een uitvoersaldo van enige honderden kalveren werd geteld.89

En juist het arrondissement Gent kende het grootste

rundvleesverbruik en kwam het meest in aanmerking voor mogelijke vee-import
uit het Leie-departement.90

Het is niet uit te sluiten, dat in de beide

andere Franse arrondissementen Eeklo en Dendermonde - hiervan werden geen
gegevens teruggevonden - relatief meer interprovinciale handel werd gedreven
dan in het arrondissement Gent. Maar dat hierdoor het genoemde invoeroverschot van 5.000 runderen verklaard kan worden, achten wij niet waarschijnlijk. Het lijkt ons aannemelijker, dat de registratie van de veetelling niet
juist is uitgevoerd en dat bij aggregatie van gegevens van de veetelling
van 1813 of op arrondissementsniveau of op departementaal niveau fouten zijn
gemaakt.

Het is niet opmerkelijk, dat de internationale en de interprovin-

ciale veehandel nauwelijks was ontwikkeld. Er waren immers ten aanzien van
de veehouderij noch in Oost-Vlaanderen noch in andere provincies produktiegebieden, die

over comparatieve

kostenvoordelen

beschikten van meer dan

regionale betekenis. Bovendien kon een stijging van de vraag veelal in eigen
regio of provincie worden opgevangen

zonder dat de toegenomen produktie

hierbij met enige noemenswaardige kostenstijging gepaard ging.

In tegenstelling tot de handel in runderen, varkens en schapen was in OostVlaanderen de paardenhandel met andere provincies en vooral met het buitenland goed ontwikkeld. Vanouds was het Vlaamse paard befaamd om zijn grootte,
zijn kracht en zijn werkzaamheid en deze eigenschappen waren ook in Frankrijk en Engeland bekend. In de tweede helft van de 18e eeuw zouden met de
jaarlijkse export uit West- en Oost-Vlaanderen al circa 1600 à 1800 paarden
en veulens gemoeid zijn geweest en ook in. de eerste helft van de 19e eeuw
voorzag de Vlaamse paardenfokkerij in meer behoeften dan alleen in de vraag
van de eigen landbouw.91

Met name de zorg en de aandacht, die sedert de

Jaren twintig van overheidswege aan de fokkerij werd besteed, moet in OostVlaanderen gevolgen hebben gehad voor de export, want een uitbreiding van
het volwassen paardenbestand in de provincie zelf deed zich slechts in geringe mate voor. Officiële gegevens van het Jaarlijkse aantal dekkingen van
goedgekeurde hengsten wijzen verder uit, dat de paardenfokkerij in de tweede
helft van de jaren veertig wel een bijzonder grote vlucht nam.92

Hierbij

zullen ongetwijfeld de vigerende economische omstandigheden een eigen rol
hebben gespeeld.
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Een schatting van de produktie van de paardenfokkerij - voorzover deze
de paardenverkoop buiten de Oostvlaamse landbouw betreft - is vanwege het
ontbreken van precieze gegevens moeilijk te maken. Aan de hand van geraamde
reproduktiecijfers en de jaarlijkse vervanging van de geslachte en de omgekomen paarden hebben wij toch gepoogd bij benadering een beeld te krijgen
voor het begin en het einde van de onderhavige periode. Voor de Jaren rond
1820 hielden wij de bruto-aanwas per jaar op 2.500 paarden, waarvan er na
aftrek van 1800 - voor het op peil houden van het provinciale paardenbestand
- 700 paarden overbleven, die buiten de eigen landbouw verkocht werden. Voor
de jaren rond 1850 is een reproduktle van 3.000 paarden aangehouden. Voor de
substitutie van de jaarlijkse uitval van paarden is hierop het al eerder
vermelde aantal van 1890 in mindering gebracht, waardoor per saldo voor 1850
1.110 paarden resteerden, die na verkoop een extra bate voor de landbouw
betekenden.93
Een tweede probleem bij de schatting van de paardenfokkerij heeft betrekking op de gemiddelde prijzen van de verkochte paarden. Enerzijds zijn
er nauwelijks prijzen overgeleverd en anderzijds moet er rekening mee gehouden worden, dat bij de export van paarden ook veel relatief duurdere Jonge
paarden waren betrokken. Niet zonder enige reserve gaan wij voor 1850 uit
van een gemiddelde prijs van 440 frank, terwijl verder tussen 1820 en 1850
een prijsstijging van 10Z wordt verondersteld.94 De geschatte opbrengst van
de verkoop van paarden buiten de provinciale landbouw:
aantal
1820
1850

700 (2500-1800)
1110 (3000-1890)

gem. prijs
400
440

opbrengst in franken
280.000
488.400

De laatste post waarvoor de veeteeltproduktie moet worden gecrediteerd,
betreft de Jaarlijkse netto-groei van de veestapel. In de eerste helft van
de 19e eeuw nam de kapitaalwaarde van het vee toe dank zij de groei in het
aantal stuks vee en de kwalitatieve verbeteringen van het vee. Ook de ontwikkeling van de prijzen heeft een eigen rol gespeeld. De groei van de veestapel is een vorm van produktie die wat bestedingen betreft direct zijn
weerslag vindt in investeringen. In deel III, hoofdstuk 3 wordt de kapitaalwaarde van het vee voor de jaren rond 1820 en die rond 1850 geraamd. Enigszins vooruitlopend hierop vermelden wij dat rond 1820 de kapitaalwaarde van
het vee ruim 40 miljoen frank bedroeg en rond 1850 was gestegen tot meer dan
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60 miljoen frank.
Hoewel op grond van deze cijfers kan worden berekend, dat de Jaarlijkse
groeivoet gemiddeld circa 1,35Z bedroeg, mag voor 1820 en 1850 geen zelfde
groeicijfer worden aangehouden. De stijging van de kapitaalwaarde van het
vee kende Immers geen gelijkmatig verloop. Rond 1820 moet de groei minder en
rond 1850 meer zijn geweest dan het gemiddelde van 1,351. Voor het eerste
jaar nemen wij hier aan, dat de groei overeenkwam met de jaarlijkse stijging
van de bevolking in de periode 1815-1825 en ongeveer 1,25Z bedroeg (dus de
netto-uitbreiding van de veestapel was toen in feite een breedte-investering). Voor het midden van de eeuw is een groei verondersteld van 1,651. In
ronde cijfers uitgedrukt komt de schatting van de jaarlijkse groei van de
kapitaalwaarde van de veestapel uit op 500.000 frank voor 1820 en op circa 1
miljoen frank voor 1850.

Ter afsluiting van de paragrafen 2, 3 en 4 worden in overzicht 11.6 de bruto
produktieschattingen voor beide kenjaren geresumeerd. Voor 1850 is de produktie zowel opgenomen tegen de prijzen van
hoeveeldheidsveranderingen

1820 - om op deze wijze de

te registreren - als tegen die van het tweede

kenJaar.
Tabel II.6

De bruto-produktie van de veehouderij in Oost-Vlaanderen
rond 1820 en 1850 (in franken).
Prod. 1820

Prod. 1850 tegen

Prod. 1850

8.893.000
2.800.000
varkens
3.100.000
schapen
800.000
geiten
150.000
pluimvee
P.M.
bijen
P.M.
lm- en export rundvee,
varkens, schapen
paardenfokkerij
afzet buiten de
eigen landbouw
280.000
jaarlijkse nettogroei van de veestapel
500.000

12.509.500
5.146.000
5.045.500
1.089.000
182.000
P.M.
P.M.

14.466.500
5.850.000
5.000.000
1.020.000
200.000
P.M.
P.M.

444.000

488.400

909.000

1.000.000

totaal

25.325.000

28.024.900

rundvee

zuivel
vlees

16.523.000

Bron: II, 3.2, 3.3, en 3.4.
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Op grond van tabel II.6 kan geconcludeerd worden, dat de produktle In de
veehouderij van 1820 op 1850 zeer sterk, met bijna 70Z, Is

gegroeid, of wel

met 1,781 per Jaar. Zelfs op basis van dezelfde prijzen voor 1850 als voor
1820 was de stijging met 1,431 per jaar aanzienlijk. Wel moet geconstateerd
worden dat de cijfers een beeld geven van de bruto-produktle van de veehouderij en de wijze, waarop deze zich heeft ontwikkeld. Maar slechts na bepaling van en In samenhang met het grondstofverbrulk kan Inzicht worden verkregen In de stand en de groei van de netto-produktle. In de volgende paragraaf komt de omvang en de waarde van het veevoer dan ook aan de orde.

3.5 Dierlijk verbruik van voedingsmiddelen

Al eerder Is betoogd, dat de analytische scheidslijn tussen de akkerbouw en
de veehouderij kunstmatig aandoet. De Oostvlaamse landbouw werd veelal als
gemengd bedrijf uitgeoefend. De activiteiten in de akkerbouw en de veeteelt
waren met elkaar verstrengeld zoals in een geïntegreerd bedrijfsgebeuren. Om
echter zicht te krijgen op de netto-produktie van de veehouderij beschouwen
wij haar als een veredelingsbedrijf, dat was aangewezen op de voorliggende
geledingen van de bedrijfskolom. De produktle van deze geledingen was echter
niet alleen bestemd voor het vee, maar ook voor de directe consumptie en
voor industrieel verbruik. Bij sommige gewassen kwam er zelfs nog enige
export voor. Hoe de gewassen over de verschillende bestemmingen waren verdeeld geven wij voor de belangrijkste produkten aan in hoofdstuk 5 in schema
II.H. Daar proberen wij zowel zicht te krijgen op het deel van de akkerbouwproduktie, dat als eindprodukt van de landbouw moet worden opgevat als op
het deel, dat tot de inputs van de veehouderij moet worden gerekend.
Door nu vooruitlopend op de behandeling van schema II.H gebruik te
maken van de resultaten, die betrekking hebben op het veevoederverbruik,
zijn wij hier tenslotte in staat een totaal-overzicht van de grondstoffen
van de veehouderij op te stellen. Behalve dat hierdoor inzicht wordt verworven in de aard en de omvang van de kosten,

waarmee

de

veeteelt

in

Ooet-

Vlaanderen gepaard ging, komt er meer duidelijkheid over de netto-produktie.
Van nog groter belang is, dat de rol die de veehouderij speelde in het totale geïntegreerde agrarische produktieproces kwantitatief kan worden bepaald.
In schema II.G zijn de verschillende soorten veevoer op een rij gezet en
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zijn voor 1820 en 1850 voorzover mogelijk de hoeveelheid en de waarde weergegeven.
Schema II.G

Het verbruik van veevoer rond 1820 en 1850 en zijn reële
groei (In Z ) .
1820
hl/kg

59..500,.000
hooi
weiland
rogge1 '
2,.350
haver1 »
29,.050
1
boekweit >
55..225
aardappelen1'
1.,203,.850
klaver2 >
58.,468,.000
bonen3'
36..475
overige gewassen4 '
nateelten5 '
draf6»
veekoeken7'
zemelen etc.e>
stro'>
49.,027,.000
tuinbouw, fruit-teelt en bosbouw10»
onder me Ik
en karnemelk
totaal

1850

1820-1850

franken

hl/kg

franken

3.939.000
825.000
29.000
204.500
713.000
2.485.000
2.149.000
442.500
286.500
2.344.000
864.000
959.000
492.000
1.801.000

66,.500..000

4.675.000
825.000
4.503.000
309.500
370.000
2.541.000
2.932.500
686.000
429.500
6.482.500
1.237.500
1.438.500
768.000
2.700.500

1.411.000
P.M.
18.975.000

341,.425
42,.775
29,.375
936,.950
75,.144,.500
53,.850

69..210..000

1.195.000
P.M.

reële
groei
In proc.
12

377
20
29
48
43
165
43
50
56
41
20
20

31.093.500

Commentaar:
1) Zie deel II, hoofdstuk 5, schema II.H
2) Op de totale Oostvlaamse klaverproduktle werd het paardenvoer in
mindering gebracht. De eerder verwerkte supposities omtrent een vermindering van het jaarlijks hooirantsoen van paarden, als gevolg van een vergroot stroverbruik, werden niet doorgevoerd voor de paarden, die buiten de
landbouw actief waren. Voorts is aangenomen, dat de paarden geen andere hooi
dan die van klaver verorberden.
3) Verondersteld is, dat de bonen voor de ene helft bestemd waren voor men
selijk verbruik en voor de andere helft aan het vee ten goede kwamen.
4) Ruw geschat kan 1/4 van de opbrengst der overige gewassen, na aftrek van
zaadkosten en paardenvoer, aan het veevoer worden toegerekend.
5) Van de nateelten, voornamelijk rapen, deden zowel de knollen als het loof
als veevoer dienst. Er is voor beide kenjaren aangenomen, dat 10Z van de
opbrengst, na aftrek van zaadkosten en paardenvoer, door de mens werd verbruikt .
6) De schatting van de draf is gebaseerd op Belgische totaalopgaven van
zowel de brouwerijen als de distilleerderijen (Recensement (1846), Agriculture, 1851, I, CCXIII). De industrietelling (Recensement (1846), Industrie,
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1851, 460; Ducpétlaux, Budgets, 1855, 235) wijst uit, dat circa 1/6 van de
produktlecapacltelt (aantal vestigingen, werklieden en accijnsheffingen)
van de bierbrouwerijen In Oost-Vlaanderen aanwezig was en op grond van gegevens toegevoegd aan schema II.H stellen wij vast, dat circa 1/4 van het
gedistilleerd In de Vlaamse provincie werd gestookt. De draf van de eerste
fabrieken Is voor 1850 becijferd op 712.114 frank en die van de tweede op
525.600 frank. De gegevens voor 1820 zijn verkregen door de produktiecapacitelten van dat jaar te relateren aan die van 1850. Voor de bierbrouwerijen
betekende dit een aanpassing van de drafproduktie met de faktor 5/6 en voor
de distilleerder!Jen met 85/165. Er is niet nagegaan of ook prijsveranderingen bij de produktie een rol hebben gespeeld.
7) In 1846 werd in het hele land voor 4.110.000 frank veekoeken verbruikt
(Recensement (1846), Agriculture, I, 1851, CCXII). In olieslagerijen werden
vlas- en koolzaad en in beperkte mate ook nog wat hennep-, klaver- en raapzaad tot olie en veekoeken verwerkt. Alleen al de omvang van het vlasareaal
in Oost-Vlaanderen maakt duidelijk, dat in de provincie de bedrijfstakmogelijk met uitzondering van West-Vlaanderen - meer dan elders was ontwikkeld. De industrietelling geeft verder aan, dat 27,51 van het landelijke
aantal olieslagerijen, 35Z van het werkliedenbestand en 53 Ζ van de stoom
krachtcapaciteit voor rekening kwam van Oost-Vlaanderen (Recensement (1846),
Industrie, 1851, 500-503). Er van uitgaande, dat de uitvoer van veekoeken
gering was en dat de meeste lokaal werden verbruikt, schatten wij het pro
vinciale aandeel in de totale Belgische consumptie op 35Z rond 1850.
De produktie van veekoeken moet in 1820 aanzienlijk minder zijn geweest. Het
kleinere vlas- en koolzaadareaal en de geringere produktiviteit van beide
gewassen maken dit aannemelijk. Toch maant de nijverheidstelling van 1819
tot enige voorzichtigheid bij het veronderstellen van een al te grote produktiegroei tussen 1820 en 1850 (I.J. Brugmans, Statistieken, I en II,
1956). Weliswaar bedroeg het werkliedenbestand niet meer dan ruim 50Z van
dat in 1846, maar het aantal fabrieken was in het eerste jaar 75 groter dan
in het tweede, 322 versus 2471 De daling van het aantal olieslagerijen kwam
ongetwijfeld neer op het sluiten van weinig produktieve, onrendabele be
drijfjes. Kan verder worden opgemerkt dat de relatief lage werkliedenopgave
van 1819 mede in verband moet worden gebracht met een aantal incidentelezij het op rij - slechte en magere vlasoogsten, dan komt onze grove schat
ting van de doorsneeproduktie van veekoeken rond 1820 uit op ongeveer 2/3
van die van 1850. (Mechanisering en schaalvergroting, dus arbeidsproduktiviteitsverhoging, was een belangrijk kenmerk van de betreffende bedrijfstak
tussen 1820 en 1850.)
8) Ook de schatting van zemelen, grint en kort, die als veevoer dienst
deden, is op tamelijk grove wijze tot stand gekomen. Door een vergelijking
tussen de prijzen van gebuild en ongebuild tarwebrood in de tweede helft
van de jaren twintig, constateerden wij, rekening houdend met de vergoeding
voor de bakkers, dat ongeveer 15Z van de grondstofwaarde niet door de prijs
van het gebuild brood werd gedekt. Op grond van de vermelde cijfers bij de
broodconsumptie en een prijs van tarwe van 19,5 frank per hl kwamen wij uit
op een gemiddelde prijs van het ziftafval van 12 centimes per kg. (Zie ver
der commentaar op schema II.H, deel II, hoofdstuk 5.)
9) Bijna al het stro, dat in de landbouw werd geproduceerd, was voor dier
lijk verbruik bestemd. Enerzijds werd stro In grote hoeveelheden gebruikt
bij de behuizing van vee in stallen en anderzijds was het een belangrijk
veevoer. De verdeling tussen beide verbrulkscategorleën ie echter niet
bekend. Omdat de waarde mede afhankelijk was van de bestemming van het stro
kan deze niet gemakkelijk worden bepaald. Om toch een, zij het ruwe,
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Indicatie te verkrijgen van de rolt die het stro bij de veehouderij speelde,
hebben wij voor de waardebepaling de weg gevolgd van de landbouwtelling van
1846. In deze enquête ging het om de totale Belgische stro-produktle. Deze
werd voor de ene helft middels de stalvoorzlening ongewaardeerd aan de mestproduktle toegedeeld en voor de ander helft na omrekening van de diverse
stro-soorten In hun hool-equlvalenten tegen de hoolprljs opgenomen. (Deze
gold niet de marktprijs, maar 'een prijs' waartegen het hooi binnen de agrarische bedrijfshuishoudlng gewaardeerd werd.)
Voor Oost-Vlaanderen werden de volgende stappen gedaan. Na de bepaling
van de stro-opbrengst per hl van de zes belangrijkste graangewassen op basis
van de gegevens van de landbouwtelling, werd de stro-oogst vastgesteld met
behulp van de graanproduktlecljfers van 1820 en 1850. (Het Is niet onmogelijk, dat de stijging van de stroproduktle wat achterbleef bij die van het
graan dit zal niet zo zeer het geval zijn geweest bij meer dan gemiddelde
produktlegroel op vanouds relatief vat minder rendabel land, maar wel na
Introductie van nieuwe gewasvariëteiten met grotere graankorrels.) Vervolgens Is het veevoer stro - de helft van de totale produktle - gewaardeerd
tegen de hool-equlvalenten en de eerder gehanteerde prijzen van klaverhool
voor de betreffende jaren. Voor 1820 gaf de gevolgde berekening een stroproduktle - In hoolequlvalenten - van 57.679.000 kg en voor 1850 86.512.000
kg. Gewaardeerd tegen de 'Interne verrekenprljs' van klaverhool leverden
deze totalen een som van respectievelijk 2.119.000 en 3.375.500 frank (zie
Bijlage II.2). Alvorens de stro-produktle toe te rekenen aan het vee, dienen
de totalen nog gecorrigeerd te worden met het verbruik van de paarden.
Voor 1820 werd aangenomen, dat 15Z van het strovoer de paarden toeviel en
voor 1850 werd het aandeel op 20! gesteld; dit laatste vanwege het toenemend belang van stro In het voedingspakket van paarden.
10) Voor deze drie bedrijfstakken zij verwezen naar hoofdstuk 4. Op het
deel, dat de tuinbouw aan veevoer opbracht, werden de reeds opgevoerde aardappelen in mindering gebracht.
11) De ondermelk (en vermoedelijk ook nog enige karnemelk) was de belangrijkste voedingsdrank voor de beesten. De waarde van deze melk is door ons
niet nader bepaald.
Welke conclusie kan men nu trekken naar aanleiding van schema II.G?
Allereerst constateren wij, dat de totale veevoederproduktie in de onderhavige periode zowel nominaal als reëel fors is toegenomen. De
het verbruik kan vooral worden toegeschreven aan het

stijging van

graan - in het bijzon-

der rogge - en de nateelten.95 De aardappelproduktie was na 1845 dramatisch
teruggevallen. Toch kan grosso modo worden vastgesteld, dat de ontwikkeling
van de akkerbouw direct en indirect de belangrijkste drijvende kracht was
achter de toenemende veehouderij en deze daardoor in steeds geringere mate
was aangewezen op de produktle van hooi- en weiland. Dit betekende een verdere uitbreiding van de stalvoeding en tevens een kleiner verlies van de
mestproduktle. De groei van de voederproduktle heeft echter niet geleid tot
drastische verschuivingen in het voedingspakket van het vee. De voedercategorieën hooi en gras, graan en knolgewassen namen alle drie in omvang toe.
De omstandigheden in de tweede helft van de jaren veertig resulteerden in
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een gedaald verbruik van aardappelen en boekweit, maar compensatie werd
gevonden door een groter verbruik van rapen en rogge. Nagenoeg zonder problemen voor de voedervoorziening op de lange termijn konden de laatste twee
voedingsmiddelen voor de eerste twee worden gesubstitueerd. Op korte termijn
werd de voedervoorziening

wel degelijk aangetast door de plotselinge en

hevige aardappelcrisis. Vooral de varkensstapel ondervond hiervan de gevolgen.
Vergelijkt men de bruto-produktlecljfers van tabel II.6

met

het

vee-

voederverbrulk van schema II.G, dan kan wellicht de Indruk ontstaan, dat de
veehouderij een verliesgevend

bedrijf was. De Inkomsten uit de veeteelt

wogen Immers niet op tegen de veevoederkosten en met andere Inputs zoals
arbeid en kapitaal (in de vorm van vee en opstallen) werd zelfs nog geen
rekening gehouden. Over de rentabiliteit van de veehouderij als afzonderlijke bedrijfstak kan echter nauwelijks iets worden gezegd, omdat een van de
belangrijkste produkten van het vee, de mest, niet in de opbrengsten is
opgenomen. Aan een poging de mest te kwantificeren, wagen wij ons hier niet,
hoewel verondersteld mag worden, dat deze zich in gelijke tred met de voederproduktie heeft ontwikkeld en de opbrengsten en het netto-resultaat van
de veehouderij er aanzienlijk door werden verbeterd."
Een vergelijking tussen de tabel van de produktie en het schema van het
veevoer maakt verder duidelijk, dat er in de periode 1620-1850 grosso modo
geen efficiëntere voedselvoorziening tot stand kwam en dat er dus langs deze
weg geen produktiviteitsvergroting van de veehouderij heeft plaatsgevonden.
De stijgingen van de produktie- en de veevoedercijfers ontlopen elkaar immers nauwelijks.

Noten bij deel II, hoofdstuk 3:

1.

Om enige extreme verschillen aan te geven: In St.-Gillis Waas bedroeg
de produktie volgens de kadastergegevens op Ie klasse grond slechts
2.000 kg per ha en voor Herdersem troffen wij een vermelding aan van
8.750 kg - na een eerste snede ook een goede tweede. Noteerden Hofstade, Gyzegem en Herdersem geen hogere prijs dan fl. 23,32 per 1.000 kg,
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In Lokeren en omgeving werd de beste kwaliteit hooi verrekend tegen fl.
43,59 per 1.000 kg.
Voor zeer veel gemeenten was het niet mogelijk de kosten te bepalen,
omdat de hool-oogst er op struik werd geschat.
De prijs Is een gemiddelde van de kadastrale vermeldingen, gewogen naar
de produktlecljfers van de landbouwtelling van 1846.
Llndemans, Geschiedenis, 1952, II, 352-354.
Het euvel van de Vlaamse weke kaas was zijn alles penetrerende geur
(vermoedelijk veroorzaakt door de aard van het voer van het melkvee).
De Hollandse kaas was het produkt van door welden gevoed vee. Llndemans, Geschiedenis, 1952, II, 367-376; Vandenbroeke, Agriculture, 1975,
334.
De Llchtervelde, Mémoire, 1815, 64-87.
Slicher van Bath, De agrarische Geschiedenis, 1976, 367.
Llndemans, Geschiedenis, 1952, II, 358-359.
Gedurende 275 melkdagen zou de melkglft 18,45 liter per dag zijn. Dit
Is een produktle, die zelfs door een groot deel van het Nederlandse
vee, het produktlefste ter wereld, vandaag de dag nog niet wordt gehaald. Toch wijzen wij de cijfers van De Llchtervelde niet als Irreëel
van de hand. Immers ook In de jaren tachtig en In het begin van deze
eeuw geeft of gaf het beste melkvee een produktle van soms meer dan het
dubbele van de gemiddelde melkglft. In het algemeen Is en was de melkproduktle van een koe afhankelijk van haar ras, haar leeftijd, de voeding en de leef- en werkomstandigheden (Vandevelde, Over melk, 1917,
12-14).
Recensement (1846), Agriculture, I, 1851, XXIX-XXXI.
Radcliff, A report, 1819, 207-209.
Ook In de tweede helft van de 19e eeuw nam de gemiddelde melkglft nog
aanzienlijk toe. Immers In de jaren negentig zou een koe van het Vlaamse rundveeslag gemiddeld 3.200 liter melk per jaar produceren (Daels,
De goede melkkoe, 1898, 15).

Alleen al het feit, dat er In de eerste helft van de 19e eeuw meer en
beter opgeleide veeartsen kwamen, betekende dat zowel preventief als
curatief doeltreffender tegen ziekten en calamiteiten kon worden opgetreden (M.A., 1-68, 1817-1850).
Uit gegevens van een veetelling In 1813 In het Franse arrondissement
Gent blijkt, dat er In dat jaar sprake zou zijn van een reproduktlefaktor van bijna 70Z. Op een bestand van 24.525 koelen van twee jaar en
ouder zouden er toen 16.816 kalveren zijn geboren (R.A. Gent, Scheldedepartement nr.2051/20).
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Hoewel volgens de cijfers van de landbouwtelling het Oostvlaamse melkveebestand In 1846 15Z van het totale Belgische uitmaakte, betekent de
geschatte reproduktlefaktor, dat 20Z van de nuchtere kalveren In het
land In Ooet-Vlaanderen geboren werd.
15.

H.A. du Brabant, 1847, I, 839.

16.

Exposé's, 1844, 189| 1845, 173-175; 1846, 246-250; 1847, 240-241; 1848,
254-257; 1849, 236-241; 1850, 235; 1851, 246-251.

17.

Het betreffende reglement werd na de laatste amenderingen In de zitting
van 23 Juli 1846 door de provincieraad aangenomen en bij besluit van 21
november koninklijk goedgekeurd. Het trad met ingang van 1847 in werking (M.A., 62, 1846, 574-577; Exposé, 1848, 254).

18.

Lindemans, Geschiedenis, 1952, II, 358-359.

19.

De Lichterveide, Memoire, 1815, 85.

20.

Vandenbroeke, Agriculture, 1975, 332-339.

21.

R.A. Gent, Scheidedepartement nr. 3232/61. Uit begeleidende brieven en
gemeentelijk materiaal van het arrondissement Gent kan worden opgemaakt, dat de arrondissements-totaalstaten van de telling naar 'eigen'
inzicht door de drie betreffende onderprefecten zijn ingevuld. Vooral
op de opgaven van Gent en Dendermonde kan stevige kritiek worden uitgeoefend.

22.

Vanderpijpen, De landbouw, 1983, 448.

23.

Vanderpijpen, De landbouw, 1983, 450.

24.

Vandenbroeke, Voedingetoestanden, 1973, 138.

25.

Ducpétiaux, Budgets, 1855.

26.

Voor Oost-Vlaandren werden in alle arrondissementen de budgetten van de
zes onderscheiden groepen berekend.

27.

Ducpétiaux, Budgets, 1855, 146-149.

28.

Ducpétiaux, Budgets, 1855, 149-151.

29.

Ducpétiaux, Budgets, 1855, 40.

30.

Op een bevolking in 1846 van 793.264 zielen waren er 260.806 Jonger dan
16 jaar (Recensement (1846), Population, 1851, III, 403-409).

31.

Hoewel op basis van afzonderlijke gezinsbudgetten voor Oost-Vlaanderen
een groter boterverbruik dan het gemiddelde van 6,8 kg per hoofd per
jaar valt op te maken (Ducpétiaux, Budgets, 1855, 48-61), is de
representativiteit van deze gegevens moeilijk na te gaan en houden wij
daarom vast aan het cijfer van 6,8.
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32.

Uitgaande van de verbrulkcljfers voor Gent rond 1850, kan de kaasconsumptle op 1,75 kg per hoofd per jaar geschat worden (M.A. du Gand,
I-VII, 1845-1850). Indien verondersteld wordt, dat voor de gehele
provincie eenzelfde gemiddelde verbruik gold, dat kaas uitsluitend uit
volle melk werd bereid, dat - Irreëel - geen Hollandse kaas werd
geïmporteerd en dat ongeveer 10 liter melk nodig was voor de fabricage
van 1 kg kaas, dan zou met de kaasproduktle rond 1850 140.000 hl volle
melk gemoeid zijn geweest of wel bijna 91 van de produktle.

33.

Lindemans, Geschiedenis, 1952, II, 377-387.

34.

Bij het schatten van het menselijk verbruik van melk kan ook een andere
weg worden gevolgd. Men zou eerst de fysieke consumptie kunnen bepalen
en vervolgens trachten de prijzen van de diverse melksoorten vast te
stellen. Wij volgen deze bijna onbegaanbare weg niet. Zou het mogelijk
zijn door rekening te houden met de plaats van consumptie en de verschillende welstandniveaus van de gezinnen het melkverbruik te achterhalen, dan dient zich vervolgens het bijna onoplosbare probleem van de
prijzen aan. Karnemelk, volle melk, afgeroomde melk en mengsels van de
laatste twee soorten moeten immers gewaardeerd worden tegen prijzen
waarvan het belangrijkste bestanddeel, transportkosten, variabel was.
Bovendien kwam het vervalsen van melk, vooral door de toevoeging van
water, vrij algemeen voor. Het duurde nog tot ver in de twintigste
eeuw, voordat het misbruik van allerlei knoeier!Jen afdoende kon worden
bestreden. Op de prijzen van melk had dit alles vermoedelijk een drukkend effect, maar ook op dit terrein is elke uitspraak in nevelen gehuld. (Over de bestanddelen, de voedingswaarde en de vervalsing van
melk is meer te vinden bij Vandervelde, Over melk, 1917.)

35.

Het is mogelijk, dat behalve de geregistreerde vissers er nog lieden
waren, die slechts een deel van het Jaar de visserij uitoefenden, maar
onder een ander beroep in de telling zijn opgenomen. Hier staat echter
tegenover, dat de meeste vissers ook een nevenberoep uitoefenden (Recensement (1846), Population, 1851, XLIV-XLVII, en IV, 452).

36.

Blijkens de budgetgegevens van Ducpétiaux vond verreweg het grootste
deel van de visafzet te Gent plaats en werd vis voornamelijk geconsumeerd door lieden met een relatief wat hoger inkomen.

37.

Het gemiddelde hoofdelijke verbruik kwam uit op 5,64 frank (zie noot
65).

38.

Wat door dieren werd verbruikt, dient als grondstofkosten te worden
aangemerkt.

39.

In deze netto post zit in feite ook nog een deel van de volle melkconsumptie, dat meer opbracht dan ruim 5 centimes per liter (De prijs van
volle melk bedroeg circa 9-13 centimes per liter).
Op basis van afzonderlijke budgetten van Ducpétiaux - waarvan de representativiteit echter niet is na te gaan - blijkt het verbruik van volle
melk, ondermelk (taptemelk) en karnemelk ongeveer 5,5 frank per volwassene te bedragen, hetgeen na omrekening over de totale Oostvlaamse
bevolking neerkomt op een som van 3,6 miljoen frank. Dit cijfer betekent evenwel, dat de eierproduktie vermoedelijk onvoldoende in de ge-
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maakte schatting tot uitdrukking komt.
40.

Hierin is dus ook de gelte- en schapemelk opgenomen.

41.

Het ging om de gemeenten: Daknam, Destelbergen, Desteldonk, Eksaarde,
Heusden, Kalken, Laarne, Lochristi, Lokeren, Oostakker, Overmere, Win
kel, Zaffelare en Zeveneken (Recensement (1846), Agriculture, 1,1851,
263-562).

42.

Hoewel de leeftijd, waarop de beesten volwassen, dus volgroeid, waren
van ras tot ras verschilde, maar in het algemeen niet die van twee jaar
was, is de leeftijdsindeling van de landbouwtelling aangehouden. Deze
werd in feite bepaald door de criteria van de zuivelproduktie. Op twee
jarige leeftijd immers hadden de meeste koeien voor het eerst gekalfd
en was een begin gemaakt met de melkproduktie (Reul, Precis, 1902, 100101).

43.

Lindemans, Geschiedenis, 1952, II, 356-358.

44.

Dit totaal vloeit voort uit de eerder gemaakte schatting bij de zuivel
produktie van een jaarlijkse aanwas van 82.000 (0,8 χ 102.500) nuchtere
kalveren. Voorts gingen wij ervan uit, dat ongeveer 5.000 kalfjes
vroegtijdig de dood vonden omdat zij in de eerste uren van hun bestaan
niet levensvatbaar bleken, of wel omdat zij in een wat later kwetsbaar
stadium door een dodelijke ziekte of ongeval werden getroffen.

45.

Vandenbroeke schat voor het einde van het Ancien Regime en het begin
van de 19e eeuw het levend gewicht van ossen en koeien op 275 à 330 kg,
van vaarzen op 230 kg en van kalveren op 50 kg. Bij uitelachting van
deze beesten zou de uitval 40Z bedragen (Vandenbroeke, Agriculture,
1975, 324-325).
Vanderpijpen bepaalt voor het einde van de Franse tijd het gemiddelde
levend gewicht van ossen op 274 kg, van koeien op 234 kg - vaarzen zijn
niet opgenomen - en van kalveren op 37 kg. Verder neemt Vanderpijpen
aan, dat 60Z van het gewicht van de geslachte dieren voor menselijk
verbruik in aanmerking komt (Vanderpijpen, De landbouw, 1983, 441-443).
De landbouwtelling geeft voor het gehele land als gemiddeld levend
gewicht van stieren en ossen 400 kg, van koeien en vaarzen 300 kg, van
runderen minder dan twee Jaar oud 200 kg en van mestkalveren 80 kg.
Voorts wordt bij de berekening van de landelijke vleesproduktie een
rendement van 60Z aangehouden (Recensement (1846), Agriculture, I,
1851, XXXIII en XXXIV).

46.

In de betreffende brief wordt opgemerkt, dat er grote rendementsverschillen bestonden tussen dezelfde soort beesten met een gelijk levend
gewicht. Gewoonlijk werden de dieren twee of drie dagen voor de slacht
niet gevoed, ten einde ontlastingsvrij te worden gedood. Zij werden
echter niet op eenzelfde tijdstip gewogen. Bij sommige beesten vond dit
plaats direct na binnenkomst in het abattoir, bij andere vlak voor de
slacht.

47.

Lindquist, Grondregels, 1896, 113.
In een brief van 26 februari 1859 aan het gemeentebestuur werden door
de directeur van het abattoir de netto rendementscijfers expliciet

252
vermeld. Hieronder zijn deze weergegeven naast de vóór 1859 gehanteerde
gemiddelden (zie tabel II.4); alle cijfers In procenten van het levend
gewicht:
vlees

Koelen
Ossen
Stieren
Vaarzen
Jonge ossen
Kalveren
Varkens
Speenvarkens
Schapen
Lammeren

48
54
50
60
60
65
88
75
50
75

talk

5
4
4
5
4
1

vlees en talk

gemiddeld·
van vóór
1859

53
58
54
65
64
66

53
73
73
75
75
65
80

56

55

Bron: S.A. Gent, Modem Archief, nr. L 10* , brief van de 'Directeur
de l'Abattoir' van 26 februari 1859 aan 'Monsieur le Bourgmestre de la Ville de Gand'.
In 'Notes sur Ie betall abattu a Gand' van maart 1859 (het
geraadpleegde stuk Is vermoedelijk een ontwerp van een brief aan het
gemeentebestuur) stelt Lagrange zich te weer tegen de nieuwe cijfers
van het slachthuis door op te merken, dat de oude gegevens over het
netto gemiddelde hem door de slagers van het abattoir varen verstrekt
en dat aanvaarding van de nieuwe gemiddelden tot gevolg had, dat" de
belastingverhoging op vlees slechts 10Z per kg meer was, dan eerder was
berekend (S.A. Gent, Modem Archief, nr. L 10*).
Lindemans, Geschiedenis, 1952, II, 357; zie ook noot 16.
Voor de schatting van de belasting op rundvee, baseerden wij ons op de
Gentse rechten op ossen, stieren, koeien, vaarzen en kalveren. Deze
brachten rond 1850 ruim 200.000 frank op bij een stedelijke consumptie, die meer dan de helft van de totale Oostvlaamse bedroeg (M.A. de
la ville de Gand, 6, 1850, 225). De overige consumptie is tegen een vat
lager fiscaal tarief geschat.
S.A. Gent, Actes de Conseil de Régence 1822.
Het stedelijk verbruik van 1821 werd als volgt becijferd:
aantal

Ossen en stieren
Koeien en vaarzen
Kalveren

980
7.590
6.035

P r l J s P e r stuk in
Nederlandse guldens
85
65
20

totaal

83.300
493.350
120.700

Ter correctie is in het rapport opgemerkt, dat voor de situatie van
1822 de prijzen te hoog waren en dat de drie categorieën gewaardeerd
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dienden te worden tegen respectievelijk 64,49 en 15 Nederlandse guldens. Wordt de afzet van runderen voor 1821 te Gent gewaardeerd tegen
de eerst genoemde prijzen, dan bedroeg deze 1.A75.872 frank, maar
tegen de nieuwe prijzen gecalculeerd kwam de totale som slechte uit op
1.111.438 frank.
In tegenstelling tot Vandenbroeke, die berekende, dat het hoofdelijk
verbruik van vlees te Gent niet Is toegenomen. Ja zelfs Is gedaald In
de In de eerste helft van de 19e eeuw (Vandenbroeke, Voedingstoestanden, 1973, 133 en 145) contstateren wij dat van 1821 op 1850 het hoofdelijk verbruik van rundvlees, gemeten in kg, met bijna 1/4 moet zijn
gestegen; en dit ondanks de groei van de stedelijke bevolking tussen
1820 en 1850 met ongeveer 2/3.
Op grond van het vermelde Gentse rapport, de Oostvlaamse prljscljfers
voor de jaren 1818-1822 (Bijlage 1.4) en de gegeven aantallen beesten
in iedere categorie (Schema II.B) zijn de gemiddelde slachtgewichten
bepaald.
In eerste instantie zijn de vermelde stuksprijzen (zie noot 51) verhoogd met de fiscale heffingen om aan de totale opbrengst van het vee
te komen. Na hierop de huiden en het slachtafval in mindering te hebben
gebracht - geschat op ruwweg 14Z van de vleesopbrengst inclusief belastingen (zie berekening 1850) - kon de resterende som aan het vlees
worden toegerekend.
Aan de hand van de gemiddelde prijzen zijn vervolgens de slachtgewichten van de drie groepen dieren, afzonderlijk voor de periode 18181821 en voor 1822, bepaald. De groepsindeling van Gent volgend,
noteerden wij voor respectievelijk 1818-1821 en 1822, ten aanzien van
ossen en stieren 193 en 175 kg, koeien en vaarzen 157 en 144 kg, en
kalveren 35 en 30 kg. Bij de verdere verwerking gaan wij uit van de
gemiddelden van de genoemde slachtgewichten dus respectievelijk 184,
150 en 33 kg.
De groepsindeling van Gent is echter niet de categorie-indeling, die in
de tekst is aangehouden. De eerste is door ons aan de tweede aangepast.
Dit betekende, dat de stieren en ossen, voorzover deze nog geen twee
Jaar oud waren met de vaarzen dienden te worden samengevoegd. Op basis
van de verhoudingscijfers van 1820 van de verschillende diersoorten
leverde deze stap een nieuwe groep op met een gemiddeld gewicht van
153 kg. Vervolgens is nu aan de hand van de relatieve gewichtsverschillen tussen de verschillende veecategorieën in 1850 en de omvang van de
respectieve categorieën in 1820 het gemiddelde slachtgewicht voor
iedere categorie bepaald.
De uitkomsten van de berekening zijn in schema II.В opgenomen.
Voor ossen en stieren bedroeg de heffing in Gent fl. 8,50 voor koeien
en vaarzen fl. 5,- en voor kalveren fl. 2,50. Vanaf 1822 werd geleide
lijk liet nieuwe fiscale stelsel ingevoerd, waarbij alleen al van
rijkswege het geslacht met 14Z werd belast. Daar bovenop kwamen nog
enige gemeentelijke opcenten (S.A. Gent, Actes de Conseil de Régence
1822; Sickenga, Geschiedenis, II, 1883, 68).
Recensement (1846), Agriculture, I, 1851, 263-562.
Lindemans, Geschiedenis, 1952, II, 426-427.
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De Lichterveide, Mémoire, 1815, 77.
Exposé, 1850, 236; Exposé, 1851, 252.
De verkorting van de mestduur van menig varken In 1845 werkte door In
de grootte van het deel der varkensstapel, dat ouder was dan twee
maanden. In 1846 bedroeg deze bijna 5.000 stuks minder dan In 1845
67.313 versus 62.449). De stand van het aantal biggen - jonger dan twee
maanden - was echter 5.000 stuks hoger In 1846 dan in 1845, zodat het
totaal van de varkensstapel in beide jaren ongeveer gelijk bleef en de
varkenshouderij dus op korte termijn bij een verbetering van de voedersituatie in staat bleef de mesterij op oude voet voort te zetten.
Een continuering van de slechte voedersituatie zal in het algemeen tot
gevolg gehad hebben, dat tijdelijk meer speenvarkens werden geslacht.
Dat de varkensmesterij zich aan het einde van het vijfde decennium herstelde kan ook worden opgemaakt uit de slachtgegevens van de stad Gent.
De octrooiresultaten geven het volgende verloop te zien:
aantal geslachte varkens
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850

3.684
4.221
5.060
2.677
2.295
2.263
3.008
3.839

Bron: M.A. de la ville de Gand, I-VI, 1845-1850; Geconstateerd mag
worden, dat in 1850 weer het slachtniveau van 1843 en 1844 werd
gehaald.
Over de aantallen geslachte speenvarkens ontbreekt alle informatie.
Toch hebben wij gepoogd meer duidelijkheid te verkrijgen. De weg, die
is bewandeld - voor kritiek vatbaar - om licht te werpen op het geslachte aantal speenvarkens, was de volgende.
Op basis van de cijfers van de landbouwtelling kan verondersteld worden, dat Ooet-Vlaanderen in het midden van de jaren veertig over ongeveer 7.500 fokzeugen beschikte. Nemen wij aan, dat deze in twee Jaarlijkse worpen (maart-april en augustus-september- oktober) gemiddeld
10 à 11 biggen voortbrachten, en dat het sterftecijfer onder de varkens
0,2 bedroeg, dan werd de varkensstand jaarlijks met circa 63.000 biggen
verrijkt. Hiervan werden er vanwege de zeuguitval ongeveer 3.000 bestemd voor de fokkerij en 50.000 voor de mesterij - inclusief de 3.000
afgedankte zeugen -, zodat er circa 13.000 speenvarkens over bleven
voor de slacht (in een verhandeling over de Belgische varkensteelt,
waarop wij hier steunen, werd voor het begin van de twintigste eeuw
een reproduktiefaktor van 11 en een sterftecijfer van 0,15 berekend.
Varkensteelt, Ministerie van Landbouw, z.J., 1-110).
Zie tabel II.4.
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61.

Als
van
van
nr.

voor varkens en speenvarkens uitgegaan wordt van een levend gewicht
respectievelijk 200 en 20 kg, dan bedroeg de onderlinge verhouding
hun geslachte aantallen 7 staat tot 3. (S.A. Gent, Modern Archief,
L 10*).

62.

M.A. de la ville de Gand, I, 1845, 101.

63.

Varkensteelt, Ministerie van Landbouw, z.J., 25-53; Lindqulet, Grondregels, 1896, 141-147.

64.

Recensement (1846), Agriculture, I, 1851, I XXXIX.

65.

M.A. de la ville de Gand, VI, 1850, 225.

66.

Er dient wel vermeld te worden, dat gegevens uit de Franse tijd op
een wat forsere groei wijzen (Vanderpijpen, De landbouw, 1983, 473).

67.

S.A. Gent, Actes de conseil de Régence 1822.

68.

Het is mogelijk, dat de stijging van het levend gewicht van de aangevoerde varkens tussen 1820 en 1850 wat kleiner was. De marktvraag ging
in het begin van de eeuw wat meer uit naar magerder vleesvarkens, met
een relatief geringer vleesrendement, en wat minder naar vette varkens,
met een relatief groter vlees-, spek- en vetrende-ment.

69.

Lindemans, Geschiedenis, 1952, II, 426-427.

70.

Het slobbervoer bestond uit ondermelk, aardappelen en meelvoeders
(Varkensteelt, Ministerie van Landbouw, z.J., 47).

71.

Vandenbroeke houdt het levend gewicht van varkens aan het einde van
het Ancien Regime en voor het begin van de 19e eeuw op 100 kg en hun
gemiddeld slachtgewicht op 75 kg (Vandenbroeke, Agriculture, 1975, 324).

72.

S.A. Gent, Actes de Conseil de Régence 1822; Sickenga, Geschiedenis,
II, 1883, 68.

73.

Lindemans, Geschiedenis, 1952, II, 394-418.

74.

Lindquist, Grondregels, 1896, 132.

75.

Op een totaal van respectievelijk 36.041 en 35.511 schapen ouder dan
dan één Jaar in 1845 en 1846, kan het totaal aantal fokrammen geraamd
worden op ongeveer 1.500 à 2.000. Het getal ooien komt bijgevolg uit op
circa 34.000 stuks.

76.

Ultimo 1845 en 1846 waren er in Oost-Vlaanderen respectievelijk 11.465
en 12.769 schapen Jonger dan één Jaar. Deze hadden dus een gemiddelde
leeftijd van circa 8 à 9 maanden.

77.

Werd in Gent in 1850 2,5 frank per geslacht schaap belasting geheven,
elders zal het slachten van de relatief kleine dieren, behalve vermoedelijk in de dichterbevolkte centra, veelal zonder fiscale bemoeienis
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hebben plaatsgevonden (M.A. de la ville de Gand, 1850, 6, 225).
78.

S.A. Gent, Actes de Conseil de Régence 1822; Vandenbroeke schat voor de
Jaren rond 1800 het gemiddelde levend gewicht van schapen op 30 kg en
dat van lammeren op 7 kg. Voorts zou de slachtultval bij schapen 451
bedragen (Vandenbroeke, Agriculture, 1975, 324).

79.

Mitchell/Deane, Abstract, 1971, 494-496.

80.

De Gentse gegevens wijzen weliswaar op een nog lagere vleesproduktle
per schaap rond 1820, maar het ontberen van ander materiaal maant ons
tot voorzichtigheid.

81.

Met name op het platteland zal slachtaangifte van lammeren nauwelijks
zijn voorgekomen. Ook het ontduiken van de belasting op schapen was
nogal lucratief. Voor Oost-Vlaanderen schatten wij, dat niet meer dan
voor circa 6.000 schapen en slechts een paar duizend lammeren belasting
werd geïnd.

82.

Recensement (1846), Agriculture, I, 1851, XXXVII-XXXVIII.

83.

De landbouwtelling geeft voor 1845 17.768 en voor 1846 21.781 geiten
en bokken. Van dit laatste aantal bevonden er zich 6.108 in het arrondissement Aalst, 5.814 in Oudenaarde en 5.047 in Gent (Recensement
(1846), Agriculture, I, 1851, 344,406 en 505).

84.

Lindemans, Geschiedenis,1952, II, 438-452.

85.

De belasting werd naar stuk geheven. In de veronderstelling dat de
heffing 81 van de waarde bedroeg, zou het Jaarlijks verbruik in Gent
voor 1821 op 187.500 frank en voor 1834 op 250.000 frank geschat mogen
worden. (S.A. Gent, Actes de Conseil de Régence 1822 en S.A. Gent, Etat
des Recettes et Dépenses pendant l'année 1834).

86.

De eierproduktie van het pluimvee werd reeds eerder in de zuivelproduktie opgenomen.

87.

Lindemans, Geschiedenis, 1952, II, 453-470.

88.

Vanderpijpen, De landbouw, 1983, 442.

89.

R.A. Gent, Scheidedepartement, nr. 2051/20.

90.

Het Leiedepartement had in 1813 een ultvoeroverschot van bijna 2.000
runderen.

91.

Lindemans, Geschiedenis, 1952, II, 290-333.

92.

Exposé's, 1838-1851.

93.

Zie ook deel II, hoofdstuk 2, paragraaf 2.
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94.

Op basis van de gegevens van de landbouwtelling van 1846 kan de gemiddelde prijs van een paard op ruim 360 frank geschat worden (Recensement
(1846), Agriculture, 1851, I, CCXIV). Omdat echter de Vlaamse paarden
zich kwalitatief onderscheidden van de meeste andere Belgische paarden
Is een gemiddelde prijs verondersteld van 400 frank (10Z boven het
landelijk gemiddelde). Wat de prijzen van de uitgevoerde paarden betreft hebben wij voor 1850 wederom een opslag van 10Z gehanteerd, omdat
de export naast veulens (circa 1/3) voornamelijk betrekking had op de
duurdere vier- en vijfjarige trekpaarden (R.A. Gent, Hollands Fonds,
nr. 2050/33, land bouwers lag over 1819 en nr. 2051/1, land bouwverslag
over 1825).

95.

Ongetwijfeld moet bij de uitbreiding van de nateelten In de jaren dertig en veertig de arbeidssituatie een rol hebben gespeeld. Het verbouwen van rapen en wortelen in het agrarisch naseizoen kan worden getypeerd als een produktie, die zeer arbeidsintensief was en waarbij voor
de boer de opbrengsten vaak nauwelijks tegen de kosten opwogen (Recensement (1846), Agriculture, I, 1851, CXLIV-CXLVIII). Het verval van de
linnennijverheid, het vrijkomen van goedkope arbeid en de stijgende
prijzen van veehouderijprodukten speelden de marginale nateelten In de
kaart.

96.

Een lastig probleem bij de mestproduktle is de waardering. In het eigen
bedrijf geproduceerd, werd de mest doorgaans ten behoeve van de eigen
exploitatie aangewend. Of en in hoeverre prijzen en marktmechanismen
tot stand kwamen en invloed hadden op vraag en aanbod van stalmest is
nauwelijks na te gaan.

4. De Tuinbouw, de Fruitteelt en de Bosbouw

Na de behandeling van de akkerbouw en de veehouderij als

afzonderlijke

bedrijfstakken dient ter completering van de agrarische sector ook rekening
te worden gehouden met de relatief kleine tuinbouw (Inclusief de kwekerijen
en de beplante grond), de fruitteelt en de bosbouw. Aan de hand van onze
belde hoofdbronnen, het kadaster en de landbouwtelling van 18A6, trachten
wij de produktle te schatten. Als wij van de kleine bedrijfstakken de produktle

hebben bepaald. Is het tenslotte mogelijk een vrijwel volledig over-

zicht samen te stellen van de landbouwproduktle. Dit totaaloverzicht van de
landbouwproduktle komt aan de orde In het volgende hoofdstuk.

- tuinbouw Onder de tuinbouw werden alle arbeidsintensieve teelten opgenomen, die In
zeer

kleine

exploitaties

werden

uitgeoefend.

Zowel

de mlnlscule

lapjes

grond, die door landarbeiders en andere landlieden bijna uitsluitend voor
eigen verbruik bewerkt werden, als de minibedrljfjee, die vooral dan In de
omgeving van steden een deel van hun produktle op de markt afzetten, vielen
onder de agrarische subsector. Mede dankzij een zware bemesting was de tuingrond zeer produktlef. Dit kwam niet alleen tot uiting In de grootte van de
oogst, maar ook In het aantal oogsten. Vaak twee en soms wel driemaal per
Jaar werden gewassen van dezelfde grond binnengehaald. Het ging hierbij
vooral om groenten zoals aardappelen, wortelen, rapen en verschillende soorten kool en ook wel bonen en erwten.1 Toch Is het bijna onmogelijk met enige
precisie

de

areaalcljfers

produktle-omvang

van de

tuinbouw

aan

te geven. Al bij de

rijzen er problemen. Hoewel aan de betrouwbaarheid

kadaetercljfers

van

de

'Jardins et

terrains

van de

légumiers' niet mag worden

getwijfeld, was het werkelijk tulnbouwareaal van 1846 volgens de redactie
van de landbouwtelling aanzienlijk groter dan het geregistreerde van 3.744
ha.2
Bij onze produktleschattlng gaan wij ervan uit, dat tussen 1820 en
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1850 de omvang van het tulnbouwareaal niet Is veranderd, en dat deze, zoals
de kadastrale metingen uitwezen, 5.089 ha bedroeg.3 Over de opbrengst van
de tuinbouw Is nog minder zekerheid te geven dan over de areaalomvang. Volgens de opgaven van 1846 van de tuinders zelf zou de gemiddelde opbrengst
van een ha In een normaal jaar 537 frank bedragen. Ook bij deze registratie
zette de redactie van de landbouwtelling vraagtekens. ZIJ schatte het brutoresultaat aanzienlijk hoger. Voor geheel België kwam dit neer op een som,
die bijna 60Z boven de gemiddelde geregistreerde opbrengst lag/ Trekken wij
de schatting door naar Oost-Vlaanderen, dan mag van een bruto-opbrengst van
ongeveer 850 frank per ha worden uitgegaan voor de jaren rond 1850. Hiermee
zijn wij nog niet bij de netto-produktle beland of het deel van de tulnbouwproduktle, dat per

saldo

een vergroting van de totale

landbouwproduktle

betekende. Daarvoor dienen nog op het bruto-resultaat de gewassen In mindering te worden gebracht, die voor het vee bestemd waren en de kosten, die
voortvloeiden uit het gebruik van grond- en hulpstoffen, zoals de aankoop
van mest en de reservering van zaad- en pootgoed. Onder nogal wat voorbehoud
houden wij de belde aftrekposten op respectievelijk 10 en 20Z van het brutoresultaat, zodat de netto-produktle uitkomt op ongeveer 595 frank per ha en
voor het gehele Oostvlaamse tulnbouwareaal rond 1850 op:

5.089

χ

595

-

3.028.000 frank.
Wat de bruto-produktle rond 1820 betreft, lijkt het niet te boud een
zelfde opbrengst per ha te veronderstellen als voor 1850. Weliswaar zijn de
prijzen van landbouwprodukten tussen het eerste en het tweede kenjaar geste
gen en kan het gebruik van produktievere teeltrassen en -variëteiten geleid
hebben tot enige fysieke produktiviteitsgroei, maar vanwege de heersende
phytophtera infestane werden deze voordelen zo niet volledig, dan toch voor
een zeer groot deel te niet gedaan door de aardappelmisoogsten. Verder zal
rond 1820 een groter deel van de produktie aan veevoer zijn besteed dan aan
het

eind

van

de

jaren

veertig,

toen

de

voedingssituatie

door

het

aardappeltekort sterk was gewijzigd. Alweer met enige voorzichtigheid en ons
ervan bewust, dat de cijfers voor verbetering vatbaar kunnen zijn, houden
wij de bruto-produktie

op 850 frank per ha en de genoemde aftrekposten op

respectievelijk 15 en 20Z van dit bedrag. Rond het eerste kenjaar bedroeg
daarmee de netto-bijdrage van de tuinbouw aan het agrarisch produkt 552,5
frank per ha en voor heel Oost-Vlaanderen: 5.089 χ 552,5 - 2.811.500 frank.5
Ook voor de boomkwekerijen en de beplante grond, als het ware nevensec-
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toren van de tuinbouw, maar door het kadaster apart gerubriceerd, gaan wij
ervan uit, dat het areaal zich tussen 1820 en 1850 niet heeft gewijzigd en
1.108 ha bedroeg. Omdat het areaal van de boomkwekerijen In Oost-Vlaanderen
echter niet veel voorstelde (onze schatting op basis van gemeentelijke kadastrale opgaven van 1830 en de opgave van de landbouwtelling van 1846, komt
uit op circa 100 ha) en dat van beplante grond niet of nauwelijks bedrijfsmatig werd geëxploiteerd zullen de opbrengsten van de betreffende categorieën grond ook niet groot zijn geweest. BIJ gebrek echter aan nadere betrouwbare gegevens over de produktle van boomkwekerijen en beplante grond wagen
wij ons niet aan een schatting en nemen wij de belde nevensectoren van de
tuinbouw als P.M. post op. De totale netto-produktle van de tuinbouw houden
wij daarom verder op 2.811.500 frank voor 1820 en op 3.028.000 frank voor
1850.
- fruitteelt De tweede relatief kleine bedrijfstak, de fruitteelt, werd uitgeoefend In
combinatie met de veehouderij. Land rond fruitbomen werd doorgaans door vee
beweid en bracht uit dien hoofde dan ook opbrengsten uit de fruit- en de
veeteelt voort. Volgens de landbouwtelling bedroegen de bruto-lnkomsten van
een boomgaard In 1846 voor een 'année ordinaire' 225 frank per ha.' Delen
wij hiervan 82,5 frank toe, overeenkomstig eerdere gegevens van de opbrengst
van weiland, aan de veevoedervoorziening, dan resteert er een bedrag van
142,5 frank per ha. Of deze som een goede afspiegeling Is van de werkelijke
opbrengst en In hoeverre zij als netto-bijdrage van de fruitteelt aan de
agrarische produktle dient te worden toegevoegd, kon door ons uit het beschikbare, magere materiaal niet worden opgemaakt. Wel Is het aannemelijk,
dat niet alle fruit geschikt was voor menselijke consumptie of industriële
behandeling, maar dat ook nog een deel voor het vee werd bestemd. Voor 1850
schatten wij de netto-produktle, zij het met weinig grond onder de voeten,
op ongeveer 125 frank per ha.
Of sedert 1820 de produktlvltelt In de fruitteelt Is toegenomen. Is
door ons niet nader onderzocht. Wat de produktle rond het eerste kenjaar
betreft, gaan wij uit van een wat lager niveau dan rond 1850, vooral vanwege
de opgetreden prijsstijging van voedingsmiddelen. De bruto-produktle van een
ha boomgaard Is voor 1820 geschat op 205 frank. Daarvan werd 90 frank als
gevolg van beweldlng en wat frultverbrulk aan het veevoer toegerekend en 115
frank aan de menselijke consumptie. Het boomgaardareaal Is In de periode
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1820-1850 nauwelijks veranderd. Kwam de kadastrale opmeting uit op 5.665 ha,
het ongecorrigeerde resultaat van de telling van 1846 wees op een areaal van
ruim 5.000 ha. BIJ de produktleschattlng wordt aangenomen, om dezelfde reden
als bij de tuinbouw, dat het areaal van de fruitteelt tussen 1820 en 1850
niet Is veranderd.
Uit dit alles kan nu de netto toevoeging aan de agrarische produktle
van de fruitteelt becijferd worden en wel
voor 1820 op : 5.665 χ 115 - 651.500 frank
en

voor 1850 op : 5.665 χ 125 - 708.000 frank
- bosbouw De bosbouw kan niet zonder meer onder de agrarische produktle gerang

schikt worden. Eerder werd een onderscheid aangebracht tussen cultuurland,
waaronder bossen niet werden begrepen en exploiteerbare grond, waaronder
bosgrond wel werd opgenomen. In de agrarische ontwikkeling van Oost-Vlaanderen speelde de bosbouw een geheel eigen rol. Op grote schaal werd het weinig
resterende bos in de eerste helft van de 19e eeuw gekapt. Weliswaar kon
hierdoor nieuwe grond In cultuur gebracht worden, hetgeen een areaalvergro
ting van de landbouw en dus produktiegroei betekende, maar de lokale houtproduktie werd op lange termijn aangetast. Op korte termijn betekende het
definitief kappen van bomen, dan wel het niet overgaan tot nieuwe aanplant,
aanzienlijke exploitatiewinsten voor de grondeigenaar. Bij het bepalen van
de

produktle

van

de

bedrijfstak

houden

wij

ons

noch

bezig

met

deze

exploitatievoordelen noch met de kosten, die voortvloeiden uit het winnen
van het nieuwe cultuurland, hoewel beide posten aanzienlijk moeten zijn
geweest. Het gaat er hier slechts om om aan te geven wat de omvang en de
daling was van de bosbouwproduktie in en tussen 1820 en 1850, zodat kan
worden bepaald met welke offers het veranderde grondgebruik gepaard ging.
Het schatten van de bosbouwproduktie is een precaire aangelegenheid,
omdat de produktiviteit van het ene bosperceel nogal kon verschillen met die
van het andere, en over het boebedrijf weinig gegevens zijn overgeleverd.
Zijn wij over de omvang van het bosareaal vrij goed geïnformeerd, wat de
produktiviteit van de bosgrond betreft kunnen wij slechts terugvallen op de
kadastrale expertises van de gemeenten. Het gebruik hiervan is echter niet
boven alle kritiek verheven. De gegevens hebben immers betrekking op een
situatie in de jaren rond 1830 en het is niet waarschijnlijk, dat zij ook
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golden voor het begin en het einde van een periode, waarin het bosareaal
continu en fors terugviel. Toch vanwege het ontbreken van ander materiaal
zijn wij op deze ene bron aangewezen en maken wij ervan gebruik, ook al
realiseren wij ons, dat de hier verkregen produktleschattlngen niet op hun
juistheid getoetst kunnen worden.
Om de gemiddelde produktlvltelt van de bosbouw vast te stellen, werd
een steekproef
Oostvlaamse

genomen uit het kadastrale materiaal van 45 willekeurige

gemeenten,

waarvan

de

opgaven

van

bosareaal

en

kadastrale

opbrengst beschikbaar waren. Aan de hand van de resultaten werd becijferd,
dat de gemiddelde (gewogen) produktle van een ha bos fl. 18,28 bedroeg. Dit
bedrag mag niet zonder meer als netto-produktle resultaat worden aangemerkt,
want de berekening van de kadastrale opbrengst kwam in feite neer op de
bepaling van het grondinkomen. En hierop waren de produktlekosten - waarvan
de belangrijkste de arbeidskosten waren - reeds in mindering gebracht. De
betreffende post nu was weliswaar voor het arbeidsextensieve bosbouwbedrijf
niet omvangrijk, maar impliceerde wel een hogere produktle per ha dan de
berekende.
Er is nog een tweede poet, die als correctie dient te worden opgenomen.
Het betreft het voer, dat voor het vee uit de bossen vergaard werd, dan wel
ter plekke door het vee werd verbruikt. Omdat in het produktie-overzicht van
het agrarisch bedrijf in hoofdstuk 5 de bosbouw niet als zelfstandige sector wordt beschouwd, maar als onderdeel van de geïntegreerde landbouw, moet
het veevoer uit de bossen, en dit in tegenstelling tot de arbeidskosten, op
het kadastrale resultaat in mindering worden gebracht.
Voor een juiste bepaling van de bosbouwproduktie wordt met de twee
genoemde posten rekening gehouden. Onze raming is evenwel, dat zij beide
ongeveer 20Z bedroegen van het gevonden steekproefresultaat, en daardoor
elkaar min of meer compenseerden.7 Uitsluitend op basis van de areaalomvang
en de gemiddelde kadastrale opbrengst mag dus de bosbouwproduktie geschat
worden. Deze geeft
voor 1820: 36.500 χ 38,69 - 1.412.000 frank
en

Nu

voor 1850: 25.300 χ 38.69 -

ook

de

produktle

van

de

979.000 frank

relatief

kleine

bedrijfstakken,

tuinbouw,

fruitteelt en bosbouw is geschat, is het mogelijk een totaal-overzicht op te
stellen van de landbouwproduktie. Hiertoe gaan wij over in het volgende
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hoofdstuk nadat voor de belangrijkste akkerbouwgewassen bepaald Is welk deel
als finale produktle moet worden beschouwd en welk deel een Intermediaire
rol vervulde in het agrarisch produktleproces.

Noten bij deel II, hoofdstuk 4:

1.

Llndemans, Geschiedenis, 1952, II, 162-181.

2.

Recensement (1846), Agriculture, I, 1851, CLXXVI.

3.

In werkelijkheid zal het tulnbouwareaal sedert het begin van de Hollandse periode stellig wat zijn toegenomen. Omdat echter In een eerder
stadium de berekende groei van het cultuurareaal aan het bouwland werd
toegedeeld, wordt In onze schatting de omvang van de tuinbouw voor
belde kenjaren gelijk gehouden.

4.

Recensement (1846), Agriculture, I, 1851, CLXXVII.

5.

Om de gemiddelde belastbare opbrengst per ha tulngrond rond 1830 vast
te stellen, hebben wij een steekproef uitgevoerd. Deze betrof de kadastrale opgaven van 42 at random gekozen Oostvlaamse gemeenten. Bij de
berekening werden de gemeentelijke gegevens gewogen met de omvang van
de aanwezige tulngrond en het resultaat kwam uit op 125,46 frank per
ha. De belastbare opbrengst werd door het kadaster vastgesteld door op
het bruto-produktieresultaat alle exploitatielasten (ook die van arbeid, maar niet de pacht) in mindering te brengen. Gaan wij ervan uit,
dat deze lasten in de tuinbouw meer dan 85Z bedroegen van het brutore sul taat, dan zal het geschatte bedrag van de bruto-opbrengst per ha
voor 1820 niet ver bezijden de werkelijkheid zijn.

6.

Recensement (1846), Agriculture, I, 1851, 563.

7.

Recensement (1846), Agriculture, I, 1851, CLXXXIII-CLXXXVI.

5. De verdeling van de Akkerbouwproduktie
en de totale Landbouwproduktie

5.1 Inleiding

Na de gescheiden behandeling van de afzonderlijke bedrijfstakken In de drie
voorgaande hoofdstukken, stellen wij In dit hoofdstuk een overzicht samen
van de totale netto-produktle (de netto-toegevoegde vaarde) van de landbouv.
Deze taak kan echter niet worden uitgevoerd alvorens voor de bruto akkerbouv-produktle Is aangegeven velk deel tot de finale produktle moet vorden
gerekend en velk deel binnen het agrarisch bedrijf als grondstof werd verbruikt. In paragraaf 2 proberen wij de verschillende bestemmingen te bepalen
van de belangrijkste akkerbouwgewassen, graan en aardappelen. Tevens proberen wij hierdoor zicht te krijgen op de ontwikkeling van de menselijke voedselproduktie en na te gaan of deze in de periode 1820-1850 achter bleef bij
de bevolkingsgroei. In paragraaf 3 volgt dan het overzicht van de totale
landbouwproduktie.

5.2 Bestenming van graan en aardappelen

In hoofdstuk 2 van deel II is de totale bruto-produktie van de verschillende
akkerbouwgewassen aangegeven. Omdat daar ook het zaadverbruik en het paardenvoer als grondstofkosten van het akkerbouwbedrijf zijn geschat rest ons
hier als laatste deel van de intermediaire produktle het overige veevoer te
bepalen. Behalve dat deze bestemming apart vordt bezien, wordt er voor de
finale produktle een verdeling aangebracht tussen de

gewassen, die als men-

selijk voedingsmiddel werden verbruikt en gevassen die een andere bestemming
hadden zoals industrie of export.
Alvorens toe te komen aan de kwantitatieve invulling van de onderschei-
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den drie bestemmingen In schema II.H gaan wij eerst nog In op het karakter
van de vraag naar de betreffende akkerbouwgewaseen en expliciteren wij nog
een aantal vooronderstellingen.

- het menselijk verbruik:
Bij de cijferopstelling van schema II.H Is er zowel voor 1820 als voor 1850
van uitgegaan, dat niet meer dan de basisbehoeften van de allernoodzakelijkste levensmiddelen bevredigd werden. Aan de hand van de budgetgegevens van
Ducpétiaux werden deze behoeften voor Oost-Vlaanderen vastgesteld.1
De Jaarlijkse consumptie van brood werd voor de provincie geschat op
ongeveer 175 kg per volwassene (ouder dan 16 jaar) of ongeveer 146 kg per
inwoner. Wel ging een dergelijk broodverbruik gepaard met een gemiddelde
Jaarlijkse consumptie van circa 220 kg aardappelen per inwoner. Noch rond
1820, noch rond 1850 werd de voedingsnorm van het knolgewas gehaald

Gold

voor het begin van de Hollandse periode, dat de aardappelconsumptie zich nog
altijd uitbreidde ten koste van vooral het boekweit- en rapenverbruik, in
het midden van de eeuw dwongen de aardappelmisoogsten tot een geringere consumptie dan in de jaren dertig of in de eerste helft van de jaren veertig
gebruikelijk was. De voeding werd na 1845 aangepast aan de gewijzigde omstandigheden en een groter verbruik van granen en andere voedingsgewassen
zoals rapen, wortelen, bonen en erwten lag dan ook voor de hand.
Over de hoeveelheid graan, die voor het bakken van brood benodigd was,
zijn uitvoerige gegevens overgeleverd voor het einde van het derde decennium. In het kader van de broodzetting werden toen Jaarlijks in de 11 steden
en nog in 12 andere gemeenten van de provincie proefbakkingen gehouden ten
einde het gewicht van het graan en de hoeveelheid brood vast te stellen, die
uit een mud

(hl) kon worden gebakken. Hoewel het soortelijk gewicht van

dezelfde granen van streek tot streek en van jaar op Jaar enigszins verschil
de, hebben wij op basis van de gemiddelde provinciale cijfers van 1830 per
graansoort vastgesteld welke hoeveelheid correspondeerde met 146 kg brood.2
Voor tarwe, dat verwerkt werd tot gebuild fijn meel bedroeg deze 2,32 hl;
voor tarwe, waarvan het meel ongezift tot brood werd gebakken 1,49 hl; voor
masteluin 1,52 hl en voor rogge 1,57 hl. Het totale Oostvlaamse broodverbruik en de daaruit voortvloeiende vraag naar broodgranen werd verder berekend aan de hand van het gemiddelde bevolkingscijfer van de meerjarige periode 1815-1825 (648.000) en dat van het vijfde decennium (786.000 inwoners).
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Voor de belde ken jaren Is aangenomen, dat de bevolking voor ongeveer 1/3
bestond uit kinderen, jonger dan 16 jaar, die de helft van de gemiddelde
consumptie van een volwassene verbruikten en verder, dat tarwe meel voor 50Z
tot gebuild en voor SOZ tot ongebulld brood werd gebakken.3

- de overige finale produktle:
Van de hier vermelde produkten vonden gerat en rogge de grootste Industriële
afzet. Voor het brouwen van bier was het eerste gewas de belangrijkste grond
stof. Weliswaar werden er ongetwijfeld nog andere granen als bijmengsels
toegevoegd, maar het verbruik ervan zal beperkt zijn geweest. Over tarwebieren, zoals die In Brabant gebrouwen werden, Is ons voor Oost-Vlaanderen
weinig bekend.4 Gerst kon ook een belangrijke grondstof zijn voor de distilleerder! jen, zoals In 1846, toen In België bij de bereiding van gedestilleerd 1/4 van de granen uit gerst bestond.5 Voor de rest waren de branderijen

echter aangewezen op rogge. In normale oogstjaren van het gewas en zeker

in Oost-Vlaanderen, waar rogge relatief veel verbouwd werd, moet de onderlinge samenstelling

tussen beide granen nog

sterker in het voordeel van

rogge zijn uitgevallen. Of en in hoeverre nog andere suiker- en zetmeelhoudende gewassen tot alcohol werden verstookt, delen de bronnen weinig mee.
Vast staat wel dat de omvang waarin een en ander dan plaatsvond, gering moet
zijn geweest. In ieder geval was het industrieel verbruik van aardappelen,
dat zich in de jaren vóór 1845 sterk had uitgebreid al direct na de eerste
grote oogstmislukking nauwelijks nog van enig belang. Voor een geheel andere
tak van industrie was rogge eveneens de basisgrondstof en wel voor de stijfselmakerijen. Vooral bij het weven van katoenen atoffen werd om de draden
sterker te maken stijfsel gebruikt. De plaats die de textielsector in het
economisch leven in Oost-Vlaanderen innam, had bijgevolg consequenties voor
de industriële vraag naar rogge.
Ondanks de aardappelzlekte die vanaf 1845 eenzijdig de behoeftlgen en de
laagste inkomensklassen ernstig trof, was de voedselsituatie rond 1850 macro-economisch gezien niet onbevredigend. In deze jaren kwam zelfs een aanzienlijke

tarwe-export

op gang vanuit Oost-Vlaanderen. Vond deze via de

haven van Gent rechtstreeks naar het buitenland plaats, het is ook niet
onmogelijk dat enige provinciale tarve-overschotten hun weg vonden naar de
beide snelgroeiende metropolen Brussel en Antwerpen.
Haver, het krachtvoer voor paarden, vond niet alleen aftrek in de landbouw.
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Binnen het leger, bij het vervoer en In de Industrie werd van paarden gebruik gemaakt en hieruit resulteerde dan ook een aanzienlijke vraag, die
vooral op de stedelijke markten tot uiting kwam.

- het veevoer.
Het veevoer werd In allerlei vormen aan de beesten verstrekt. De gewassen
werden vermengd, gekookt, gehakt, en (de granen) gemalen, maar ook werden
zij als ruw voer door de dieren verorberd.

Commentaar bij schema II.H:
a)
Gebuild tarwebrood voor 71.000 en ongebulld voor 110.500 Inwoners
b)
Gebuild tarwebrood voor 110.500 en ongebulld voor 172.000 Inwoners.
c)
Het netto resultaat van provinciale lm- en exporten.
d)
Mastelulnbrood voor 72.000 Inwoners.
e)
Mastelulnbrood voor 154.000 Inwoners.
f)
Roggebrood voor de overige 394.500 Inwoners.
g)
Voor de dlstilleerderljen 85.000 hl rogge. Uit een vergelijking
tussen de 'Nijverheidsenquête' van 1819 en de 'Recensement Industriel' van 1846 zou geconcludeerd kunnen worden, dat de capaciteit
van de betreffende industrie, gemeten naar aantal bedrijven en
naar aantal werklieden, niet is toegenomen. De gegevens ten aanzien van de distilleerderijen in de laatste enquête zijn echter
nogal discutabel. Zij moeten zijn opgenomen op een moment dat veel
bedrijven hun activiteiten hadden stilgelegd of hun werkliedenbestand hadden ingekrompen. Dat de produktie van de stokerijen sedert 1820 fors moet zijn gestegen baseren wij op de landbouwtelling, die zelfs voor 1846 in Oost-Vlaanderen 88 distilleerderijen
meer registreert dan de industrietelling en voorts op het grote
aantal vergunningen, dat het provinciebestuur in het vijfde decennium - met uitzondering van 1846 en 1847 - uitgaf voor de stichting van nieuwe distilleerderijen (op een totaal van 451 nieuwe
fabrieken en werkwinkels waren dat er zelfs 52). Bovendien zal de
produktie zijn gestegen omdat nieuwe technieken werden toegepast,
zoals de continu-distillatiekolom. Met het nodige voorbehoud houden wij het erop, dat de produktie en daarmee het grondstofverbruik in de betreffende industrie rond 1820 aanzienlijk lager
uitkwam dan in het midden van de eeuw.
Voor de stijfselmakerijen 15.000 hl rogge. Met de schatting voor
1850 als richtsnoer is de produktie van de stijfselmakerijen in
1820 bepaald. Een vergelijking tussen de 'Nijverheidsenquête' en
de 'Recensement Industriel' ten aanzien van het aantal bedrijfsvestigingen en het aantal werklieden wees uit, dat de capaciteit
van de industrie in 1819 op ruim 40Z lag van die van 1846.
h)
Roggebrood voor 349.500 inwoners, naast een extra verbruik van 65.000
hl ter dekking van het tekort aan aardappelen (substitutievoeding).
j)
Voor de distilleerderijen 165.000 hl rogge. In 1846 waren 252 van
de 1.024 Belgische distilleerderijen in de provincie gevestigd.
Deze verbruikten bij de bereiding van 195.000 hl gedistilleerd van
50° 443.700 hl rogge (Recensement (1846), Agriculture, I, 1851,
XCII). Er van uitgaande, dat hiervan 1/4 voor rekening van Oost-
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k)

1)

m)

η)

o)

p)

Vlaanderen kwam en dat het Incidentele dieptepunt van 1846 In
normale jaren met circa 50Z werd overtroffen, kan het roggeverbruik geschat worden op ongeveer 110.000 hl In het rampjaar en op
ongeveer 165.000 hl In de jaren rond 1850.
Voor de stijfselmakerljen 35.000 hl rogge. Rond 1850 werd circa
50.000 hl rogge gebruikt bij de stljfselfabrlcage (Ducpétiaux,
Budgets, 1855, 198). Omdat 2/3 van het aantal stijfselmakerlJen en
2/3 van het aantal werklieden In deze branche betrekking hadden op
Oost-Vlaanderen, ligt een schatting van 35.000 hl voor de hand
(Recensement (1846), Industrie, 1851, 450).
Een gemiddeld jaarrantsoen van 25 hl haver voor 2.500 paarden bulten de
landbouw. (1500 paarden In de Industrie en bij het verkeer en verder
nog 1000 leger- en andere overheldspaarden; deze laatste zijn niet
opgenomen In de cijfers van het provinciale paardenbestand). De fiscale gegevens van de Actes de Régence van 1822 geven voor Gent een verbruik van ongeveer 43.000 hl. Elders In de provincie kon voor allerlei
diensten - doorgaans ook gekoppeld aan het agrarisch bedrijf - In grote
mate gebruik worden gemaakt van landbouwpaarden. Met het nodige voorbehoud schatten wij dat behalve paarden te Gent nog eens circa 750 paarden bulten de landbouw waren Ingeschakeld.
Voor 3.000 paarden een gemiddeld Jaarrantsoen van 25 hl haver. (2.000
paarden In de Industrie en bij het verkeer en 1.000 bij leger en overheidsdienst). Hoewel In Gent het paardenbestand In het midden van de
Jaren veertig, gezien het haververbrulk, nagenoeg gelijk was aan dat
van 1822, mag verondersteld worden, dat met de Intensivering van het
verkeer ook van meer paarden gebruik Is gemaakt.
Boekweit, aardappelen en rogge waren als menselijk voedingsmiddel voor
elkaar substitueerbaar (naast andere voedselgewassen zoals vooral rapen). Het tekort In het genormeerde voedingsschema van aardappelen (en
mogelijk in de praktijk ook nog van rogge) werd rond 1820 door boekweit
gedekt. In de periode tot 1845 nam het belang van boekweit voor de
menselijke voeding af ten gunste van de beide andere gewassen. De voedingswaarde van een hl boekweit kwam vrijwel overeen met eenzelfde
hoeveelheid rogge, maar was ongeveer vier à vijf keer zo groot als van
een gelijke hoeveelheid aardappelen (Recensement (1846), Agriculture,
I, 1851, CI-CII en CXLIX-CLIII).
Na 1845 nam de menselijke consumptie van boekweit weer fors toe. Ook de
handel in het gewas op de belangrijkste markten van de provincie paste
zich aan bij de gewijzigde voedselsituatie. De geregistreerde verkoop
was in de tweede helft van het vijfde decennium het dubbele van die in
de jaren 1843 en 1844 (Exposé (1850), 260).
Gerst werd gebruikt bij het stoken van jenever en ook wel als veevoerhet is echter mogelijk, dat in het schema te grote hoeveelheden als
paardevoer zijn opgenomen -. Het gewas was voornamelijk bestemd voor
het brouwen van bier. Om in de behoefte hiervan te voorzien echoot de
provinciale gerstproduktie tekort, waardoor invoer van gerst, mout en
bier vanuit West-Vlaanderen en het buitenland noodzakelijk was.
Aan de hand van de totale bierconsumptie in België en de hierbij verbruikte hoeveelheden gerst, berekenden wij voor Oost-Vlaanderen een
jaarlijkse consumptie van 1,85 hl per inwoner en een gerstverbruik van
270.000 hl. Bij normale en tegenvallende gerstoogsten betekende dit,
dat men nog altijd op de invoer van elders (Zeeuws-Vlaanderen) was
aangewezen, maar wel in mindere mate dan rond 1820. Bij goede oogsten
was de provincie zelfvoorzienend.
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Of de produktle en het verbruik van bier In de periode 1820-1850 is
veranderd, is moeilijk lange directe weg na te gaan. De industrie-enquêtes van 1819 en 18A6 wijzen uit, dat het aantal brouwerijen en roouterijen weliswaar met bijna 15Z terugviel, maar in het laatste jaar
waren bijna 15Z meer mensen (bazen en werklieden) in de bedrijfstak te
werk gesteld dan in het eerste jaar. Voorts duidt het grote aantal
vergunningen voor nieuwe brouwerijen - alleen al 43 in het vijfde decennium - evenals de technische ontwikkeling - het gebruik van steeds
grotere beslagkuipen en brouwketels - op een aanzienlijke stijging van
de produktie. Of deze groter is geweest dan de groei van de bevolking
en of daardoor de consumptie per hoofd is toegenomen, dan wel bierimporten werden teruggedrongen is door ons niet vastgesteld.
De aardappelproduktie van het bouwland werd voor de ene helft opgenomen
onder de menselijke consumptie en voor de andere helft onder het veevoer. De sterke groei van de produktie in de jaren na 1820 heeft geleid
tot een toenemend verbruik door de mens en vooral ook door het dier. In
het tweede kwart van de eeuw, en wel tot 18AS, leverde ook de aardappel
een bijdrage aan de structurele verbetering van de voedselsituatie in
Oost-Vlaanderen; paradoxaal genoeg in een periode waarin de grootste
industriële werkgever van Vlaanderen, de linnennijverheid, verviel en
de werkers in deze bedrijfstak hun koopkracht fors zagen dalen.
In de tweede helft van de jaren veertig moet de aardappelschaarste
vanwege de scherp gestegen prijzen grotere gevolgen hebben gehad voor
de vraag van de veehouderij dan voor die van de mens. Voor het veevoer
immers waren er meer en goedkopere alternatieven voorhanden dan voor de
menselijke consumptie. Wat de beide verbrulkscategorleën betreft is een
verdeling aangehouden van 60Z van de aardappelen voor de menselijke
voeding en 402 voor die van de dieren.
Behalve op de akkers werden aardappels ook op intensieve wijze geteeld
binnen de tuinbouw. Meestal om in de eigen behoefte te voorzien, verbouwden landarbeiders en andere kleine landlieden op kleine lapjes
grond een aantal gewassen, waarvan zonder twijfel de belangrijkste de
aardappel was. De vrucht legde beslag op veel arbeid met geringe opportunity costs, die relatief in grote mate aanwezig was. Aardappelverbouw
bood in het algemeen dan ook een hoog rendement. Voor 1820 is er van
uitgegaan, dat de produktiviteit op de kleine stukjes grond hoger was
dan in de akkerbouw, en wel op ongeveer 200 hl per ha lag. Verder is
het aannemelijk, dat het op de mini-exploitaties voornamelijk om consumptie-aardappelen ging en minder om beestenpatatten. De verdeling
tussen beide categorieën is gehouden op 3/4 versus 1/4 van de nettoopbrengst en het aardappelareaal op 3.500 ha of wel 2/3 van de grond,
die door het kadaster rond 1830 onder 'jardins et terrains légumiers'
werd gerubriceerd.
Mede door de invoering van nieuwe soorten aardappelen, zoals onder
andere de Lankman moet ook op het minibedrijfje de produktiviteit tot
1845 fors zijn gestegen. Eet uitbreken van de phytophtera infestane
bracht de kleine landman echter tot de bedelstaf. Waren zijn gezinsinkomsten uit spinnen en weven van linnen stoffen al sterk gereduceerd,
tot overmaat van ramp liet zijn belangrijkste zelfverbouwde voedingsmiddel hem nu ook in de steek. Overzien wij de tweede helft van het
vijfde decennium macro-economisch, dan is onze schatting, dat de gemiddelde produktie terugviel tot circa 40Z van die in de jaren voorafgaande aan de aardappelziekte, ongeveer 120 hl per ha. Hiervan zal nog
slechts een klein deel als veevoer gebruikt zijn. Verondersteld is 10Z.
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Ten opzichte van 1820 was de omvang van de tulnculturen niet toegenomen, hetgeen ons ertoe bracht het aardappelareaal van 1830 niet te
wijzigen. (De uitbreiding van de teelt van 1845, waarop In de bronnen
wordt gewezen, Is reeds In de produktlecljfers van de akkerbouw verwerkt . )

Aan de hand van schema II.H trekken wij een aantal belangrijke conclusies.
Allereerst kan geconstateerd worden, dat de voedselproduktle rond 1850 zo
groot, was dat In de provincie de nadelige gevolgen van de scherpe val van
de aardappelproduktie

niet alleen konden worden gemitigeerd, maar

zelfs

volledig gecompenseerd. Dat de feitelijke compensatie anders plaatsvond dan
in het schema wordt verondersteld, en dat wel degelijk lokaal ernstige tekorten van voedingsmiddelen optraden, vloeide voort uit de wijze, waarop op
micro-niveau produktie en consumptie op elkaar waren afgestemd en het onvermogen van velen om uit eigen inkomen te voorzien in hun levensbehoeften.
Zonder de hulp van de kerkelijke charitas en de Burelen van Weldadigheid,
die onder meer een wijziging in de distributie van levensmiddelen teweegbracht, zou het aantal slachtoffers van de aardappelcrisie veel groter zijn
geweest.
Voorts heeft de bijna algemene produktiestijging geleid tot veranderingen in het onderlinge verbruik van de verschillende gewassen. Voor de
menselijke voeding kwam dit neer op een grotere consumptie van de broodgranen tarwe en masteluin en een relatieve en absolute vermindering van de
consumptie van rogge.
De eerste conclusie dient geconfronteerd te worden met de these van
Vanderpijpen en Vandenbroeke, dat de stagnerende landbouw in de eerste helft
van de 19e eeuw de bevolkingsontwikkeling niet kon bijhouden en dat zij mede
oorzaak is geweest van de crisis van de jaren veertig.' Het zal duidelijk
zijn dat tegen de achtergrond van schema II.H deze these niet houdbaar is.
Zij houdt alleen geldingskracht als men zijn blikveld beperkt tot de concrete situatie in 18A6 of aan de aardappelcrisis een te groot gewicht toekent
en de sterke produktiestijging van de andere voedingsmiddelen niet onderkent. Structureel en macro-economisch was er rond het midden van de eeuw
geen sprake van een stagnerende landbouw. En voorts was in reële termen
gezien de voedselproduktle tussen 1820 en 1850 veel sterker toegenomen dan
de 20-25Z groei van de bevolking. Geconcludeerd moet worden dat een verarmingsproces in de zin van een verminderd voedselverbrulk zich niet heeft
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voorgedaan In de eerste helft van de 19e eeuw In Oost-Vlaanderen.
Ook op economische

sectoren bulten de landbouw miste de agrarische

produktlestljglng zijn uitwerking niet. Naast een aanzienlijke uitvoer van
het duurste graan, stimuleerde het vergrote provinciale aanbod de brouwerijen en de stokerijen. Behalve dat dit meer bier en vooral gedistilleerd betekende - waarvan het toenemend verbruik In de 19e eeuw tot één van de grootste sociale plagen zou lelden -, leverden de Industrieën voedingsmiddelen
aan het vee, en wel In de vorm van de spoeling en draf, die In omvangrijke
mate bij de produktle vrijkwamen. Om hiervan niets verloren te laten gaan
was aan de meeste stokerijen In Oost-Vlaanderen een mester!J van rundvee
verbonden.
In het algemeen blijkt verder uit schema II.H, dat de voedselsituatie
van het vee In de periode 1820-1850 aanzienlijk Is verbeterd. Ook de veehouderij werd echter op korte termijn getroffen door de dramatische terugval
van de aardappelproduktle en gedwongen tot veranderingen In de voedervoorziening. Maar een vergelijking op de lange termijn tussen de twee kenjaren
toont aan, dat voor de dieren rond het midden van de eeuw veel meer graan
beschikbaar was dan aan het begin van de Hollandse periode en het aardappelverbruik slechts 20! lager lag.
Nog op een geheel andere wijze droegen de graangewassen bij in de voedervoorziening, namelijk door de stro-produktie. Deze steeg, zoals ook al
is aangegeven in schema II.G, eveneens zeer sterk. Stro was voor de dierlijke voeding van groot-, en in de eerste helft van de eeuw van toenemend belang. Om het gebruik van het voedzame stro te vergroten werd er door menig
publicist en ook van hogerhand op aangedrongen het stro te hakken en in
water te weken. De verteerbaarheid van stro nam toe door het te hakken en te
koken. Als bestanddeel van mengvoer was het stro ook een waardevol voedingsmiddel. Voor hoornbeesten en varkens werd stro zelfs gepropageerd als één
van de belangrijkste voedingsmiddelen ter vervanging van de aardappel.7
Alvorens

de verdeling

van de belangrijkste

akkerbouwgewassen

af te

sluiten en ons te richten op de samenstelling van het totale produktie-overzicht van de landbouw ventileren wij nog enige waarschuwingen tegen een al
te strikte interpretatie van schema II.H. Het zij benadrukt, dat naast hun
specifieke bestemming de gewassen in heel wat gevallen onderling voor elkaar
substitueerbaar waren. Dit deed zich voor, al naar gelang de omstandigheden
zich wijzigden waaronder produktle en consumptie plaatsvonden.' Verder kan
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een kanttekening worden geplaatst bij de suppositie van schema II.H, dat het
menselijk verbruik van graan en aardappelen beperkt bleef tot het voorzien
In de basisbehoeften. Wellicht Is de forse groei van de graanproduktle tussen 1820 en 1850 ook gepaard gegaan met een licht gestegen hoofdelijk broodverbruik. Dit betekent dat of In 1820 het broodverbrulk wat minder was dan
verondersteld of In 1850 wat groter was. Een combinatie van belde alternatieven behoort uiteraard

ook tot de mogelijkheden. Hiermee hangt echter

samen een groter verbruik van andere voedingsmiddelen zoals rapen en wortelen In het eerste jaar en een wat minder verbruik van rogge als veevoer In
1850.
Een tweede kanttekening heeft betrekking op de produktlewaarde van het
veevoer. Werden de voederaardappelen gewaardeerd tegen de helft van de prijs
van

consumptieaardappelen,

de granen zijn opgenomen

tegen de gemiddelde

marktprijs. Dit laatste moet eigenlijk als niet realistisch beschouwd worden. Het ligt Immers voor de hand, dat de boeren doorgaans hun beste Produkten verkochten en voor hun eigen verbruik en zeker voor het veevoer de kwalitatief mindere gewassen bestemden.
Tenslotte dan nog Iets over de bijprodukten van het malen der broodgranen. BIJ het bakken van brood uit meel van masteluln en rogge werd bijna
uitsluitend gebruik gemaakt van ongezlft meel. Het enige, dat bij het malen
van de granen verloren ging, was wat stuifmeel. BIJ het bereiden van het
tarvemeel, dat gebruikt werd voor het bakken van de beste kwaliteit tarwebrood, was dit niet het geval. Dit meel werd gezift en ontdaan van zemelen,
kort en grint. De bijprodukten van het fijne tarvemeel vonden vervolgens hun
weg als veevoer. Becijferd kan worden, dat de groei van de genoemde bijprodukten meer dan 50Z bedroeg.'

5.3 De totale landbouvproduktie

Nu de produktie van de afzonderlijke agrarische bedrijfstakken is geschat en
een verdeling is aangegeven tussen de finale en de intermediaire produktie,
is het mogelijk een totaal-overzicht op te stellen van de produktie van het
geïntegreerde landbouwbedrijf. Op circa 280.000 ha werd deze agrarische produktie rond 1820 en op ongeveer 282.000 ha rond 1850 gerealiseerd. Het resterende deel van het provinciale grondoppervlak, respectievelijk 20.000 en
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18.000 ha In belde jaren, leverde nauwelijks nog een bijdrage aan de agrari
sche produktle. Het bestond bovendien rond 1830 voor bijna 60Z uit wegen,
kanalen, rivieren en andere waters; grond, die door de belastingdienst niet
of minimaal werd aangeslagen. Voor het overige gold dit eveneens voor heide,
moeras en andere oncultiveerbare grond, maar niet voor de bijna 900 ha lusttuinen en het grondoppervlak dat aan gebouwen, huisjes en hun erfjes toe
viel.

10

Hiervoor werden in de gemeenten tarieven geheven, die gelijk waren

aan die van het beste bouwland. Van al deze grond werden alleen op de erfjes
nog voedingsgewassen verbouwd. Omdat de produktle hiervan echter gering was
en voor beide kenjaren moeilijk kan worden vastgesteld hebben wij van een
verdere schatting afgezien.
Als finale van deel II volgt het landbouw produktie-overzicht, II.7.
Tabel II.7

De landbouwproduktie in 1820 en 1850 (en de groei tussen beide
referentiejaren in procenten).
1850

1820
Akkerbouw (bruto)
Veehouderij (bruto)

Af:

kosten akkerbouw
kosten veevoer:
- granen
- aardappelen
- klaver
- bonen
- overige gewassen
- nateelten
- draf, veekoeken,
zemelen etc.

55,.453.500
16,.523.000

83.894,.000
28.025,.000

./.21,.583.500

./.26.976,.000

946 .500
2 .485,.000
2,.149,.500
442,.500
286..500
2 .344,.000

5..182,.500
2,.541..000
2,.932,.500
686,.000
429,,500
6,.482,.500

г,.315,.000

3,.444,.000

totaal in mindering
Netto produktle:
- akkerbouw-veehouderij
Netto toevoegingen:
- tuinbouw
- fruitteelt
- bosbouw
Totale landbouwproduktie!
(excl. bosbouw)
Totale landbouwproduktie

relatieve
groei

./.10,.969.000

./.21.698,.000

39,.424.000

63.245,.000

2,.811.500
651.500
1,.412.000

3.028,.000
708,.000
979,.000

42,.887.000
44,.299.000

66.981,.000
67.960,.000

Bron: deel II.
Commentaar: De produktle van pluimvee (vlees) van bijen, van erfjes bij
huizen, van boomkwekerijen en van beplante grond zijn niet in
het overzicht opgenomen.

51
70

60

56
53
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Het produktle-overzlcht

geeft aanleiding tot het volgende commentaar.

Het landbouwbedrijf moet als een expansieve sector worden gezien voor de
onderhavige periode. Het realiseerde een groei van 53Z, die voor het derde
tot en met het vijfde decennium neerkwam op een samengestelde groei van
1,441 per jaar. Zelfs tegen de achtergrond van de bevolkingsstijging met
21,3Z - aangehouden werd voor 1820: 648.000 en voor 1850: 786.000 inwonerswas de produktietoenemlng nog ruim 1/4 per hoofd van de bevolking, of bijna
0,8Z per jaar. De agrarische produktiegroei moet ook gepaard zijn gegaan met
een algemene verbetering van de voedingssituatie. Want berekend tegen de
prijzen van 1820 bedroeg het produktieresultaat rond het tweede referentieJaar nog altijd circa 63,2 miljoen frank. De prijsbeweging van het vlas
speelde hierbij wel een bijzondere rol, omdat dit produkt in tegenstelling
tot de andere agrarische goederen geen prijsstijging maar een forse prijsval
vertoonde.
Geeft het afzetten van de agrarische produktie van 1850 tegen de prijzen van 1820 aan, welke ontwikkeling de oogstomvang heeft doorgemaakt, de
reële agrarische groei kan alleen worden vastgesteld, als ook de veranderingen van de prijzen buiten de landbouw in beschouwing worden genomen. In
welke mate het belang van de agrarische sector is gewijzigd, moet worden
bezien tegen de achtergrond van het algemene prijspeil van de gehele economie. Over het verloop van het algemene prijspeil - wij signaleerden dit
reeds in hoofdstuk 4 van deel I - zijn geen precieze gegevens bekend. Wel
kan worden opgemerkt, dat bij het bepalen van de ruilvoet in hoofdstuk 4 wij
tot de conclusie kwamen, dat de reële agrarische prijzen een trendmatige
groei doormaakten. Ook uit het feit, dat de prijs van het belangrijke economische goed arbeid, zowel in de industrie als in de landbouw geen stijgende
tendens vertoonde in de periode 1815-1850 kan worden afgeleid, dat het algemene prijspeil ten achter bleef bij de ontwikkeling van de agrarische prijzen en dat dus de agrarische sector een reële groei doormaakte, die groter
was dan de toename van de oogstresultaten.1 ' De precieze omvang van het extra aceres van de reële groei, waarvoor de ruilvoetverbetering van de landbouw verantwoordelijk

was, kan helaas niet worden vastgesteld. Volstaan

wordt met de constatering, dat de nominale groei van de agrarische sector
nauwelijks afweek van de reële toename van het landbouwprodukt.
Naar aanleiding van tabel II.7 concluderen wij verder, dat de groei van
de veehouderij relatief veel groter was dan van de akkerbouw. Hierbij speel-
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de een rol, dat de prijzen van zuivel en vlees sterker stegen dan van het
veldgewas. De voornaamste verklaring hiervoor moet gezocht worden bij achterliggende faktoren. Mede als gevolg van een groeiende vraag en veranderingen in de samenstelling van de vraag legde de landbouw zich meer en meer toe
op de produktie van duurdere levensmiddelen. De veehouderij ondervond hiervan in het bijzonder de weerslag, en voor de akkerbouw gold, dat de duurdere
broodgranen, tarwe en masteluin, fors aan belang wonnen.
Ten aanzien van de kleine bedrijfstakken merken wij nog op, dat uit het
overzicht hun ondergeschikte plaats blijkt binnen de totale landbouw. Overigens moeten de cijfers van de tuinbouw, de fruitteelt en de bosbouw wel met
de nodige reserve worden bezien. Het name kan de geringe produktlegroel een
punt van kritiek vormen. Bij de eerste twee bedrijfstakken werd immers voor
beide kenJaren de areaalomvang gelijk verondersteld, ondanks de meer dan
waarschijnlijke groei. Bovendien werd bij het bosbouwbedrijf dezelfde produktiviteit per ha aangehouden, terwijl de areaalreductie vermoedelijk vooral het minder produktieve bos heeft getroffen en een grotere zorg voor het
resterende deel tot een grotere produktiviteit per ha kan hebben geleid.

Noten bij deel II, hoofdstuk 5:

1.

Ducpétiaux, Budgets, 1855, 146

2.

M.A., 27, 1830, 369-383.

3.

Voor de Jaren 1848-1850 vermeldde het provinciebestuur in de delen
63,65 en 67 van het Mémorial Administratif de provinciale gemiddelden
van de gehouden proefbakkingen eveneens in het kader van de broodzetting. Aan de hand van deze resultaten kan worden vastgesteld, dat 146
kg brood toen gebakken kon worden uit respectievelijk 2,00 (gebuild) en
1,45 (ongebuild) hl tarwe, 1,49 hl masteluin of 1,51 hl rogge.

4.

Voorzover wij konden vaststellen werden alleen in Wetteren tarwebieren
gefabriceerd.

5.

Recensement (1846), Agriculture, I, 1851, XCII.

6.

zie: Algemene inleiding en probleemstelling.
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7.

Μ.Α., 58, 1845, 431-461

8.

Een concreet voorbeeld verduidelijkt veel. BIJ een gestremde Invoer van
gerst zal het gewas niet of nauwelijks als paardenvoer zijn gebruikt,
maar aan de brouwerijen zijn geleverd. Andere granen, hooi en stro
konden echter gemakkelijk de ontstane voerleemte aanvullen.

9.

In de veronderstelling dat 50Z van het tarweverbrulk uit gebuild brood
bestond, dat het soortelijk gewicht van tarwe zich gedurende drie de
cennia niet heeft gewijzigd en dat 25 kg van één hl tarwe aan zemelen,
kort en grint kan worden toegerekend, mag de totale hoeveelheid bljprodukten op 4,1 min kg worden geschat voor 1820 en op 6,4 min kg voor
1850.

10.

Statistique Territoriale, 1839, 136-137.

11.

Op de ontwikkeling van de daglonen in de landbouw komen wij nog uitgebreid terug in deel III. De industriële lonen geven in Oost-Vlaanderen
van 1819 op 1846 een daling te zien van 11,51 - in dit cijfer is de
loonval van de linnenwevers en de vlasspinsters niet verwerkt(Kint/Van der Voort, Economische Groei, 1980, 143). Gegeven nu het
feit, dat de niet-agrarische sectoren doorgaans arbeidsintensiever
produceerden dan de landbouw en dat juist door de grote arbeidsintensiteit de produktprijzen en de lonen er een nauwe samenhang vertoonden,
mag verondersteld worden, dat het algemeen Oostvlaamse prijspeil een
andere ontwikkeling doormaakte dan het agrarische prijspeil.

6. Samenvatting Produktie

In tegenstelling tot de gangbare visie (Vandenbroeke en Vanderpljpen) Is In
de delen I en II aangetoond, dat de landbouwproduktle In Oost-Vlaanderen
tussen 1815/20 en 1846/50 geen pas op de plaats heeft gemaakt, maar zowel
fysiek als geldelijk fors Is gestegen. Een gescheiden behandeling van vooral
de belangrijkste bedrijfstakken, de akkerbouw en de veehouderij, heeft duidelijk gemaakt dat deze een groeiproces doormaakten.
In deel I Is nagegaan In welke mate faktoren als het bouwlandareaal, de
fysieke opbrengst per ha en het produktareaal zich hebben gewijzigd. Ten
aanzien van de eerste faktor, het bouwlandareaal, Is voor de provincie als
geheel In het onderhavige tijdvak een stijging van 7,51 waargenomen. Wel Is
deze verandering vastgesteld na kritiek op en aanpassing van de grondreglstratle van de landbouwtelling van 1846.
Wat de opbrengst per ha betreft doet zich voor alle gewassen een stijging voor. Toch kwamen er aanzienlijke verschillen voor tussen de gewassen.
De toename van de grondproduktlvltelt van tarwe met ruim 20Z was geringer
dan die van de overige gewassen. Voor de meeste lag de stijging tussen de 30
en de 40Z. Aardappelen vormden hierop een uitzondering. Voordat de beruchte
phytophtera Infestane optrad, was de grondproduktlvltelt van het knolgewas
ruwweg verdubbeld ten opzichte van 1815/20. Na 1845 viel de grondproduktlvltelt echter sterk terug en belandde uiteindelijk op een niveau, dat overeenkwam met de jaren aan het begin van de 19e eeuw.
De groei van de produktie werd ook veroorzaakt door de areaalverschulvlng die zich tussen de akkerbouwgewassen voordeed. Opmerkelijk Is, dat de
broodgranen tarwe, masteluln en rogge hun positie versterkten en dat de
teelten van de voedergewassen haver, klaver en boekweit terrein prijs gaven.
Het laatste houdt mede verband met de forse uitbreiding van de nateelten. De
groei In de verbouw van rapen (en loof), en ook wel wortelen als tweede
gewas moet zich vooral In de jaren dertig en veertig hebben voorgedaan. Rond
1850 Immers bracht bijna 30! van het bouwlandareaal een nateelt voort, ter-
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wijl dit in de jaren twintig op nog geen 15Z van het bouwland het geval was.
Verder onderscheidde tarwe - en in mindere mate ook masteluin - zich van
rogge, doordat het aandeel van het duurdere broodgranen in het bouwland
sterker steeg dan het aandeel van rogge. Tussen de Jaren twintig en 1846
ging het hierbij om circa 45 versus 81.
Op basis van de drie genoemde faktoren is in deel I voor afzonderlijke
gewassen de fysieke produktle vastgesteld voor het begin (1815/20) en het
einde (1846/50) van het behandelde tijdvak en berekend in welke mate deze ia
gestegen. Duidelijk bleek, dat de broodgranen er het beate af kwamen. Voor
tarwe en rogge wordt een produktiestijging van bijna 90 en ruim 502 geconstateerd. Verder gaf ook de produktle van voedergewassen, met uitzondering
van boekweit, geen daling te zien.

Ook de positie van de veehouderij werd tussen 1820 en 1850 van toenemend belang. Veetellingen tonen aan, dat de stand van de runderen, de schapen en de varkens zich krachtig heeft ontwikkeld. Als deze ontwikkeling
echter tegen de bevolkingsgroei wordt afgezet, zou men kunnen concluderen,
dat de groei van de bevolking en van de veestand in gelijke mate plaatsvond
en dat er slechts van een ontwikkeling in de breedte sprake was. Maar er was
in de veehouderij meer aan de hand. In het tweede kwart van de eeuw, in het
bijzonder na 1830, deed zich ook groei in de diepte voor. Zaken als de reproduktiefaktor van het vee, de melkgift per koe en het slachtgewlcht van
het mestvee gaven alle een stijging te zien, waardoor het fysieke produkt
van de veehouderij ook per hoofd van de bevolking toenam.

Het doel van deze studie ie echter niet om de fysieke produktle te
bepalen, maar voor de Hollandse en de vroeg-Belgische periode de groei van
de geldelijke produktle na te gaan (en vervolgens in deel III aan te geven
aan welke faktoren deze produktle als inkomen is toe te rekenen).
Om greep te krijgen op de geldelijke produktle is de landbouw in deel
II wederom naar bedrijfstakken onderverdeeld: de akkerbouw, de veehouderij,
de tuinbouw, de fruitteelt en de bosbouw. Voor de twee eerste, de pijlers
van de agrarische sector, is voor 1820 en 1850 getracht de output te berekenen. Als basis hiervoor dienden de gegevens van de fysieke produktle, die na
koppeling met gemiddelde Oostvlaamse prijzen, zowel voor de akkerbouw als de
veehouderij een bruto geldelijk produkt opleverden. Tussen de beide kenjaren
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gaf dit voor de tvee bedrijfstakken een stijging van respectievelijk ruim 50
en circa 70Z te zien. Opmerkelijk is, dat deze agrarische produktiegroel de
bevolkingsgroei in aanzienlijke mate overtreft en dan ook voor een belangrijk deel aan de vraagstijging naar duurdere levensmiddelen - tarwe, vlees
en boter - is toe te schrijven.
Geeft de groei van de bruto-produkti« een indicatie van de ontwikkelingen in de landbouw, zuiver wordt het beeld pas aan de hand van nettoel jfers. Om deze te verkrijgen zijn de inputs van de agrarische produktie
geschat en op de output van de landbouw in mindering gebracht. Voor de akkerbouw betekende dit, dat kosten die voortvloeiden uit het gebruik van
zaad, de aankoop van mest (buiten de landbouw), de dierlijke tractie en het
onderhoud en de afschrijving van kapitaalgoederen geraamd dienden te worden.
Voor de veehouderij kwam een en ander neer op het bepalen van het verbruik
van akkerbouwprodukten en van de residuen van de voedingsmiddelenindustrieen.
Op basis van de cijfers van de geldelijke bruto-produktie en van de
betreffende kostencomponenten is vervolgens de netto-produktie van het geintegreerde

bedrijf

van akkerbouw en veehouderij vastgesteld.

Voor

1820

kwamen wij hierbij uit op 39,4 en voor 1850 op 63,2 miljoen frank; een stijging dus van de geldelijke produktie tussen het begin en het einde van het
onderhavige tijdvak met circa 60Z.
Toch gaf de totale landbouwproduktie een geringere relatieve groei te
zien. Als de netto-produktie van de tuinbouw, de fruitteelt en de bosbouw
mede in beschouwing wordt genomen, komen de totaalcijfers uit op respectievelijk 44,3 en 68,0 miljoen frank; er resteert dan een stijging van circa
53Z. Per Jaar betekent dit een cumulatieve groei van bijna 1,5Z, terwijl per
hoofd van de bevolking de stijging van het netto-geldelijk landbouwprodukt
tussen 1820 en 1850 uitkomt op ruim 25Z ofwel cumulatief op bijna 0,8Z per
Jaar.
Vooral de laatste groeicijfers zijn opmerkelijk. Uit recente landbouwliteratuur blijkt immers dat een dergelijke produktiestijging per hoofd in
geen enkele regio van België en Nederland zou zijn gehaald in de eerste
helft van de 19e eeuw. De enige uitzondering hierop vormt het arrondissement
Turnhout. Daar zou In de periode 1813-1840/44 van een wat forsere groei
sprake zijn geweest dan in de provincie Oost-Vlaanderen.1
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Noot bij deel II, hoofdstuk 6:

Bieleman, Boeren 1987; Klep, Groeidynamiek, 1973; Vandenbroeke/
Vanderpijpen. Landbouw, 1971; Vanderpijpen, De landbouw, 1983;
Van Zanden, De economische ontwikkeling, 1985.
Wel moet bij de groeivergelijking worden aangetekend, dat het hier
gebruikte concept netto geldelijk landbouwprodukt elders niet gehanteerd wordt. Van Zanden hanteert het begrip bruto-produktie tegen vaste
prijzen en Klep schat de bruto-akkerbouwproduktie in fysische- en calorietermen.

Bijlagen deel II

Bijlage II.1

Produktleschattlngen uit de Franse tijd.

Ter aanvulling van de produktleschattlngen In de akkerbouw nog enige gege
vens uit de Franse tijd (1813).
De cijfers In staat A zijn ontleend aan 'Vanderpljpen, De landbouwstatlstlek
In Vlaanderen onder het Franse bewind, B.T.N.G. 1970, 43-44'. De cijfers In
staat В zijn door ons samengesteld op basis van 'Vanderpljpen, De landbouw
en

de

landbouwpolitiek

in het Lele- en

Scheidedepartement

(1794-1814),

Brussel, 1983'.
Staat A.

De bruto-produktle In Oost-Vlaanderen In 1813.

hl
tarwe
masteluin
rogge
boekweit
haver
gerst
maïs
droge groenten
andere groenten
aardappelen

731.650
217.791
1.484.921
135.267
702.829
356.178
2.146
105.434
30.471
2.359.751

Commentaar: Zelfs als de geografische aanduiding Oost-Vlaanderen betrekking
heeft op het Scheidedepartement - dus mede Zeeuws-Vlaanderen
omvat - en als er ook rekening mee wordt gehouden, dat 1813 een
zeer goed oogstjaar was, dan nog blijven de gegevens erg moeilijk te interpreteren.

283
vervolg bijlage II.1
Staat B.

De bruto-produktie in Oost-Vlaanderen op basis van areaalgegevens
van 1813 en algemene gemiddelde Vlaamse produktiviteitscijfers,
zoals vermeld door Vanderpljpen (ter vergelijking zijn onze
schattingen voor 1820 opgenomen).
(1820)

1813
areaal
in ha1»
tarwe
masteluin
rogge
boekweit
haver
gerst
peulvruchten
aardappelen
vlas
koolzaad

21.801
9.113
50.134
9.813
17.4312>
7.010
2.171
12.7134>
9.344*»
5.705*>

gem. prod.
in hl/ha

18
18
18
18
29
25
183·

prod.
in ha
392.418
164.034
904.412
176.634
505.499
175.250
39.078
2.364.684

(areaal
in ha)

(prod.
in hi)

21.183
8.265
47.522
13.821
23.591
7.070
4.915
22.307
14.102
3.988

367.000
124.000
843.000
231.000
651.000
201.500
88.500
2 .402.000

Commentaar: 1) De areaalcljfers
zijn berekend
aan de hand
van de
totaalopgaven
van
de
vier
Franse
arrondissementen
(Vanderpijpen, De landbouv (1983), 66, 86, 294, 301, 399 en
406).
2) In de officiële Franse bronnen is het haverareaal opgenomen
met 32.243 ha. Hiervan zou 19.287 ha betrekking hebben op het
arrondissement Gent. Uit gegevens van 1812 blijkt, dat het
haverareaal toen slechts 4.475 ha bedroeg, terwijl volgens de
bronnen het oppervlakte broodgranen in het arrondissement
Gent in beide jaren nagenoeg gelijk was.
Het hier weergegeven haverareaal is dan ook een correctie op
de officiële Franse bronnen (Vanderpijpen, De landbouw, 1983,
107-109).
3) Vanderpijpen geeft voor peulvruchten een gemiddelde van 20 hl
per ha, maar hij vermeldt tevens, dat dit voor de leemstreek
slechts 16,28 hl per ha geweest zou zijn (Vanderpijpen, De
landbouw, 1983, 152).
4) Deze areaalcljfers hebben mede betrekking op ZeeuwsVlaanderen;
andere
Franse
gegevens
wijzen
op
een
aardappelareaal van circa 20.000 ha (Vanderpijpen, De
landbouw, 1983, 66).

Hoewel een vergelijking tussen de gegevens van staat В (berekend op basis
van Vanderpijpen) en de cijfers van het referentiejaar 1820 (zie ook deel
II, hoofdstuk 2) op een grote mate van overeenstemming wijst, dient men toch
oog te hebben voor het bijzondere karakter van de gegevens van het inciden
tele jaar 1813. Het ligt voor de hand te veronderstellen, dat de areaalcij-
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fere van tarwe, masteluln en rogge voor 1813 - trouwens ook voor 1812hoger uitvallen dan de areaalcljfers voor andere Jaren. Na de grote misoogst
van 1811 en de middelmatige oogst van 1812 zal men Imners, al naar gelang de
mogelijkheden, relatief wat meer bouwland bestemd hebben voor de teelt van
broodgranen. Het Is verder aannemelijk, dat risico-gewassen - met name boekweit -, veevoedergewassen en mogelijk ook handelsgewassen tijdelijk enigszins werden teruggedrongen.

Bijlage II.2

Veevoer stro-produktie in Oost-Vlaanderen in 1820 en 1850 (in 1.000 kg en in franken).

1850

1820
(1)
tarwe
masteluin
rogge
haver
boekweit
gerst
totaal
Bron
: Eigen
Legenda : (1) =
(2) =
(3) =
(4) =
(5) =

149,34
152,39
162,56
56,17
68,50
58,37

(2)
0,5
0,4
0,333
0,5
0,667
0,5

(3)
27.404
9.448
68.519
18.283
7.912
5.881

(4)

(5)

13.702
3.779
22.840
9.142
5.275
2.941

503.411
138.848
839.129
335.859
193.791
108.034

57.679

2 .119.000

(3)
51.821
19.354
104.851
18.480
6.884
8.157

(4)

(5)

25.911
7.742
34.950
9.240
4.590
4.079

1.011.028
302.077
1.363.762
360.545
179.085
159.143

86.512

3.375.500

berekeningen en Recensement (1846), Agr:iculture, I , 1851, 563
stro-opbrengst in kg per hl graan
hooi-equivalentsfaktor
stro-produktie voor veevoer in 1.000 kg
stro-produktie in hooi-equivalenten in 1.000 kg
Stro-produktie in franken, gewaardeerd tegen 36,74 frank per 1.000 kg voor 1820
en 39,02 frank voor 1850.

Deel I I I
De Inkomensverdeling

1. Inleiding

Na het relaas over de Inkomensvorming (de netto-produktle) In deel II, nu de
Inkomensverdeling
produktle
grond,

onder

kapitaal

In de landbouw. Aan de orde Is het vraagstuk, hoe de
de
en

bezitters van de drie
arbeid

Is

verdeeld.

'klassieke'
Gepoogd

produktlefaktoren

wordt

de

vraag

te

beantwoorden naar de omvang van de faktorlnkomens als beloning voor het
gebruik van grond, kapitaalgoederen en voor de geleverde arbeidsprestaties,
waaronder ook die voor de organisatie van het produktleprocee. In samenhang
hiermee worden hun pendanten bestudeerd, de pacht-of beter de grondrente,
want ook zelf-explolterende grondeigenaren verwierven Inkomen van hun grond
-, de Interest en de loonvoet.
WIJ

sluiten met de genoemde Inkomenssoorten niet zozeer aan bij de

categoriale Inkomensverdeling als wel bij de functionele Inkomensverdeling.
Wat de eerste Inkomensverdeling

betreft, wordt doorgaans een onderscheid

gemaakt tussen het loon(en salaris-)Inkomen, het bezltslnkomen (pacht, huur
en

Interest)

en

het

ondernemerslnkomen.

Dit

laatste

omvat

de

bedrijfseconomische winst van het ondernemen van al degenen die zelfstandig
actief zijn. Het Is het produktleresultaat dat na de vergoeding voor geleend
kapitaal, gepachte grond en Ingehuurde arbeid resteert en wat de ondernemers
toevalt voor het gebruik van hun eigen produktlemlddelen (de eigen arbeid,
grond en kapitaal) en voor het lopen van bedrijfsrisico's
winst

of

verlies).

Dit

ondernemerslnkomen

Is

dus

(de eigenlijke

nogal heterogeen

van

samenstelling en soms aan forse schommelingen onderhevig.
Bij de functionele inkomensverdeling

gaat het om de toerekening van

(bijvoorbeeld) het nationaal produkt - of de produktprijs - aan de gebruikte produktlefaktoren. Onder de veronderstelling van volkomen concurrentie op
de markten van de produktiefaktoren en op de produktmarkten is er volgens de
grensproduktiviteitstheorie sprake van volledige toerekening aan de produktiefaktoren. Zonder enige rest wordt het produkt verdeeld tussen de bezitters van grond en kapitaal - ook die van de ondernemers - en degenen die hun
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arbeid Inbrengen In het produktleproces, ook de ondernemersarbeid. BIJ volkomen concurrentie op alle markten wordt er dus geen winst gemaakt of verlies geleden.1
De situatie van volkomen concurrentie Is echter doorgaans In strijd met
de economische werkelijkheid. Het Is Immers de taak van ondernemers om winst
te maken en daarbij proberen zij markten naar hun hand te zetten. Voorts
zijn ook Institutionele verhoudingen er debet aan dat volkomen concurrentie
op markten niet of nauwelijks kan worden gerealiseerd. De situatie van
volkomen concurrentie gaat ook niet op voor de landbouw van de eerste helft
van de negentiende eeuw. Hoewel op de produktmarkten en op de arbeidsmarkt
een grote mate van concurrentie heerste, was met name op de markt van
grondverhuur de concurrentie verre van volkomen. Niet alleen werd deze markt
gekenmerkt

door verhuur van veelal weinig homogene gronden, waarbij een

betrekkelijk gering aantal vragers en aanbieders actief waren, maar ook door
pachtprijzen die zich niet direct aanpasten aan de soms sterk gewijzigde
economische omstandigheden. Enerzijds kwam dit door de wat langere duur van
de pachtcontracten - In Oost-Vlaanderen gemiddeld zes jaar - en anderzijds
doordat men zich bij de vaststelling van nieuwe pachten liet lelden door
ervaringen van een groot aantal achterliggende jaren. Betekent dit dus dat
door

de

bijzondere

aard

van

de markt van

grondverhuur

door

agrarische

'ondernemers' winsten konden worden behaald - maar ook wel verliezen geleden
-, In het algemeen was er alleen dan van winst sprake als op markten geen
volkomen concurrentie heerste.

In afzonderlijke hoofdstukken worden hier de faktorlnkomens aan de orde
gesteld. In hoofdstuk 2 gaan wij In op het grondlnkomen In Oost-Vlaanderen
en

In

een

appendix

van

dit

hoofdstuk

gaan

wij

uitvoerig

In

op

de

geografische verdeling van het belangrijkste bezit Inkomen. Hierbij wordt de
rol van de steden belicht als drainage van de op het land

gegenereerde

Inkomens. De steden functioneerden In het economisch ontwikkelingsproces van
de negentiende eeuw als groeipolen. In de literatuur wordt al te vaak een
voortrekkersrol

toegekend

aan

moderne

bedrijven

en

bedrijfstakken,

die

binnen de grote bevolkingscentra een meer dan gemiddelde groei realiseerden.
Voor het goed verstaan van de economische groei Is het van cruciaal belang
te weten In welke mate het platteland 'schatplichtig' was aan de stad. Op
dit weinig onderzochte terrein proberen wij voor de Oostvlaamse situatie
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enig pionierswerk te verrichten.
Nadat vervolgens in hoofdstuk 3 de grootte van het landbouwkapitaal en
die van het kapitaalinkomen is bepaald, wordt in de hoofdstukken * en 5 de
positie van de landelijke arbeid doorgelicht. In een 'zoveelste' bijdrage
aan

de

geschiedschrijving

van

de

Vlaamse

huisnijverheid

worden

de

lotgevallen van de vlasverwerking en van de linnenindustrie - en dit in een
strak Oostvlaams kader - nog eens omstandig nagegaan. Dit om in kwantitatief
opzicht greep te krijgen op de betrokken arbeid. Mede op basis van de
resultaten van dit deelonderzoek is het mogelijk in hoofdstuk 5 reliëf te
geven aan de agrarische arbeid en deze naar omvang en inkomen te schatten.
In

het

afsluitende

kleine

hoofdstuk

6

resumeren

wij

nog

eens

de

verschillende faktorlnkomens en gaan wij na, mede aan de hand van de in deel
II gemaakte netto-produktieschattingen, of en in hoeverre er in de landbouw
winst werd gemaakt.
In dit deel III worden verder niet alleen de absolute en de relatieve
omvang van de faktorlnkomens

getraceerd, maar gaat het er tevens om de

groei ervan voor het onderhavige tijdperk aan te geven. Hierbij fungeren de
bekende referentiejaren

1820 en 1850 wederom als de meetpunten, die het

begin en het einde van de periode representeren.

Noot bij deel III, hoofdstuk I:

1.

Delfgauw, Inleiding, 1965, 299-332

2. Het Grondinkomen

2.1 Prolegomena

Het vaststellen van het grondinkomen

is theoretisch een vrij eenvoudige

zaak. De enige twee variabelen, die het faktorinkomen bepalen zijn immers de
grondrente en de areaalomvang. Als men van de veronderstelling uitgaat, dat
de pachtopbrengst kan worden gelijkgesteld met de grondrente, dan lijkt ook
de berekening van het grondinkomen bij aanwezigheid van voldoende gegevens
van de twee variabelen geen al te lastige opgave. Er zit echter een adder
onder het gras. Deze steekt de kop op, als het rendement op grond wordt
vergeleken met dat op kapitaalgoederen of vermogenetitels. In het algemeen
blijkt dan, dat het bezit van grond minder vruchten afwerpt dan ander vermogen.1 Hiervoor treft men in de literatuur verschillende verklaringen aan,
die ons inziens maar ten dele opgaan.
Bij de meeste verklaringen gaat men er vanuit, dat grond bij aankoop
doorgaans overgewaardeerd wordt. Naast het argument dat grondbezit sociaal
aanzien betekende worden ook economisch-rationele argumenten aangevoerd. Te
hoge grondprijzen zouden het gevolg zijn van de oligopolistische aard van de
grondmarkt of van een systematische overschatting door kopers van de marginale opbrengsten van het extra nieuw verworven land. Het relatief geringe
rendement op Immobilien zou voorts ook te maken hebben met het veilige,
risicovrije, niet-speculatieve karakter van het beleggen in grond. Wat de
portee van de argumenten ook is, feit blijft, dat onroerend goed met andere
vermogensobjecten

concurreerde

en geen permanent

slechtere belegging kon

zijn dan andere (doorsnee) bezittingen. Als de vergelijking tussen de verschillende vermogenssoorten niet uitsluitend

tot hun rendementen beperkt

blijft, maar als ook de aard van de beleggingen in beschouwing wordt genomen, blijkt dat onroerend goed geen permanent slechtere belegging was. Voor
grond kan worden geconstateerd, dat hij tot aan het begin van het vierde
kwart van de 19e eeuw -

vermoedelijk met uitzondering van de Jaren twintig
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- gestaag In waarde toenam. Dit ging gepaard met stijgende pachtprijzen,
dus toenemende rendementen op de Initiële Investering (de aankoop van de
grond tegen de historische kostprijs). De grondeigenaar Incasseerde langs
deze weg een deel van het effectief rendement op zijn Investering. Bij eventuele verkoop van de grond viel hem, of zijn erfgenamen bij overlijden, een
waardestijging van de produktlefaktor toe. Met een gefingeerd rekenvoorbeeld
kan een en ander gemakkelijk worden verduidelijkt.

Aangenomen wordt, dat een grondeigenaar op de eerste dag van jaar 1
zijn bezit verwerft en het op het eind van jaar 30 met een winst van 50Z
verkoopt. Voorts wordt verondersteld, dat de groei van de bezitswaarde voor
elk jaar dezelfde is en dat in alle jaren van de bezitsperiode een nominale
pacht wordt verkregen, die 3Ï is van de grondwaarde. De vraag is nu: wat is
het Jaarlijkse effectieve rendement van de aanvankelijke investering?
Het effectief rendement wordt als volgt berekend:
- de grondrente over Jaar 1 bedraagt:
3Ζ
- de jaarlijkse stijging mondt in Jaar 30 uit
in een rente van 4,5Z op de historisch belegde
som; dit betekent een jaarlijkse cumulatieve
rentestijging van:
0,0408 Ζ
- de jaarlijkse cumulatieve vermogensvermeerdering
bedraagt:
1,36 Ζ
het jaarlijkse effectieve rendement
4,4008 Ζ
Hoewel in het rekenvoorbeeld met zaken als de conjuncturele ontwikkeling en
waarde- en rentebeloop van andere beleggingsobjecten - in relatie, waarmee
voor een zuivere vergelijking grondprijzen en pachten vergeleken dienen te
worden - geen rekening kon worden gehouden, blijkt toch
duidelijk, dat
inkomen uit grond voor de bezitter ervan een andere inhoud heeft, dan de
macro-economische momentane grootheid, die grondlnkomen gelijk stelt met
het produkt van grondrente (pacht) en areaalomvang.
In het klassieke verdelingsmodel wordt alleen het laatste concept gehan
teerd, als het inkomen van grondbezitters aan de orde is. Vooralsnog zullen
ook wij van het betreffende begrip uitgaan bij de bepaling van het

grond

lnkomen rond 1620 en 1850 en op deze wijze zicht proberen te krijgen op de
ontwikkeling ervan.
Afgezien van de vraag of men het grondlnkomen dient te bezien uit het
rendementsoogpunt van de individuele belegger of als macro-economisch momen
taan concept, zijn er nog andere onduidelijkheden. De eerste heeft betrek
king op de bronnen waarvan wij ons bij de bepaling van het grondlnkomen
bedienen. De bronnen spreken over kadastraal inkomen en belastbaar inkomen
(of belastbare opkomst). Het verschil tussen beide inkomens bestond uit
polder- en dijklasten, die wel werden opgenomen in het kadastrale inkomen,
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maar niet in het belastbaar inkomen. Omdat echter de post polder- en dijklas ten in weinig gemeenten voorkwam - en dan nog nauwelijks van enig kwantitatief belang was -,

kwam het kadastrale inkomen doorgaans overeen met

het belastbaar inkomen.
Het belastbaar inkomen fungeerde voorts als grondslag voor de heffing
van de grondbelasting en deze bleef niet beperkt tot agrarische grond« maar
had ook betrekking op grond met een andere bestemming - al of niet voorzien
van opstallen -. Als wij bij de vaststelling van het grondinkomen het belastbaar inkomen gebruiken, dient dan ook alleen grond met een agrarische
bestemming in beschouwing te worden genomen ofwel de grond waarvan de produktie is geschat in tabel II.7 van hoofdstuk 5 van deel II.
Met het noemen van de grondbelasting komen wij nog aan een ander punt,
het onderscheid tussen het bruto- en het netto-grondinkomen (bruto- en netto-grondrente). Het verschil tussen de beide inkomens bestaat uit de fiscale lasten. Omdat het hierbij om aanzienlijke sommen ging, die bovendien aan
forse schommelingen onderhevig waren, zullen wij in dit hoofdstuk niet alleen het bruto-grondinkomen (het faktorinkomen) maar ook het netto-grondinkomen bepalen.

De indeling van dit hoofdstuk ziet er als volgt uit. In de paragrafen 2 en 3
schatten wij de grondinkomens van 1820 en 1850 op basis van pachtcontracten, die respectievelijk in de jaren 1816-1826 en 1849-1858 zijn gesloten
en voorts door het kadaster op hun betrouwbaarheid zijn getoetst. Wij bespreken achtereenvolgens in het eerste deel van de paragrafen 2 en 3 het
gebruikte bronmateriaal en wij houden ons in beide tweede delen bezig met de
rekenkundige verwerking van de beschikbare cijfers. In paragraaf 4 van dit
hoofdstuk wordt de ontwikkeling van het grondinkomen nader bepaald mede aan
de hand van additionele gegevens van de landbouwtelling van 1846. Verder
wordt in deze paragraaf de vraag beantwoord naar het effectief rendement op
grond.

2.2 Het Grondinkomen rond 1820

2.2.1 De bronnen

Voor het bepalen van het grondinkomen maken wij in eerste instantie wederom
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gebruik van kadastrale bronnen, die uitvoerige en gedetailleerde Inlichtingen bevatten. Bij de behandeling van de fysieke produktle en de produktlvltelt van de akkerbouw In paragraaf 2 van hoofdstuk 3 van deel I Is vermeld,
dat de kadastrale autoriteiten In het kader van de controle op de produktleschattlngen voor ledere gemeente op grote schaal pachtcontracten natrokken. Geverifieerd

werden de provisioneel vastgestelde grondtarleven, die

eerder op basis van produktlegegevens waren berekend. Deze grondtarleven
mogen gezien worden als het gemiddelde Inkomen per ha van een bepaalde grond
categorie en grondklasse. De confrontatie van de belde bronnen heeft, voorzover wij kunnen constateren, geen veranderingen In de hoogte van de grondtarleven - en evenmin In de provisionele begrotingen - tot gevolg gehad.
Hieruit kan geconcludeerd worden, dat de pachten overeenstemden met de aanvankelijk als provisioneel en de later als definitief aangemerkte grondtarleven. (In 1834 bleken deze niet definitief te zijn.)
Een nader onderzoek van de gemeentelijke kadastrale documenten nr. 8de vergelijking tussen de In de jaren 1816-1826 opgestelde pachtcontracten
en de grondtarleven - wees uit, dat voor de provincie als geheel deze conclusie kan worden bevestigd.2 Als de gemeenten afzonderlijk bezien worden,
blijkt dat hiermee niet alles Is gezegd. Voor de meeste gemeenten waren de
verschillen tussen de pachtprijzen en de grondtarleven beperkt. ZIJ lagen
binnen een bandbreedte van 20Z. Voor de arrondissementen Eeklo en St.-Niklaas als geheel constateren wij, dat de grondtarleven de pachten In beperkte
mate overtroffen, terwijl voor de regio's ten oosten en ten zuiden van de
Schelde juist het omgekeerde gold. Op basis van het kadastraal materiaal van
53 gemeenten In het arrondissement Aalst kan worden vastgesteld, dat In dit
arrondissement de pacht zelfs gemiddeld 7Î boven het tarief uitkwam.
Waarom vooral de laatste relatief grote verschillen In het arrondissement Aalst bij de vaststelling van het definitieve grondtarlef niet hebben
geleid

tot een aanpassing van het provisionele tarief, is door ons niet

achterhaald. Kennelijk was het voor het

'kadaster' voldoende, dat beide

grootheden op provinciaal niveau met elkaar overeenkwamen. Het is ook mogelijk, dat voor de uiteindelijke heffing van de grondbelasting het grondtarlef in het zuidoostelijk kwadrant van Oost-Vlaanderen een beter richtsnoer
werd bevonden dan de relatief hoge pacht die er door de bijzondere marktsituatie werd bepaald. Bovendien mochten de definitieve grondtarleven niet te
veel afwijken van vergelijkbare exploitaties in de naburige provincies Bra-
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bant en Henegouwen.3

Waaruit bestonden nu de verdere werkzaamheden van het kadaster, nadat de
expertises In Oost-Vlaanderen gereed varen en de provinciale Inspecteur voor
alle gemeenten Document nr. 11 ('Verzameling van de Inhoudsgrootte en de
belastbare opkomst van de gemeente') van zijn handtekening had voorzien?4
Voordat het uiteindelijke kadastrale inkomen van gemeenten, kantons en provincie (of het zuiver belastbaar inkomen der eigendommen ontdaan van polderen dijklasten) werd vastgesteld, vonden er nog aanzienlijke veranderingen
plaats.
In eerste

instantie dienden na de voltooide expertises

- krachtens

artikel 682 van de methodieke verzameling op het kadaster - de grondeigenaars nog de gelegenheid te worden geboden zich te ververen tegen een vermeende onjuiste klassifikatie van hun eigendom. Daartoe verden in alle gemeenten de kadastrale stukken een maand lang ter inzage gelegd.' Reacties
bleven niet uit en het gevolg was, dat in elk kanton aanpassingen plaats
vonden. Per saldo waren de aanpassingen over de gehele provincie bekeken
gering en bedroegen niet meer dan een verlaging van het belastbare inkomen
met ongeveer 0,4ï.6
Financieel ingrijpender was een operatie in 18ЭА waarvan de administra
tieve achtergrond voor ons onduidelijk is. Deze hield een reductie in van
alle tarieven met ongeveer 10Z. Op kantonaal niveau werden de nieuwe tarie
ven voor alle gemeenten vastgesteld

en door de inspecteur

goedgekeurd.7

Document nr. 25 ('Tableau présentant les evaluations cadastrales réduites
d'un dixième') vormde hiervan de weerslag. Op grond van deze nieuwe tarieven verden

tenslotte

'het kadastrale inkomen' en

'het zuiver belastbaar

inkomen der eigendommen' vastgesteld, waarnaar de gemeenten vanaf 1835 zouden worden aangeslagen voor de jaarlijkse grondbelasting.8
Na de definitieve totstandkoming van het kadaster traden er nog

wel

veranderingen op in de totale belastbare inkomens der eigendommen van de
gemeenten, maar zij bleven gering. Doorgaans was een en ander het gevolg van
het bouwen van nieuwe huisjes, het neerzetten van nieuwe agrarische opstallen, de aanleg van (spoor)wegen en het belastbaar worden van grond, vaar
voorheen

belastingvrijdom

voor

bestond.

Uit

de kadastrale

gemeentelijke

registers nr. 217 ('Register der oppervlakten en der inkomens van de gemeenten met aanduiding der veranderingen, die jaarlijks voorkomen') blijkt, dat
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het

pas In 1867 tot drastische aanpassingen van de belastbare
9

kwam.

Inkomens

Dat de basis voor de heffing van de grondbelasting, het belastbaar

inkomen, zich nauwelijks wijzigde In de Jaren na 1835, betekende niet, dat
ook de werkelijke grondlnkomens ongewijzigd bleven. Deze groeiden, zij het
geleidelijk. De belangrijkste functie die echter aan de metingen van het
belastbaar Inkomen werd toegekend, was om op basis hiervan tot een

evenre-

dige verdeling van de fiscale grondlasten te komen. Nu het belastbaar Inkomen eenmaal was vastgesteld, ging het er niet om Jaarlijkse, Incidentele
Inkomensveranderlngen te vertalen In wijzigingen van de belastbare Inkomens.
Wel wilde men voorkomen, dat als gevolg van scheefgroei van de verschillende
Inkomensontwikkelingen In provincies, kantons en gemeenten nieuwe onevenredige lastenverdelingen op de lange termijn ontstonden. Dat de overheid hiertegen maatregelen nam, getuigen de genoemde aanpassingen van de belastbare
Inkomens In 1867. De stijgingspercentages van de belastbare inkomens voor
onbebouwde grond waren toen In de 33 Oostvlaamse kantons verschillend, maar
voor de afzonderlijke gemeenten van hetzelfde kanton gelijk.10

2.2.2 De schatting van het grondlnkomen rond 1820

Voor de provincie als geheel toonden de kadastrale documenten

nr. 8 aan,

dat de pachten In de periode 1816-1826 ruwweg gelijk waren aan de kadastrale grondtarleven die vóór 1833 waren opgesteld. Voorts zagen wij, dat door
het verweer van eigenaren tegen een vermeende onjuiste klasse-Indeling en
de algemene verlaging van het

grondtarlef, de belastbare Inkomens In 1835

gemiddeld circa 10,4Z lager uitkwamen dan zij In 1833 'min of meer definitief' waren vastgesteld. In tabel III.1 zijn de belastbare Inkomens van
bebouwde en onbebouwde grond weergegeven, die sedert 1835 als grondslag voor
de grondbelasting werden gehanteerd. Ook Is In kolom 3 van de tabel op basis
van de belastbare Inkomens van 1835, voor de Jaren rond 1820 een eerste ruwe
schatting vermeld van de grondrente van onbebouwde grond. Hoewel onderzoek
aantoonde dat op gemeentelijk niveau tussen de betaalde pachten en de grondtarleven van vóór 1833 verschillen bestonden. Is In de tabel de vastgestelde gelijkheid tussen belde grootheden op het provinciale niveau doorgetrokken naar het gedesaggregeerde niveau van de kantons. Voor elk kanton Is verondersteld, dat de grondrente rond 1820 11,61 (100:89,6) hoger lag dan het
belastbaar Inkomen van 1835 aangaf.
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Tabel III.l

Belastbaar Inkomen van bebouwingen en van onbebouwde grond
(1835) en de grondrente van onbebouwde grond rond 1820 (geschat op basis van het b.l. van 1835).

kadastrale kantons:

Aalst nr. 1
Aalst nr. 2
Assenede
Beveren
Deinze
Dendermonde

Eeklo
Evergem
Gent
Geraardsbergen
Hamme
Herzele
Kaprijke
Krulshoutem
Lochrlstl
Lokeren
Nazareth
Nederbrakel
Nevele
Nlnove
Oosterzele
Oudenaarde nr. 1
Oudenaarde nr. 2
Ron s e
St.-Gillis Waas
St.-Maria Horebeke
St.-Niklaas
Temse
Waarschoot
Wetteren
Zele
Zomergem
Zottegem

(1)

(2)

(3)

375.666
70.097
10«.970
164.91A
153.827
266.220
210.278
131.466
2.697.248
183.067
157.225
107.512
119.191
108.388
136.474
255.115
90.191
70.499
138.840
152.514
154.748
216.179
87.522
146.140
159.205
90.746
361.028
192.192
95.983
165.393
130.240
155.466
112.632

687.113
369.931
364.450
935.403
538.829
665.246
461.105
454.760
828.597
598.619
614.018
573.854
504.559
546.784
587.226
457.588
465.598
468.896
561.195
697.417
819.164
556.206
495.703
438.367
625.049
540.962
452.740
623.816
274.496
580.930
600.716
522.059
542.720

766.818
412.843
406.726
.043.910
601.333
742.415
514.593
507.512
924.714
668.059
685.244
640.421
563.088
610.211
655.344
510.668
519.607
523.288
626.294
778.317
914.187
620.726
553.205
489.218
697.555
603.714
505.258
696.180
306.338
648.318
670.399
582.618
605.676

761.961
694.909
988.071
729.487
142.307
434.439
761.174

5.099.571
2.887.536
3.442.697
2.550.996
3.143.202
1.330.114
18.454.114

5.691.,121
3.222,.491
3.842..050
2.846,.912
3.507,.814
1.484,,407
20.594,.791

arrondissementen:
Gent
Oudenaarde
Aalst
Dendermonde
St.-Niklaas
Eeklo
Oost-Vlaanderen
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Bronn : Exposé, 1846, 168-169 (In dit exposé Is de kantonale verdeling
van de kadastrale Inkomens opgenomen die In 1835 was vastgesteld); Gewestelijke Directie van het Kadaster (Pelikaanstraat), Register nr. 208 ('Oorspronkelijke aanwijzende tafels
der grondeigenaren en der ongebouwde en gebouwde vaste eigendommen, benevens van derzelver Inhoudsgrootte, klassering en
belastbaar Inkomen')·
Legenda: (1) - Belastbaar Inkomen van bebouwingen (1835), In franken
(2) - Belastbaar Inkomen van onbebouwde grond (1835), in franken
(3) - Grondrente van onbebouwde grond rond 1820, in franken
(geschat op basis van het b.i. van 1835)
Commentaar: De berekening voor de arrondissementen is uitgevoerd op
basis van de gemeentelijke cijfers, omdat in een aantal
kantons de gemeenten niet alle in hetzelfde arrondissement
zijn gelegen als de hoofdplaats van het kanton.
Om tot een preciezere schatting te komen van het grondinkomen dan in
kolom 3 van tabel III.1 dient nog rekening te worden gehouden met een aantal
zaken die in verband staan met de grondrente en in paragraaf 1 zijn aangestipt. Wij noemen de polder- en dijklasten (1), de belasting (2), de nietagrarische grond waarover wel belasting werd geheven (3), en tenslotte nog
de groei van het cultuurareaal (4).
(1)

De polder- en dijklasten varen voor de provincie van ondergeschikt

belang. Hoewel voor een klein aantal gemeenten de lasten absoluut en relatief hoog waren, kwam onze totaaltelling op basis van de individuele Oostvlaamse gemeenten voor 1834 uit op een laag bedrag, 85.786 frank.11

Het

kadaster rekende deze som niet tot het belastbaar inkomen. De grondeigenaren beschouwden deze lasten echter ale eenzelfde soort kosten als belastingen. Hierdoor kunnen zij wel geschaard worden onder het bruto-grondinkomen.
(2)

Al sedert de Franse tijd lag de grondbelasting in Oost-Vlaanderen op

een absoluut en relatief hoog niveau. Ook in de Hollandse periode kwam in de
zware lastendruk nauwelijks enige verlichting. Met uitzondering van de beide
stedenrijke Hollandse provincies was de grondbelasting nergens zo hoog als
in Oost-Vlaanderen.

Vooral met de aangrenzende

provincies Henegouwen en

Brabant waren de contrasten groot. Rond 1820 bracht de grondbelasting in de
hele provincie Oost-Vlaanderen, inclusief alle opcenten, 4.888.052 frank op
(fl. 2.309.607).12
Omdat deze belasting zowel op vaste als op ongebouwde eigendommen betrekking had, en alleen de laatste categorie direct aan de landbouw kan worden
toegerekend, diende de omvang ervan te worden achterhaald. Ondanks nasporingen echter hebben wij voor de jaren rond 1820 geen provinciale opgave
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aangetroffen, waarop de belde categorieën van de grondbelasting gescheiden
worden weergegeven.13 Om Indicatief de verdeling te bepalen, zou men kunnen
afgaan op de belastingcljfere, die uiteindelijk tot stand kwamen op basis
van de belastbare Inkomens van 1835. Dit zou betekenen dat bijna 30X van de
grondbelasting op het conto kwam van gebouwen en ruim 70Z op dat van grond.
De situatie rond 1820 zag er echter anders uit dan na de voltooiing van het
kadaster. Een vergelijking tussen gemeentelijke belastinggegevens van 1817
en die van de tweede helft van de Jaren dertig toont aan, dat de landelijke
gemeenten in het eerste Jaar relatief veel meer grondbelasting betaalden
dan na 1835.i*

Voor de steden met hun vele bouwwerken gold bijgevolg het

tegenovergestelde. Namen de 11 administratieve steden in 1817 slechts 13,6Î
van de hoofdsom van de Oostvlaamse grondbelasting voor hun rekening, in 1837
bedroeg het percentage 21,7Z. Voor Gent waren de verschillen verhoudingsgewijs nog groter, respectievelijk 5,6 en 10,6Z.15 Ondanks enige aanpassingen sedert 1817 in de verdeling van de grondbelasting tussen gemeenten, bedroeg zelfs in 1834 het aandeel van Gent in de hoofdsom van de Oostvlaamse
grondbelasting nog slechts 5,71 en dat van de 11 steden 15,21.
Duidelijk is dat op bouwwerken rond 1820 relatief veel minder grondbelasting werd geheven dan na 1835. Om toch enige precisie te verkrijgen ten
aanzien van de verdeling tussen beide belastingcategorieën is door ons nader
onderzoek verricht. Aan de hand van kadastrale stukken van 1818 konden wij
voor 77 Oostvlaamse gemeenten (gegroepeerd in 9 kadastrale kantons) achterhalen welk aandeel het kadastrale inkomen van gebouwen had in het totale
gemeentelijke kadastrale inkomen of welk deel van de totale gemeentelijke
grondbelasting voor rekening kwam van gebouwen.16 Door deze cijfers te vergelijken met de kadastrale inkomens en de belastinggegevens van 1835 was het
mogelijk te bepalen welke verschuivingen zich hebben voorgedaan in de verdeling van de grondbelasting. Ons onderzoek wees uit dat in 1818 in de betreffende gemeenten het kadastraal inkomen van gebouwen 11,62Z bedroeg van het
totale kadastrale inkomen (of 12Z van de grondbelasting kwam voor rekening
van gebouwen en 88Z voor rekening van grond) en dat dit in 1835 19,35Z
was.1 7
Hoewel niet mag worden beweerd, dat de ontwikkeling in de 77 Oostvlaamse gemeenten volkomen representatief is voor de provincie als geheel, houden
wij het er op, mede tegen de achtergrond van de belastinggegevens van Gent,
dat rond 1820 het relatieve aandeel van gebouwen in de grondbelasting onge-
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veer 60Σ bedroeg van dat In 1835. Mede op basis van tabel III.1 kan nu ge
concludeerd worden dat gebouven rond 1820 18Z van de grondbelasting voor
hun rekening namen of 0,9 miljoen frank en grond 82Z of 4 miljoen frank.
(3)

Als derde punt Is genoemd naast de polder- en dljklasten en de belas

tingen, de belastbare grond, die geen bijdrage aan het agrarisch produkt
leverde. In het bijzonder ging het hierbij om de erfjes van hulzen en de
'lusttulnen'. De omvang hiervan werd eerder al aan de hand van de 'Statisti
que Territoriale' van 1839 op bijna 5.000 ha bepaald. Een grove schatting op
basis van de gemeentelijke kadastrale documenten nr. 11 toonde verder aan,
dat met de betreffende grond ruim 21 van het belastbaar inkomen gemoeid was.
In de veronderstelling, dat dit cijfer de werkelijke situatie rond 1820 re
presenteert, betekent dit dat in de grondrente van tabel III.1 een bedrag
van circa 425.000 frank is opgenomen, dat geen betrekking heeft op het in
deel II berekende produktieresultaat van 1820.
(4)

Het bovenstaande is nog niet voldoende voor een juist totaalbeeld. Bij

de berekening van de grondrente van 1820 in tabel III.1 werd immers de grond
bestemming van rond 1830 als uitgangspunt genomen. Omdat in de Hollandse
periode het cultuurareaal werd verrijkt door het kappen van bossen en het
ontginnen van woeste grond, nam daardoor tevens het inkomen van de betref
fende grond toe. Op het totale landbestand zal een en ander een geringe
invloed hebben gehad. Ruw geschat moet de bestemmingsverandering

van de

bijna 10.000 ha grond tussen 1820 en 1830 gepaard zijn gegaan met een extra
inkomensgroei van circa 1Z.

Tabel III.2

Bruto- en netto-grondinkomen van agrarische grond rond 1820
in Oost-Vlaanderen (in min. frank).

Grondrente (tabel III.1)
Polder- en'dljklasten
Niet-agrarische grond
./.
Verandering cultuurareaal (1820-1830/35) ./.
Bruto-grondinkomen

20,595
0,09
0,425
0.206
20,054

Polder- en dljklasten
Grondbelasting
Netto-grondinkomen

0,09
3.92
16,044

./.
./.

Bron: Eigen berekeningen
Commentaar: 1) betreft uitsluitend agrarische grond
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Wanneer tenslotte de vier genoemde punten worden verdisconteerd kan
voor 1820 zowel het bruto- als het netto-grondinkomen van de agrarische
grond van Oost-Vlaanderen worden geschat. Uit tabel III.2 blijkt, dat het
bruto-inkomen op circa 20,05 miljoen frank lag en het netto-inkomen op onge
veer 16,04 miljoen frank.

2.3 Het Grondinkomen rond 1850
2.3.1 De bronnen
Thans richten wij ons op het midden van de eeuw. Voor het tweede kenjaar
wordt ook getracht het bruto- en het netto-grondinkomen te ramen. Daartoe
maken wij gebruik van berekeningen, die begin jaren zestig onder verantwoor
ding van de 'Administratie der direkte belastingen, douanen en accijnzen'
werden opgesteld. Met het oog op een herziening van de heffing der grondbe
lasting werden door deze instelling op kantonaal niveau de belastbare inko
mens van 1835 aangepast aan het pachtniveau van de jaren 1849-1858. De 'be
lastbare inkomens werden in 1867, zoals blijkt uit het kadastrale register
nr. 217, in alle gemeenten van Oost-Vlaanderen fors opgetrokken. Er werden
toen per kadastraal kanton uniforme stijgingspercentages doorgevoerd van de
inkomens van ongebouwde eigendommen.
Aan deze operatie gingen de nodige werkzaamheden van het kadaster voor
af, die op hun beurt uitmondden in een opstelling van zogenaamde 'Kantonale
Vergelijkende Tafels (der pachtprijzen en der begrotingen van de eigendommen
begrepen in de pachtcontracten, welke gedurende het tijdvak 1849 tot 1858
zijn verleden)*. 1β In deze stukken werd per gemeente verslag uitgebracht van
het gedane onderzoek. Zo werd achtereenvolgens aangegeven: a) het aantal
pachtcontracten, dat was nagetrokken, b) de belastbare inhoud (het grondop
pervlak na aftrek van bossen, gemene weiden, struiken, woeste grond etc.)
van zowel de hele gemeente als van het deel, dat in de pachtcontracten was
opgenomen, c) het zuivere pachttotaal naast het totaal der kadastrale begro
tingen (verkregen na toepassing van de vigerende kadastrale tarieven), d) de
absolute verschillen tussen de beide laatste posten en tenslotte e) hun
relatieve verschillen, uitgedrukt in percentages. Alle gegevens werden ver-
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der getotaliseerd voor het gehele kanton. De kadastrale werkzaamheden vonden
uiteindelijk hun beslag op het formulier 'Uitkomst van de Revisie der Kadastrale Begrootingen'. Hierop werden het totaal der pachtprijzen en het totaal
der kadastrale begrotingen van de kantons nogmaals vergeleken, waarna het
relatieve verschil op hele procenten werd afgerond. Het het laatste percentage nu werden door de directie van de directe belastingen de kadastrale
inkomens verhoogd van alle gemeenten van het betreffende kanton. Hoewel wij
van alle kantons alleen de stukken van het kanton Gent hebben teruggevonden,
ligt het voor de hand te veronderstellen, dat overal dezelfde procedure werd
gevolgd.19 Door gebruik te maken van het per gemeente bijgehouden kadastrale
register 217, kon worden vastgesteld welke wijzigingspercentages in de verschillende kantons werden doorgevoerd, of in welke mate het pachtniveau van
de jaren 1849-1858 uitsteeg boven het belastbaar inkomen van 1835.

Over de betrouwbaarheid van deze gegevens kunnen wij kort zijn. De uitkomsten van het kanton Gent wijzen uit, dat het natrekken van pachtcontracten
op grote schaal heeft plaats gevonden. Van het totale belastbare grondoppervlak van 8.877 ha werd over niet minder dan 3.192 ha, ofwel 361 van de betreffende grond, de pachtprijs berekend en dat door middel van 866 contracten; een wel zeer grote steekproef dus. Ook de zorgvuldigheid, waarmee de
vaststelling van het wijzigingspercentage diende te geschieden vergroot de
betrouwbaarheid. Pas na controle van de gegevens van de aangrenzende kantons
kwam de directeur der directe belastingen tot zijn besluit. Dat ook in andere kantons het wijzigingspercentage van het belastbaar inkomen op basis van
tamelijk

omvangrijke

steekproeven van pachtcontracten

en op

zorgvuldige

wijze werd vastgesteld, lijkt aannemelijk.

2.3.2 De schatting van het grondinkomen rond 1850

Meer dan de betrouwbaarheid, staat de aanpassing ter discussie, die de cijfers moeten ondergaan om het kenjaar 1850 te

doen

sporen

met

de

periode

1849-1858, waarop de pachtcontracten betrekking hadden. Na de jaren 18451848, waarin de pachten niet stegen, brak er een periode aan, waarin zij
gedurig toenamen. Als nu verondersteld wordt, dat naast de stijging van de
pachten ook de spreiding van de contracten over de jaren 1849-1858 gelijkmatig was, dan kwamen de nieuwe vastgestelde belastbare inkomens - die pas

304
In 1867 als grondslag voor de grondbelasting werden doorgevoerd - overeen
met de situatie In 1853/54. Om het grondInkomen van 1850 zo goed mogelijk te
benaderen moet vervolgens de pachtstljglng In de eerste Jaren van het zesde
decennium worden achterhaald en deze In mindering worden gebracht op het
gevonden cijfermateriaal. Aan de hand van de gemiddelde Oostvlaamse pachtprijzen voor 1846 en 1856 Is getracht een en ander In te vullen. Tussen
belde Jaren bedroeg de gerealiseerde stijging 201, ofwel een cumulatieve
groei van 1,82 per Jaar.20 Wordt aangenomen, dat deze groei ook gold voor
de Jaren 1849-1858 dan kan geschat worden dat het pachtnlveau rond 1850 In
Oost-Vlaanderen ongeveer 61 lager uitkwam dan het gemiddelde van de Jaren
1849-1858. In tabel III.3 zijn onze bevindingen weergegeven. In aparte kolommen worden per kanton, arrondissement en voor de provincie als geheel
opgenomen: a) het wijzigingspercentage (de mate, waarin de pachten de kadastrale begrotingen overschreden), b) een berekening van de grondrente voor de
periode, waarin de nagetrokken pachtcontracten zijn verleden (1849-1858),
c) een hierop gebaseerde schatting van de grondrente rond 1850, en tenslotte
d) en e) de absolute en de relatieve stijging van de grondrente tussen 1820
en 1850.

De cijfers van tabel III.3 wijzen uit dat het grondinkomen In de periode 1820-1850 Is toegenomen. Tussen de arrondissementen en de kantons kwamen aanzienlijke verschillen voor, waarbij vooral de arrondissementen Dendermonde en Aalst en In Oudenaarde het gebied ten oosten van de Schelde zich
onderscheidden. De stijging van het grondlnkomen was echter algemeen.
Analoog aan de berekeningen voor 1820 proberen wij hier ook voor 1850
de resultaten van tabel III.3 nog enigszins te preciseren en voorts het
bruto- en het netto-grondlnkomen van de produktlefaktor grond voor de provincie als geheel vast te stellen.
(1)

Over de polder- en dljklasten hebben wij geen Informatie Ingewonnen.

Aangenomen wordt, dat deze relatief kleine post rond 1850 overeenkwam met de
som, die In 1834/1835 betaald werd.
(2)

De grondbelasting werd in het tweede kwart van de eeuw in een aantal

stappen aanzienljk verlaagd. De reducties waren in de tweede helft van de
jaren twintig nog fractioneel. In het vierde decennium volgde op de invoering van het kadaster de landelijke gelijkstelling van de grondbelasting.
Het gevolg voor Oost-Vlaanderen was, dat deze inclusief opcenten in 1838 met
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Tabel III.3 Kadastrale cijfers, de grondrente (voor 1849/1858 en 1850) en
de stijging van de grondrente van onbebouwde grond (1820-1850).

kadastrale kantons:

(1)

Aalst nr. 1
Aalst nr. 2
Assenede
Beveren
Deinze
Dendermonde
Eeklo
Evergem
Gent
Geraardsbergen
Hamme
Herzele
Kaprijke
Kruishoutem
Lochristi
Lokeren
Nazareth
Nederbrakel
Nevele
Ninove
Oosterzele
Oudenaarde nr. 1
Oudenaarde nr. 2
Ronse
St.-Gillis Waas
St.-Maria Horebeke
St.-Niklaas
Temse
Waarschoot
Wetteren
Zele
Zomergem
Zottegem

60
54
56
38
34
65
50
46
50
59
68
57
52
45
56
66
49
41
44
68
48
44
59
63
47
58
44
48
52
44
67
45
44

(5)

(2)

(3)

1.099.381
569.694
568.542
1.290.856
722.031
1.097.656
691.658
663.950
1.242.896
951.804
1.031.550
900.951
766.930
792.837
916.073
759.596
693.741
661.143
808.121
1.171.661
1.212.363
800.937
788.168
714.538
918.822
854.720
651.946
923.248
417.234
836.539
1.003.196
756.986
781.517

1 .037.152
537.447
536.360
1 .217.789
681.161
1 .035.525
652.508
626.370
1 .172.543
897.928
973.160
849.954
723.519
747.959
864.220
716.600
654.473
623.720
762.378
1 .105.341
1 .143.739
755.601
743.555
674.092
866.813
806.340
615.043
870.989
393.617
789.188
946.411
714.138
737.280

270.334
124.604
129.634
173.879
79.828
293.110
137.915
118.858
247.829
229.869
287.916
209.533
160.431
137.748
208.876
205.932
134.866
100.432
136.084
327.024
229.552
134.875
190.350
184.874
169.258
202.626
109.785
174.809
87.279
140.870
276.012
131.520
131.604

35,25
30,18
31,87
16,66
13,28
39,48
26,80
23,42
26,80
34,41
42,02
32,72
28,49
22,57
31,87
40,33
25,96
19,19
21,73
42,02
25,11
21,73
34,41
37,79
24,26
33,56
21,73
25,11
28,49
21,73
41,17
22,57
21,73

7.502.483 7 .077.814
4.385.709 4..137.461
5.410.647 5 .104.384
4.109.190 3 .876.594
4.626.126 4 .364.270
2.027.130 1 .912.387
28.061.285 26 .472.910

1.386.693
914.970
1.262.334
1.029.682
856.456
427.980
5.878.119

24,37
28,39
32,86
36,17
24,42
28,83
28,54

(4)

arrondissementen:
Gent
Oudenaarde
Aalst
Dendermonde
St.-Niklaas
Eeklo
Oost-Vlaanderen

Bron

: Gewestelijke Directie van het Kadaster ( Gent, Bagattenstraat ),
Register nr. 217 (Register der oppervlakten en der inkomens van
de gemeenten met de aanduiding der veranderingen, die jaarlijks
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voorkomen); S.A. Gent, Modern Archief, nr. DD 5 en 6; tabel
III.1.
Legenda
: (1) ~ Het wijzigingspercentage van het belastbaar inkomen van
onbebouwde grond tussen 1835 en 1849/1858, zoals vastgesteld door de belastingdienst.
(2) - De grondrente voor de periode 1849-1858 berekend op basis
van (1) en het belastbaar inkomen van 1835, in franken
(onbebouwde grond).
(3) - De grondrente rond 1850, berekend op basis van (2), in
franken (onbebouwde grond).
(4) - De stijging van de grondrente tussen 1820 en 1850, in
franken (onbebouwde grond).
(5) - De procentuele stijging van de grondrente tussen 1820 en
1850 (onbebouwde grond).
Commentaar: zie tabel III.1.
3.380.440 frank op een dieptepunt belandde om daarna vanwege de incidentele
verhogingen
3.636.636

van de rijks-, provinciale- en gemeente-opcenten

in 1850 op

frank uit te komen; nog altijd 1,25 miljoen frank lager dan in

1820.21
De grondbelasting had betrekking op gebouwde en ongebouwde eigendommen. Uit de 'Statistique Territoriale' is op te maken, dat de eerste hiervan
30Z en de laatste ongeveer 70Z voor hun rekening namen in het midden van de
jaren dertig.22

Ook voor 1850 mag deze verdeling tussen beide categorieën

grondbelasting worden aangehouden, zodat het deel, dat het land opbracht
geschat kan worden op circa 2,55 miljoen frank, ofwel een som, die 1,45
miljoen frank minder was dan in het eerste kenjaar.
(3)

In de cijfers van de grondrente van 1850 in tabel III.3 is ook de

opbrengst van de grond (erfjes van huizen etc.) opgenomen, waarvan de produktie niet tot het agrarisch inkomen is gerekend. Zoals reeds is aangegeven
was hiermee rond 1830 ruim 2Z van het belastbaar inkomen gemoeid. Door voor
1850 eveneens dit percentage aan te houden kan het inkomen van de betreffende grond geraamd worden op 530.000 frank.
(4)

Ook na 1835 heeft het cultuurareaal nog wijzigingen ondergaan en is als

gevolg van bestemmingsverandering van bos- en woeste grond het grondlnkomen
enigszins toegenomen. Omdat hiermee door de kadastrale autoriteiten - voor
zover kon worden waargenomen - geen rekening is gehouden, ie door ons ruw
geschat een extra inkomensgroei van een 1/2Z aangenomen.
In tabel III.4 zijn de vier genoemde posten tenslotte op een rij gezet
en is voor 1850 het bruto- en het netto-grondinkomen van agrarische grond
geschat. Voor het bruto-inkomen kwamen wij hierbij uit op ongeveer 26,17
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miljoen frank en voor het netto-inkomen op 23,58 miljoen frank.

Tabel III.4

Bruto- en netto-grondinkomen van agrarische grond rond 1850
in Oost-Vlaanderen (in min frank).

Grondrente (tabel III.3)
Polder- en dijklasten
Niet-agrarische grond
Verandering cultuurareaal (1835-1850)
Bruto-grondinkomen
Polder- en dijklasten
Grondbelasting l»
Netto-grondinkomen

./.

./.
¿±.

26,473
0,09
0,53
0.132
26,165
0,09
2.499
23,576

Bron: Eigen berekeningen
Commentaar: 1) betreft uitsluitend agrarische grond.

2.4 De groei van het grondinkomen en het rendement op grond

Een vergelijking van de cijfers van het bruto-grondinkomen tussen 1820 en
1850 toont aan, dat dit met bijna 6 miljoen frank is gestegen, ofwel met 30Z
en op jaarbasis met 0,891. Opmerkelijk is, dat de ontwikkeling van het faktorinkomen achterblijft bij die van de totale agrarische produktie.23 In
1820 nam het bruto-grondinkomen nog ruim 45Z van het agrarisch inkomen voor
zijn rekening. In 1850 was het aandeel teruggevallen tot 38,51. De groei
van het agrarisch inkomen ging dus relatief gezien gepaard met een forse
herverdeling van inkomen tussen de produktiefaktoren. Bij de behandeling van
de beide andere faktorinkomens, die van kapitaal en arbeid, zal op deze
problematiek meer licht worden geworpen.
In tegenstelling tot het bruto-grondinkomen bleef de stijging van het
netto-grondinkomen (van 16,04 op 23,58 miljoen frank) tussen 1820 en 1850
niet veel achter bij de groei van de agrarische produktie. De relatieve
daling van het netto-grondinkomen of het werkelijke inkomen van de grondbezitters bleef beperkt. Het liep slechts terug van ruim 36 tot bijna 35Z van
de totale landbouwproduktie. Het onderscheid tussen bruto- en netto-grondinkomen laat zien, dat als gevolg van de aanzienlijke belastinghervormingen
de overheid haar aandeel in het agrarisch inkomen gevoelig zag afnemen en
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niet de grondbezittere.

Het grondlnkomen Is voor het begin en het einde van de periode 1820-1850 bepaald. Door gebruik te maken van pachtgegevens van de landbouwtelling van
1846 Is het nog mogelijk enig reliëf aan ta brengen In het verloop, dat het
grondlnkomen heeft ondergaan. De vraag of het zich langs een almaar stijgende lijn heeft voortbewogen, dan wel aan fluctuaties onderhevig Is geweest,
kan worden beantwoord.
Voor de jaren 1830, 1835, 1840 en 1846 1« door de landbouwtelling op
drie nlveau's, dat van de gemeente, het arrondissement en de provincie de
gemiddelde bruto-pacht van bouwland en hooi- en weiland vermeld. In tabel
III.5 zijn de beschikbare resultaten voor de provincie op een rij gazet.
Daarbij Is voor 1820 en 1850 uitgegaan van een grondareaal van respectievelijk 280.000 en 282.000 ha. Verder Is de gemiddelde pacht voor deze jaren
berekend door een verhouding van 1 op 2 aan te nemen tussen de gemiddelde
opbrengst van een ha bos en die van een ha cultuurgrond - het bosbeetand
bedroeg In 1820 respectievelijk 36.500 en In 1850 25.300 ha -.
Wat de jaren 1830, 1835, 1840 en 1846 betreft, Is geen gebruik gemaakt
van de provinciale pachtgegevens. Omdat de redactie van de landbouwtelling
de lokale cijfers heeft geaggregeerd zonder deze te wegen met de omvang van
het cultuurareaal, zijn de provinciale gemiddelden op onjuiste wijze vastgesteld en te hoog uitgevallen. Op basis van de arrondissementsgegevens zijn
de provinciale pachtgemlddelden door ons herberekend. Omdat voorts bij de
pachtopgaven van de landbouwtelling

geen tuinbouwgrond

in beschouwing Is

genomen, zijn de door ons berekende gemiddelden nog eens verhoogd met een
opslag van 2X. Dit percentage is verondersteld omdat de netto-produktiewaarde van tuingrond ongeveer het dubbele was van andere cultuurgrond en het
tuinbouwareaal ongeveer 21 omvatte van het totale cultuuroppervlak.

De gegevens van tabel III.5 maken duidelijk, dat de kentering van de agrarische conjunctuur in de jaren twintig haar uitwerking op het verloop van de
pachtprijzen niet heeft gemist. In 1830 lag het pachtniveau (bijna 91) lager
dan in 1820. De laatste twee decennia - met uitzondering van de Jaren 18451848 - van de periode kenden slechts stijgende pachtlasten en dit ondanks de
aanzienlijke daling van de grondbelasting. De cijfers tonen voorts aan, dat
de pachten op korte termijn geen scherpe fluctuaties

ondergingen,

maar

op
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Tabel III.5

De gemiddelde bruto-pacht van een ha cultuurgrond In OostVlaanderen (In franken).

1820
1830
1835
1840
1846
1850
1856

76,60
70,07
78,80
87,65
90,10
97,14
108,12

(71,40)
(81,37)
(90,63)
(93,21)
(106)

Bron

> Recensement (1846), Agricultura, I, 1851, CLXXXVIII-CXCIX, 304,
406, 425, 505, 535 en 562; Recensement (1856), Agriculture,
1862, 107-108; Eigen berekeningen.
Commentaar: Tussen haakjes zijn de gemiddelde pachten aangegeven van bouwland en hooi- en weiland zoals vermeld door de landbouwtellingen van 1846 en 1856.

langere termijn de agrarische conjunctuur alleszins volgden. In paragraaf 1
van dit hoofdstuk kwam reeds aan de orde, dat grondbezitters niet alleen oog
hebben voor de grondrente (of pacht), die

zij verwerven, maar dat voor hun

economische positie ook de waardeveranderingen van hun vermogen van belang
zijn. Ook als grondeigenaars geen actief deelnemer zijn aan het verkeer op
de grondmarkt en zich weinig gelegen laten liggen aan de prijs van hun land,
gaat hun grondbezit vroeg of laat In andere handen over en worden de waardeveranderingen

geëffectueerd. Vermoedelijk met uitzondering

van het derde

decennium en enkele Incidentele Jaren vertoonden de grondprijzen In de 19e
eeuw een onafgebroken stijging tot aan de grote landbouwcrisis van het vierde kwart van de eeuw. De groeiende grondproduktlvltelt en de eveneens almaar
stijgende pachtprijzen waren hiervoor verantwoordelijk. Daarnaast hebben ook
de aanwezigheid en vooral de prijs van andere beleggingsobjecten een rol
gespeeld. Wat dit laatste betreft moet In het bijzonder vermeld worden de
daling van het renteniveau van de eerste twee decennia van de eeuw naar een
lager peil in de periode na 1820.2* Hoewel het niet door ons is nagegaan, Is
het aannemelijk, dat deze rente-ontwlkkellng de grondprijzen niet onberoerd
heeft gelaten.

Voorzover gegevens over grondprijzen niet In 19e eeuwse tellingen zijn
opgenomen. Is het verzamelen van cijfers niet eenvoudig. Vooral voor het
eerste kwart van de eeuw bestaat nauwelijks betrouwbaar en representatief
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materiaal. Zelfs aan de hand van de uitgebreide gegevens van Lambert over
de verkoop van nationale goederen in 1820 en 1821 kunnen niet zonder meer
representatieve grondprijzen worden berekend.25
Wij gaan wat dieper in op het onderzoek van Lambert. Zijn gegevens
wijzen uit, dat grond in het arrondissement Oudenaarde op de grondvelllngen
in 1820 en 1821 respectievelijk 1698 (fl. 802,30) en 1490 frank (fl. 703,80)
per ha opbracht en dat in totaal in Oost-Vlaanderen 1219 ha verkocht werd
tegen een gemiddelde prijs van 1312 frank (fl. 620,-). Een vergelijking van
deze prijzen met die van 1830 (landbouwtelling van 1846) voor Oudenaarde en
de provincie als geheel geeft aan, dat de prijzen in 1830 ongeveer het dubbele waren van de prijzen van de nationale goederen.
Het is mogelijk, dat de grondprijzen in de jaren twintig een wat ander
verloop hadden dan de pachten en niet of nauwelijks zijn gedaald, maar toch
is de aangegeven stijging wel zeer onwaarschijnlijk. Verondersteld mag worden, dat de prijzen van 1820 en 1821 niet overeenkwamen met de gemiddelde
grondprijzen. Op de grondvelllngen kan de prijs zijn gedrukt, omdat daar tal
van zaken een rol speelden, die bij meer 'normale' verkopen minder of niet
voorkwamen. Men denke onder meer aan de wijze en de lokatie van de verkoop,
het feit dat in korte tijd relatief veel grond werd verkocht, en de grootte
en samenstelling van het koperspubliek. Verder is niets bekend over de produktiv! telt, de bestemming en de klasse-indeling van de grond alsmede de
bedongen rechten die op de grond konden rusten. De overheid kan voor de lage
prijzen niet verantwoordelijk worden gehouden. Baar was er veel aan gelegen
de nationale goederen tegen een goede prijs van de hand te doen. De instelprijzen op de veiling vielen immers samen met de uitgebrachte schattingen
van experts. Bovendien werd de grond geveild in een groot aantal artikelen
en gold de bepaling, dat bij een te laag eindbod de grond uit de verkoop
werd genomen.26
Omdat er echter gerede twijfel bestaat aan de representativiteit van de
prijzen van de verkochte nationale goederen, blijft een helder zicht op de
ontwikkeling van de grondprijzen noodgedwongen beperkt tot de Jaren na 1830.
Hiervoor zijn wij uitsluitend aangewezen op de aangehaalde landbouwtelling.
In de jaren 1830-1835-1840 ontwikkelden de grondprijzen zich in Oost-Vlaanderen op bijna dezelfde wijze als de pachten met gemiddelde waarden van
respectievelijk 2.517, 2.827 en 3.189 frank per ha. Hoewel voor het vierde
referentiejaar, 1846, een grondprijs van 3.141 frank is berekend, heeft de
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stijging van de grondprijzen zich

ook In het vijfde decennium verder voort-

gezet. Slechts In de jaren 1845-1848 deed zich een Incidentele val voor als
gevolg van de agrarische malaise en vermoedelijk mede de Europese revolutieperikelen.27 De rentestand kwam toen ook tijdelijk hoger te liggen, hetgeen
onder andere blijkt uit het koersverloop op de effectenmarkt. Van de risicovrije fondsen, zoals die der 31 Engelse Consols zakten de noteringen van 98Z
in het laatste kwartaal van 1845 naar 81Z in het tweede kwartaal van 1848.
Vervolgens werd de weg terug weer ingeslagen en ultimo 1850 werd het peil
van 97Z bereikt.2' Dat de grondprijzen ongeveer tegelijkertijd aantrokken
maken de noteringen voor

1850 duidelijk, toen een ha in Oost-Vlaanderen

3.614 frank opbracht.29

Na de behandeling van de pachten en de grondprijzen komen wij toe aan de
beantwoording van de vraag wat voor de bezitter in het tijdvak 1820-1850 het
effectief rendement was op zijn grond. Door uit te gaan van een geschatte
waarde van de grondprijs voor het beginjaar van de periode en ons te richten
op de gemiddelde grondrente, berekend op basis van zes min of meer willekeurige jaren, wordt getracht het effectief rendement op grondkapitaal te bepalen. Wij zijn ons ervan bewust, dat de gevolgde benadering de uitkomst parten speelt en dat de keuze van het begin- en het eindjaar van de periode
het uiteindelijk resultaat

aanzienlijk kan beïnvloeden

- zelfs voor het

geval, waarin alle relevante gegevens beschikbaar zouden zijn - . 3 0
In tabel III.6

is de netto-grondrente voor zes verschillende

Jaren

weergegeven. Het blijkt, dat deze gemiddeld op ongeveer 2,4Z lag. Omdat
voorts de waardestijging van het grondkapitaal circa 1Z per jaar bedroeg,
kan het gemiddelde effectieve rendement op grond voor de periode 1820-1850
worden vastgesteld op 3,41 per jaar.
Voor dezelfde

periode, waarin overigens

de rentestand

aan minimale

schommelingen onderhevig was, kwam ook het gemiddelde rendement van risicovrije 3Z Consols uit op een percentage van 3,4 per jaar.31 Het feit dat het
rendement op grond en goudgerande waarden weinig of niet van elkaar verschil
de, maakt duidelijk, dat in de eerste helft van de 19e eeuw van een zekere
integratie op de vermogensmarkt sprake was. Verder kan geconcludeerd worden,
dat grond weliswaar in de jaren twintig niet zo'n gewenst beleggingsobject
was, maar dat hij vanaf 1830 een hoger rendement gaf dan risico-vrije fondsen.
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Tabel III.6

Bron
Legenda

De netto-grondrente per ha cultuurgrond In zes Jaren van het
tijdvak 1820-1850.

Jaar

(1)

(2)

1820
1830
1835
1840
1846
1850

61,30
57,11
68,43
78,95
80,94
87,53

(2.700)
2.517
2.827
3.189
3.141
3.614

O)
(2,27)1>
2,27
2,42
2,48
2,58
2,42

: Eigen berekeningen
: (1) - het netto-grondlnkomen per ha (de gemiddelde bruto-paeht
minus de gemiddelde grondbelasting per ha, In franken)
(2) - de grondprijs per ha. (In franken)
(3) - de grondrente per ha. (In procenten)
Commentaar: 1) Aangenomen Ie, dat de procentuele grondrentes In 1820 en 1830
gelijk waren. De grondprijs van het eerste Jaar Is daardoor
bepaald op 2.700 frank per ha.

2. Appendix
Grondbezit en grondlnkomen geografisch verdeeld

App. 1 Inleiding

In een economie waarin de landbouw de dominerende of een belangrijke economische activiteit Is, dient men voor een goed begrip van het functioneren
van deze economie niet alleen de omvang van het grondlnkomen te kennen maar
ook te weten waar het grondlnkomen terecht komt. Met name Is het van belang
te weten of met het verworven grondlnkomen de lokale, landelijke economie
wordt versterkt of dat de grondbezitters In steden wonen en daar als deelnemers van het economische en sociale leven hun Inkomen besteden.
In het eerste geval betekent dit diversificatie van de landelijke economie en In het tweede geval wordt de arbeidsverdeling naar sectoren tussen
stad en land vergroot. Ook heeft het toestromen van grondlnkomen naar de
stad een grotere vraag naar huishoudelijke diensten en een groeiende bouwactiviteit tot gevolg en voorts komen stedelijke investeringsprojecten gemakkelijker aan middelen. De stedelijke kapitaalmarkten worden bij toenemend
grondlnkomen Immers verruimd en hoe gebrekkig en ontoereikend zij ook functioneren In de eerste helft van de 19e eeuw, het stedelijk economisch proces
wordt bij meer flnanclerlngsmogelljkheden gestuwd.
In deze appendix houden wij ons bezig met de geografische verdeling
van grondbezit en grondlnkomen. Vooral de positie van Gent wordt nader belicht. Nadat In paragraaf 2 Ie aangegeven, wat het belang van het grondlnkomen was voor de Gentse economie, volgt In paragraaf 3 een bespreking van
de gebruikte bronnen. In paragraaf 4 wordt nagegaan In welke mate In OostVlaanderen grondbezit In handen was van autochtonen, dan wel allochtonen en
welk deel van het grondlnkomen hen toekwam. In de laatste paragraaf van de
appendix wordt het Gentse onroerend goedbezlt en het Oostvlaamse grondlnkomen van Gentenaren geschat.

314
App. 2 Het belang van het grondlnkomen voor Gent

Voor de eerste helft van de 19e eeuw gaat Gent door voor een 'echte' Industriestad en dit als één van de weinige steden op het Europese continent.
Sedert het einde van de 18e eeuw heeft zich binnen zijn muren de katoenIndustrie gevestigd en de ontwikkeling van deze bedrijfstak zou de stad tot
grote wasdom hebben gebracht.
De moderne textielindustrie Is een belangrijke economische peller geweest. Te vaak echter wordt er In de literatuur aan voorbijgegaan, dat de
Gentse groei en bloei mede op andere zaken moet worden teruggevoerd. Men
denke onder andere aan de uitbouw van het administratieve staatsbestel, dat
met de Fransen op gang kwam en waarvan Gent als economisch, politiek en
religieus centrum van een omvangrijk achterland de vruchten plukte. Ook de
Infrastructurele ontwikkeling van de belde Vlaamse provincies maakte van
Gent een steeds belangrijker middelpunt van het gehele verkeersnet. Deze
ontwikkeling ging gepaard met nieuwe en betere landwegen en culmineerde in
de realisering van compleet nieuwe voorzieningen, zoals een directe verbinding met de zee en de aanleg van spoorwegen. Toch bleven al de nieuwe
economische activiteiten nog in de schaduw bij de oude economische relaties,
die zeker tot aan het midden van de eeuw voor de grootste directe inkomensbron van Gent zorgden. Wij doelen hier op de landbouw, waarvan grondlnkomen
zo rijkelijk naar de stad

toe stroomde. Als gevolg van het uitgebreide

grondbezit van Gentse ingezetenen had de agrarische sector een grote invloed
op de stedelijke economie.
Om een indruk te krijgen van de omvang van het grondlnkomen, vergelijken wij dit met het inkomen van de zo spraakmakende katoenindustrie. Op
grond van de industrietelling van 1846 kan het totale aantal Gentse werknemers in de spinnerijen, de weverijen en de drukkerijen van katoen rond het
midden van de eeuw op circa 6.000 worden bepaald. Voorts is uit de industrietelling op te maken, dat dit werkliedenbestand ongeveer 9.000 frank per
dag verdiende, waardoor het totale looninkomen in de katoenindustrie, bij
300 werkdagen per jaar, becijferd kan worden op 2,7 miljoen frank.32 Om de
totale toegevoegde waarde van de bedrijfstak te achterhalen dient hierbij
nog de jaarlijkse winst te worden opgeteld. Het bepalen van de precieze
omvang van de gemiddelde winst is echter een opgave, waaraan wij ons niet
hebben gewaagd. Wel is een ruwe schatting gemaakt aan de hand van de be-
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drijfsgegevens van de bekende Gentse firma Voortman.33 In deze grote onderneming bedroeg de winst gedurende het tijdvak 1815-1850 gemiddeld circa 50Z
van de loonkosten. Hoewel niet kon worden nagegaan of het winstconcept van
Voortman overeenkwam met onze boekhoudkundige noties over ondernemers- en
kapitaalinkomen, is aangenomen, dat de als winsten aangemerkte bedragen de
betreffende inkomens wel representeerden. Door nu verder te veronderstellen,
dat ook voor de rest van de stad de toegevoegde waarde van de katoenindustrie bepaald kan worden door middel van een opslag van circa 50Z op de uitbetaalde lonen, kan het totale inkomen van de bedrijfstak rond 1850 geraamd
worden op ruwweg A miljoen frank.
Misschien met uitzondering van het einde van de Jaren twintig en het
begin van de jaren dertig was het grondinkomen van Gentse ingezetenen groter
dan de inkomens uit de katoenindustrie. Voor 1850 stelden wij vast, dat
alleen al het bezit van grond in Oost-Vlaanderen goed was voor een jaarlijkse pachtstroom van circa 4,64 miljoen frank naar de provinciale hoofdstad.
Worden hier de huurpenningen van gebouwde eigendommen in Oost-Vlaanderenalleen de opstallen buiten de stad zijn in beschouwing genomen - en de inkomsten uit onroerend goed in andere provincies aan toegevoegd, dan komt de
Jaarlijkse middelenstroom zelfs uit op een som

van

rond

de

5,5 miljoen

frank. Dit bedrag is zo omvangrijk, dat het, voorzover besteed in Gent, wel
richting en vaart moest geven aan het economisch functioneren van de stad.

App. 3 De bronnen

Hoe komen wij aan het bedrag van de door Gent geïncasseerde grondrente en
is de beschikbare informatie wel betrouwbaar? Wie in het kader van de inkomensverdeling vragen stelt over het grondbezit, het grondinkomen en de verdeling van beide grootheden kan voor de 19e eeuw in eerste instantie de
gehouden landbouwtellingen bestuderen. Vanaf 1846 vermelden deze, soms op
gemeentelijk -, maar in ieder geval op arrondissements- en provinciaal niveau, de gemiddelde pachtprijs van een ha cultuurgrond en de mate, waarin
grond door pachter en door (boeren)eigenaare zelf geëxploiteerd werd.34 Wil
men meer weten of zich gedetailleerder van een en ander op de hoogte stellen, dan dient men kadastrale bescheiden te raadplegen. Voornamelijk aan de
hand van gemeentelijke kadastrale plans en leggers kan dan tot op het meest

316
gedesaggregeerde niveau, het Individueel perceel en het artikel (de eigenaar) , Informatie worden Ingewonnen.
Toch Is het vergaren van Informatie geen eenvoudig karwei. Nadat Immers
In 1835 de plans en de (eerste delen van de) leggers In hun 'oorspronkelijke
vorm' door de Inspecteur van het kadaster en de gouverneur van de provincie
waren goedgekeurd, werden Jaarlijks wijzigingen In de stukken aangebracht.
Eigendomsveranderingen,

die

onder andere

voortvloeiden

verkoop, nieuwbouw en afbraak van opstallen, alsmede

uit

verervingen,

grenscorrecties van

gemeenten werden alle op het plan en In de leggers geregistreerd. Da talrijke opeenvolgende wijzigingen van het onroerend goedbezlt maken het voor een
historicus bezwaarlijk om op grotere schaal aan de hand van deze bronnen
onderzoek te doen naar zaken, die met bezit en verdeling van grond te maken
hebbert. Wat de 19e eeuw betreft zijn er eigenlijk maar twee jaren, waarvoor
een dergelijk onderzoek van een gemeente, zonder dat het al te tijdrovend
wordt. Integraal kan worden uitgevoerd. Het eerste Jaar Is 1833. Voor dit
jaar kan van de kadastrale legger de situatie eenvoudig worden gereconstrueerd, omdat de sedert 1835 plaatsgevonden mutaties uit traceerbare wijzigingen bestaan op een eerste uniforme tekst en opstelling, de 'Oorspronkelijke Kadastrale Legger'.
Het

tweede

onderzoeksJaar verschilt van gemeente tot gemeente. Het

betreft het jaar, waarin P.C. Popp voor zijn beroemde 'Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique' de gemeentelijke legger kopieerde.î5 Omdat In de
publicaties van Popp niet Is aangegeven In welk jaar hij zijn arbeid verrichtte, Is het gebruik van deze zeer rijke bron

niet

zonder

meer

toege-

staan. Pas als de datering van de leggers van Popp Is achterhaald, Is het
gebruik van de gegevens verantwoord. Welnu, met behulp van het kadastrale
register 217 - waarin van jaar op jaar per gemeente de wijzigingen van de
oppervlakten en de belastbare Inkomens werden genoteerd - stelden wij vast,
dat Popp In de jaren 1858-1862 de leggers van de Oostvlaamse gemeenten heeft
overgenomen. Voor het gemak gaan wij er In het hiernavolgende vanuit, dat de
gepubliceerde gemeentelijke leggers de situatie van 1860 representeren.
Voor het onderzoek naar de verdeling van grondbezit en grondlnkomen In
de provincie Is zeer Intensief uit de beide kadastrale bronnen van 1835 en
1860 geput. Hoewel het laatste jaar buiten het onderhavige tijdvak valt,
maken wij toch gebruik van de cijfers van Popp en wel om door interpolatie
de situatie rond 1850 te schatten. Hierbij wordt verondersteld, dat in de
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kwart eeuw sedert 1835 de ontwikkelingen ten aanzien van de verdeling van
het grondbezit en het grondlnkomen zich gelijkmatig In de tijd hebben voorgedaan.
De studie van de leggers heeft zich beperkt tot de belastbare Inkomens
en de verblijfplaatsen van de eigenaars van onroerend goed. Op zaken als
ligging, soort en omvang van de eigendommen, alsmede hun tarieven en de
klassering ervan gaan wij In dit kader niet In. Ten aanzien van het beroep
van de eigenaar Is door ons slechts bijgehouden of de grondbezitter boer
was, dan wel onder een ander beroep was geregistreerd en dus, zo nemen wij
aan, zijn land verpachtte.

App. 4 De verdeling van grondbezit en grondlnkomen

Uit de landbouwtellingen van de 19e eeuw blijkt, dat In Oost-Vlaanderen
relatief veel land In handen was van pachters. Volgens de landbouwtelling
van 1846 werd er In dat jaar ruim 681 van de grond niet door de eigenaars
geëxploiteerd. Toch Is dit cijfer niet meer dan een gemiddelde voor een
situatie, die regionaal sterk uiteenliep. Tabel III.7 maakt duidelijk, dat

Tabel III.7

De grondverdellng (In procenten) tussen eigenaarsexploitanten en pachters (In 1846).

eigenaarsexploitanten

Gent
Oudenaarde
Aalst
Dendermonde
St.-Niklaas
Eeklo
Oo s t-Vlaanderen

28,A
39,7
44,8
33,7
24,5
21,7
31,9

pachters

71,6
60,3
55,2
66,3
75,5
78,3
68,1

totaal aantal ha
geregistreerde grond

70.522
35.268
39.459
25.990
38.800
29.950
239.989

Bron: Recensement (1846), Agriculture, I, 1851, 344-563.

er vooral grote verschillen bestonden tussen de arrondissementen Aalst en
Oudenaarde enerzijds en St.-Niklaas en Eeklo anderzijds. Voor Oost-Vlaanderen mag geconcludeerd worden, dat op de leemgronden, dus daar waar de land-
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bouw zeer arbeidsintensief werd uitgeoefend en het land versnipperd werd
bewerkt, de meeste eigenaars voorkwamen die hun grond zelf exploiteerden.
Het gevolg hiervan was, dat In deze streken meer dan elders de vruchten van
het grondlnkomen

ter plekke werden genoten en mogelijk ook geconsumeerd.

Wel moet worden opgemerkt, dat door ons niet Is onderzocht In welke mate
grondeigendom bezwaard was met hypotheken, waardoor alsnog vele middelen aan
de grondbezitters werden onttrokken en naar kapitaalverschaffers elders of
In eigen contreien wegstroomden. Ook bij raadpleging van de leggers van 1835
en 1860 wordt al snel duidelijk, dat In Oost-Vlaanderen veel grond werd
verpacht en dat het zuidoostelijk kwadrant een ander gezicht toonde dan de
rest van de provincie, vooral de arrondissementen St.-Niklaas en Eeklo.
Als het grondlnkomen niet aan de boeren toeviel, omdat zij pachtten,
konden deze revenuen nog wel ten goede komen aan de lokale economie. Grond
kon Immers In bezit zijn van dorpsgenoten of Inwoners van naburige gemeenten, wier economisch handelen verbonden was

aan

het

plaatselijke

platte-

landsgebeuren. Als daarentegen de grondbezittere niet in de directe omgeving
woonden van de plaats, waar hun onroerend goed gelegen was, mag worden verondersteld, dat er van de ontvangen pachten nauwelijks iets terugvloeide
naar de betreffende lokale economie. En dit gold in het bijzonder, als de
grondbezitter zich in de stad had gevestigd en daar in het economisch en
sociale leven was opgenomen.
Omdat het grondlnkomen zo'n kolossaal aandeel had in de totale inkomensvorming en dan vooral op het platteland, en omdat de geografische verdeling ervan diep ingreep in de plaatselijke economie, zijn wij nagegaan in
welke mate de lokale economieën van Oost-Vlaanderen hun eigen grondlnkomen
genoten. Met andere woorden in welke mate het bezit van grond geconcentreerd
was in handen van de plattelandsbevolking. Van een achttal kleine gemeenten,
verspreid over de provincie, werden de leggers bestudeerd en werd geregistreerd in welke mate het belastbaar grondlnkomen - niet dat van gebouwenof aan eigen inwoners en die van de grensgemeenten toeviel of aan derden. De
resultaten van de betreffende gemeenten zijn opgenomen in tabel III.8.
Hoewel niet kan worden aangegeven in hoeverre de cijfers van de tabel
representatief zijn voor de provincie als geheel, kunnen toch een aantal
grove conclusies worden

getrokken. Een eerste constatering

is, dat zich

tussen 1835 en 1860 in de afzonderlijke gemeenten veranderingen voordeden in
de verdeling van het grondbezit. Er was echter geen sprake van een ont-
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wikkeling In de provincie van landwlnet dan wel -verlies voor de lokale
economieën. Andere gegevens wijzen verder uit, dat In de acht gemeenten In
1835 en 1860 respectievelijk 28Z en 29Z van het belastbaar Inkomen ter plekke (eigen- en grensgemeenten) door boeren werd verworven. Tevens blijkt uit
de tabel, dat toch circa 551 aan de

lokale

bevolking

toeviel.

Hieruit

volgt, dat de vruchten van het grondbezit voor een belangrijk deel op het

Tabel III.8

De verdeling (In procenten) van het belastbaar grondinkomen
tussen Ingezetenen van de lokale economie (eigen- en grensgemeenten) en allochtonen (In 183S en 1860).
1835

Af enee (G.)
Gijzenzele (G.)
Impe (Α.)
Lieferinge (Α.)
Mespelare (D.)
Mullem (0.)
Nokere (0.)
Zulzeke (0.)
totaal 8 gemeenten

1

2

«7
60
72
66
43
49
52
59
55

53
40
28
34
57
51
48
41
45

1860
3
25..396
12..809
17.,565
8..373
15,,375
23.,739
35,,173
30.,400
168.,830

1

2

45
51
67
70
43
45
63
57
55

55
49
33
30
57
55
37
43
45

3
25..429
12..532
17,.535
8..264
15,.624
23..758
35..457
30..208
168..807

Bron

: Fopp, Atlas, z.J.; Gewestelijke Directie van het Kadaster, Gent
(Fellkaanstaat), Eerste gedeelte der gemeentelijke kadastrale
leggers.
Legenda
: (1) - Ingezetenen (eigen- en grensgemeenten)
(2) - Allochtonen
(3) - Het totaal gemeentelijk belastbare grondinkomen (In fran
ken)
Commentaar: G - Gent, A - Aalst, D - Dendermonde en 0 - Oudenaarde.

platteland zelf werden geplukt.36 Weliswaar kwamen er ook in 1835 en 1860
grote verschillen voor tussen de regio's, waarbij het 'eigen' grondbezit in
het arrondissement Aalst de kroon spande, maar het lokale grondbezit dat
niet in handen was van boeren, was overal omvangrijk.
Naar aanleiding van tabel III.8 en nadere gegevens van Popp kan voor de
provincie als geheel worden geschat, dat rond het midden van de eeuw - wij
zijn voorzichtig - 45-60X van de grond in handen was van derden; personen
die alleen door grondbezit met de plaatselijke economie waren verbonden.37
Omdat er hieronder nog velen waren, zelfs boeren, die als inwoners van het
platteland uit andere contreien grondinkomen verwierven, kan niet worden
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geconcludeerd, dat het percentage van A5-60I de mate Is, waarin het platteland schatplichtig was aan de stad en de relatief grotere gemeenten. Met de
onderlinge overheveling van middelen (grondlnkomen) tussen de plattelandsgemeenten waren nog zeer grote bedragen gemoeid. Al naar gelang er meer of
minder grote

plaatsen

In de plattelandseconomle worden opgenomen kan de

totale som op circa 10 à 1SZ van het totale grondlnkomen worden geraamd.
Wat er resteerde, ongeveer 35 à 45Z, zocht zijn weg naar de Oostvlaamse steden en naar grondbezitters bulten de provincie, vooral die In de provinciehoofdsteden Brugge en Antwerpen en de regeringezetel Brussel.3*
Onder de provinciesteden waren het de arrondissementehoofdplaatsen, die
zich In het bijzonder deden gelden. Kennelijk was voor grondbezitters de
aanwezigheid van een omvangrijk bestuursapparaat mede van belang voor hun
keuze van vestiging In deze centra. Ook kerkelijke en charitatieve Instellingen waren er goed vertegenwoordigd en konden uit hun verhoudingsgewijs
groot onroerend goedbezlt heel wat stedelijke nood lenigen. Het meest kwam
dit alles tot uiting In de stad, die In alle opzichten het hart van de provincie was. Nergens was Immers In Oost-Vlaanderen het grondbezit zo groot
als In Gent. Vanuit de hele provincie, alsmede aangrenzende arrondissementen
van West-Vlaanderen, en bovendien Zeeuws-Vlaanderen, stroomde hier grondlnkomen toe. Toch waren niet alle regio's In dezelfde mate schatplichtig aan
de stad. De dominantie van Gent over het platteland beperkte zich naarmate
de gemeenten verder weg lagen, meer In het bereik lagen van een ander, doorgaans regionaal, economisch centrum, en naarmate In de gemeenten het klelngrondbezlt meer verspreid was. Deze zaken kunnen wij adstrueren en kwantitatief bepalen met de uitvoerige studie, die wij hebben uitgevoerd naar het
Gentse grondbezit in de jaren 1835 en I860.

App. 5 Gent en zijn achterland

Voor inzicht in het functioneren van een economie is kennis van bezitsverhoudingen en van inkomen uit vermogen van wezenlijk belang. Vaak ontbreken
echter de nodige gegevens. Met de berekeningen van grondbezit en grondlnkomen is gepoogd een leemte aan te vullen in het geschiedbeeld van een stad,
waarvan de ontwikkeling wel in de laatste plaats bepaald zou zijn door de
landbouw. Dat het wel en wee van deze sector langs de weg van het grondinko-
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men van grote Invloed Is geweest op de lotgevallen van Gent en welke regio's
en gemeenten hier in het bijzonder bij betrokken waren, zal aan de hand van
het navolgende cijfermateriaal duidelijk gemaakt worden.
In eerste instantie is op basis van 50 landelijke gemeenten, per arrondissement, zowel voor grond als voor gebouwen het Gentse aandeel in het
belastbaar inkomen bepaald.39 Om na te gaan of en in welke mate er verschuivingen zijn opgetreden in de Gentse bezittingen zijn de cijfers van
1835 en 1860 naast elkaar gezet. In tabel III.9 zijn de berekende gegevens
opgenomen.

Tabel III.9

Het Gentse aandeel in het belastbaar inkomen van grond en gebouwen in 1835 en 1860 (op basis van 50 landelijke gemeenten).
bel.ink. gebouwen

bel.ink. grond
1835
(1)
Gent
Oudenaarde
Aalst
Dendermonde
St.-Niklaas
Eeklo
Oost-Vlaand.

38
17
14
18
10
23
22

1860
(2)

682.163
374.044
280.112
529.400
468.873
193.663
2.528.256

(1)
41
15
16
18
9
28
23

1860

1835
(2)

679.879
373.798
278.574
529.125
468.717
193.521
2.523.614

(3)

(«)

12
8
5
4
1
7
6

144.262
63.893
44.119
113.424
118.423
37.170
521.291

(3)
17
9
4
4
1
10
8

(4)
157.214
62.519
46.006
118.225
130.395
39.333
533.692

Bron: zie tabel III.8.
Legenda: (1) - Het Gentse aandeel in het belastbaar inkomen van grond (in
procenten).
(2) - Het totale belastbaar inkomen van grond in de steekproefgemeenten (in franken).
(3) - Het Gentse aandeel in het belastbaar inkomen van gebouwen (in
procenten).
(4) - Het totale belastbaar inkomen van gebouwen in de steekproefgemeenten (in franken).

Uit de tabel blijkt, dat het Gentse onroerend goedbezit in de provincie geen
grote wijzigingen heeft ondergaan. Het is slechts in geringe mate gestegen.
Als echter de arrondissementen afzonderlijk worden bezien, valt op dat in
Gent en in Eeklo het grondeigendom van de stad het meest is gestegen. Ook
het bezit van gebouwen nam er het sterkst toe; verhoudingsgewijs zelfs spectaculair. Het overzicht III.9 maakt duidelijk hoe de Gentse belangen over de
provincie waren verspreid en welke volumeveranderingen in het onroerend goed
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zich In de periode 1835-1860 hebben voorgedaan.
Om het beeld regionaal te verscherpen, zijn alle gemeentelijke gegevens
van de belastbare Inkomens voor 1860 naar kadastraal kanton gegroepeerd.
Voor het kenjaar 1850 Is vervolgens getracht het grondinkomen te bepalen,
dat toen door de Gentse grondbezittere werd verworven. De reeds In hoofdstuk
2 vermelde pachtcontracten werden daartoe In aangepaste vorm gebruikt. Na
doorrekening van de bekende wijzigingspercentages ten opzichte van de kadastrale begroting

(zie kolom 1 van tabel III.3) zijn de resultaten met het

eerder vastgestelde percentage van 61 verminderd. Ook Is verondersteld, dat
de volumegroei van het Gentse grondbezit In de periode 1835-1850 zich gelijkmatig heeft voorgedaan en dat de verandering In elk kanton overeenkwam
met die van het arrondissement, waarin de betreffende gemeenten lagen.

Met de bijvoeging In tabel III.10 van het Gentse aandeel In het belastbaar
Inkomen van gebouwen is voorts beoogd een Indicatie te verkrijgen van de
inkomensstroom, die met het bezit van deze onroerende goederen gepaard ging.
Hoewel door ons geen systematisch onderzoek is gedaan naar het beloop van de
huren van bouwwerken, maakt het genoemde Register 217 duidelijk, dat in de
meeste gemeenten ook het belastbaar inkomen van gebouwen van 1866 op 1867
fors werd opgetrokken. Evenals bij de doorgevoerde verandering van het belastbaar inkomen van grond, was ook deze verhoging een gevolg van een uitgebreide vergelijking tussen de geldende huurprijzen en kadastrale begrotingen. Een 'Tableau comparatif des prix de location et des évaluations cadastrales des propriétés bâties', gedateerd 31 januari 1866, toont aan, dat in
het kanton Gent de vigerende huurprijzen de kadastrale begroting met bijna
All overtroffen.40 Op welk jaar of periode de huren betrekking hebben, vermeldt het stuk echter niet. Dit heeft tot gevolg, dat zelfs bij voldoende
gemeentelijke gegevens nooit precies kan worden aangegeven op welk peil de
huren rond 1850 lagen. Dat zij toen echter uitstaken boven de kadastrale
begroting, staat wel vast.
Hoe geraken wij nu aan de cijfers van 1850? Voor het bepalen van de
hoogte der huren rond 1850 is hier verondersteld, dat de eenmalige grote
aanpassing van het belastbaar inkomen van gebouwen gebaseerd was op dezelfde
periode als die voor grond (1849-1858). De stijging van 1866 op 1867 lag
voor de provincie ruwweg tussen de 35 en de 40Z.*1 Verder wordt aangenomen,
dat het huurpeil zich sedert 1835 lineair heeft ontwikkeld en dat daardoor
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de som voor 1850 30Z boven de kadastrale begroting uitkwam. Houden wij er nu
ook nog rekening mee, dat het Gentse gebouwenbezlt na 1835 aanzienlijk (en
gelijkmatig) Is toegenomen, dan kan de resulterende Inkomensstroom voor het
midden van de eeuw geraamd worden op bijna 500.000 frank.
Toch mochten de onroerend goedbezitters deze stroom niet volledig tot
hun besteedbaar

inkomen rekenen, want evenals op grond rustte er ook op

gebouwen grondbelasting. In 1850 bedroeg deze voor de provincie naar hoofdsom en rijks-, provinciale-, gewone-, en buitengewone gemeentelijke opcenten
ongeveer 141 van het belastbaar inkomen.42 De toepassing van dit percentage
op het Gentse gebouwenbezlt leverde aan belasting bijna 50.000 frank op,
zodat voor de netto-inkomstenstroom circa 450.000 frank resteerde.

Terug naar het grondinkomen. Tabel III.10 geeft gedetailleerd aan, hoe het
Gentse grondbezit over de provincie was verspreid. Uit het overzicht blijkt,
dat de betrokkenheid van de hoofdstad nergens zo groot was als in het eigen
arrondissement. Ruim 401 van het grondinkomen vloeide naar Gent en nam daarmee meer dan de helft van het totale Gentse grondinkomen voor zijn rekening.
Buiten de arrondissementsgrenzen nam het Gentse belang sterk af. Met uitzondering van de kantons Assenede en Kaprijke, die meer op Gent dan op de economisch weinig belangrijke arrondissementshoofdplaats Eeklo waren aangewezen, kan men voor de andere kantons constateren, dat voor het grondbezit de
aantrekkingskracht van het eigen nabije economische centrum een belangrijke
rol speelde. Voorts mag ook de conclusie worden getrokken, dat naarmate Gent
verder aan de horizon lag, zijn belangen afnamen. Een vergelijking tussen de
randgemeenten van de hoofdstad, waar gemiddeld meer dan 60Z van de grond
Gents eigendom was en de grenskantons Beveren, Temse en Ninove, waar dit
voor nog geen 51 het geval was, geeft de situatie voor Oost-Vlaanderen duidelijk weer. Bovendien gold voor de zuid-oost hoek van de provincie nog, dat
er het grondbezit kleinschalig en in aanzienlijke mate in lokale handen was.
Toch waren de vijf overige arrondissementen nog goed voor meer dan 45Z van
het Gentse grondinkomen, hetgeen voor het midden van de eeuw ongeveer 2,4
miljoen frank betekende. De zes arrondissementen gezamenlijk brachten Gent
circa 20Z op van het totale Oostvlaamse grondinkomen, ofwel in 1850 5,14
miljoen frank. In het laatste bedrag was wel de grondbelasting begrepen.
Evenals voor gebouwen bedroeg deze aan hoofdsom en opcenten in 1850 ongeveer
14Z van het belastbaar inkomen en werd door ons geraamd op circa 500.000
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frank. Wat dus als besteedbaar Inkomen voor de Gentse grondbezitters overbleef, was een bedrag van ongeveer 4,64 miljoen frank.41

Tabel III.10

Het Gentse aandeel In het belastbaar Inkomen van grond en
gebouwen en het geschatte Gentse grondInkomen rond 1850.

kadastrale kantons :

(2)

(3)

(4)

(5)

685.498
369.742
364.205
929.542
536.440
660.430
461.483
454.564
557.274
596.221
612.772
585.896
505.432
545.147
587.178
454.654
464.029
467.041
559.462
693.202
816.869
558.180
501.092
435.419
627.967
540.544
460.698
623.429
274.732
578.288
598.996
522.280
542.261

63.336
37.566
151.905
24.484
182.580
36.129
98.427
211.074
342.766
61.059
88.388
69.944
155.861
95.827
233.150
57.207
202.516
63.527
199.127
33.297
309.266
132.372
40.051
49.732
42.867
62.257
42.990
27.529
100.952
112.484
41.696
228.655
114.082

9,24
10,16
41,71
2,63
34,04
5,47
21,33
46,43
61,51
10,24
14,42
11,94
30,84
17,58
39,71
12,58
43,64
13,60
35,59
4,80
37,86
23,71
7,99
11,42
6,83
11,52
9.33
4,42
36,75
19,45
6,96
43,78
21,04

4.655
1.247
14.195
1.653
16.625
2.947
11.978
46.569
89.009
4.033
4.736
2.466
12.637
10.444
18.260
5.978
21.568
2.711
23.920
585
31.075
11.184
2.936
2.114
2.180
3.766
5.592
377
14.148
11.082
1.488
33.076
4.683

92.932
52.393
207.909
33.087
224.577
55.619
129.534
282.875
471.950
87.925
138.796
99.452
207.854
134.961
333.862
92.993
276.983
85.793
263.209
50.662
420.147
186.660
62.360
79.381
61.706
96.324
60.621
39.898
140.853
151.128
64.969
304.337
148.781

Gent» >
4.820.013
Oudenaarde
2.889.055
Aalst
3.444.281
Dendermonde
2.541.913
St.-Niklaas
3.144.584
Eeklo
1.331.120
Oost-Vlaanderen· ' 18.170.966

2.022.512
412.832
371.389
301.862
198.307
406.192
3.713.094

41,96
14,29
10,78
11,88
6,31
30,52
20,43

295.072
31.333
17.536
21.269
15.897
38.810
419.917

2.735.327
605.306
516.392
444.604
293.602
545.298
5.140.529

Aalst nr. 1
Aalst nr. 2
Assenede
Beveren
Deinze
Dendermonde
Eeklo
Evergem
Gent» >
Geraardsbergenb'
Hamme
Herzele
Kaprijke
Kruishoutem
Lochristi
Lokeren
Nazareth
Nederbrakel
Nevele
Ninove
Oosterzele
Oudenaarde nr. Ie '
Oudenaarde nr. 2
Ronse
St.-Gilles Waas
St.-Maria Horebeke
St.-Niklaas
Temse
Waarschot
Wetteren
Zele
Zomergem
Zottegem

(1)

arrondissementen:

Bron

:

Popp, Atlas, z.J.
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Legenda

:

Commentaar:

(1) - Het belastbaar inkomen van grond rond 1860 in franken
(berekend op basis van de betreffende gemeenten)·
(2) - Het Gentse aandeel van het bel.ink. van grond rond I860
in franken.
(3) - Het Gentse aandeel van het bel.ink. van grond rond 1860
in procenten.
(4) - Het Gentse aandeel van het bel.ink. van gebouwen rond
1860 in franken.
(5) - Het geschatte Gentse grondinkomen rond 1850 in franken.
a) De stad Gent is in deze cijfers niet opgenomen; b) De etad
Geraardsbergen ontbrak in de 'Atlas' van Popp. In plaats van
1860 is voor deze gemeente de legger van 1835 gebruikt; c)
Ook voor de stad Oudenaarde zijn geen gegevens teruggevonden.
Aan de hand van de legger werd echter voor deze plaats de
situatie van 1860 gereconstrueerd; ad (5): Het Gente« grondinkomen rond 1850 is geschat na toepassing van de eerder
vastgestelde wijzigingspercentages (zie kolom 1 tabel III.3),
de reductiefaktor (1850-1849/58) en de volumeveranderingen
tussen 1835 en 1860 (zie tabel III.9). Ten aanzien van het
laatste punt werden de gemeentecijfers van 1860 als volgt gemuteerd: de gemeenten van het arrondissement Gent met 97,31,
van Oudenaarde met 103,81, van Aalst met 96,01, van Dendermonde met 98,91, van St.-Niklaas met 103,81 en van Eeklo mat
93,0Z

Na het bepalen van het Gentse grondbezit en grondinkomen, is een belangrijk
deel van de economische relatie tussen Gent en zijn achterland bestudeerd.
Om een completer beeld hiervan te krijgen, dienen nog tal van lacunes te
worden aangevuld. Zelfs ten aanzien van de financiële stromen tussen de stad
en het platteland blijven er nog vele vragen onbeantwoord. Zo kan in nauw
verband met het grondeigendom het vraagstuk der grondhypotheken worden genoemd.
Ook in de eerste helft van de 19e eeuw wae het hypothecaire grondbedrijf al ontwikkeld. Grondbanken waren toen nog weinig actief. De notaris
bracht vragers en aanbieders van middelen bij elkaar. Bij hem werden geldleningen met grond als zekerheid afgesloten. In welke omvang hypotheken in
Oost-Vlaanderen werden genomen en welke financiële verplichtingen hieruit
voortvloeiden kan pas na een uitgebreid onderzoek van hypotheekregistere en
notariële archieven worden achterhaald. Een dergelijke studie ie vanwege het
tijdrovende karakter en onze beperkte mankracht niet aangevat.
Wel kan worden opgemerkt, dat het geven van een hypotheek zich doorgaans eerst voordeed bij de bedrijf sstart van een nieuwe eigenaar, meestal
na het overlijden van een grondbezitter. Wanneer één van zijn erfgenamen,
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diens bedrijf wenste voort te zetten en daarvoor de andere erfgenamen diende
uit te kopen, maar de middelen ontbeerde, was het geven van een hypotheek de
geëigende weg. Dat hier sedert het terugdringen van de prlmogenltuur in het
erfrecht In de Franse tijd jaarlijks aanzienlijke bedragen mee gemoeid waren, ligt voor de hand. Zeker als wij de situatie macro-economisch voor de
provincie als geheel bezien. Toch is de vraag, die ons bezighoudt niet: in
welke mate grond verhypothekeerd was of welke financiële stromen er periodiek uit voortvloeiden, maar hoe en op welke wijze de economische relatie
tussen stad (Gent) en (achter)land door

hypothecaire

leningen

werd

beïn-

vloed.
Verondersteld mag worden, dat daar waar de grotere vermogens aanwezig
waren ook meer geldschieters bereid varen middelen ter beschikking te stellen. Hoewel in eerste aanleg wel altijd lokaal vraag en aanbod op elkaar
werden afgestemd, moeten het in het algemeen toch grotere gemeenten en steden zijn geweest, die de plaatselijke tekorten dekten. Maar het verschaffen
van leningen betekende tevens, dat er periodiek in omgekeerde richting rente- en aflossingsbetalingen op gang kwamen. Welke van deze beide financiële
stromen de grootste was en in hoeverre zij elkaar compenseerden is moeilijk
vast te stellen voor de eerste helft van de 19e eeuw. Vermoedelijk zal bij
de vroege ontwikkeling en groei van het hypotheekwezen de kapitaalverschaffing overheersend zijn geweest, terwijl op de wat langere termijn de laatste
stroom meer tegenwicht ging bieden en tenslotte de grootste werd. Wanneer en
hoe één en ander plaatsvond, kan slechts met cijfers, waarover wij niet
beschikken, worden aangetoond. Wel mag worden geconstateerd, dat naarmate
steden en grotere gemeenten meer betrokken raakten bij het hypotheekbedrijf
de schuldafhankelijkheid
relatie tussen stad

van het platteland toenam en ook de economische

(Gent) en (achter)land zich ten gunste van de eerste

ontwikkelde.
Het afsluiten van een grondhypotheek bleef in de 19e eeuw niet alleen
beperkt tot eigenaars die hun land zelf bewerkten, maar ontwikkelde zich ook
voor

andere grondbezitters

tot een middel waarvan dankbaar gebruik werd

gemaakt. Men kon immers goede leningsvoorwaarden verkrijgen, als grond als
zekerheid werd aangeboden. Of dit verschijnsel zich alleen voordeed binnen
de wat grotere financiële circuits van de steden of ook op het platteland,
hebben wij niet achterhaald. Aangenomen mag worden, dat het aangaan van
hypothecaire leningen door 'absentee' grondbezitters niet gepaard is gegaan
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met grote financiële stromen tussen stad (Gent) en (achter)land.
Op de vraag of dit wel het geval Is geweest bij de veranderingen In de
grootte van het stedelijk grondbezit kunnen wij evenmin een goed gefundeerd
oordeel geven. Dat wil niet zeggen, dat wij hiervoor geen gegevens hebben.
Voor Gent kan met behulp van de tabellen III.9 en III.10 geschat worden, dat
er het belastbaar Inkomen van het grondbezit van 1835 op 1860 met circa
165.000 frank steeg. In deze periode werd per saldo door de stad ruwweg voor
360.000 frank per jaar aan nieuw grondbezit verworven.44
Betekende dit nu ook een Jaarlijkse kapitaalstroom van een dergelijke
omvang van de stad naar het land? Het antwoord op deze vraag kan slechts
worden gegeven, als duidelijk Is op welke wijze de uitbreiding van het grond
bezit tot stand Is gekomen. Daarvoor dienen zich een drietal mogelijkheden
aan.
Naast de aan- en verkoop van grond vond eigendomsovergang tussen stad
en land plaats door vererving en ook door verandering van woonplaats van de
grondbezitters. Voor geen van deze drie vormen van bezltsmutatles beschikken
wij echter over voldoende kwantitatief materiaal om aan te geven in welke
mate zij de verdeling van het grondbezit tussen stad en land wijzigden.
Aannemelijk is wel, dat als gevolg van de migratie naar de steden in de eerste helft van de 19e eeuw, met name wat Gent betreft, heel wat grondbezit
in handen van stedelingen kwam zonder dat daar een financiële vergoeding aan
het land tegenover stond. Het is mogelijk, dat in de periode 1835-1860 de
groei van het Gentse grondbezit door vererving en verhuizing per saldo groter was dan het geschatte bedrag van de totale verwerving van nieuw grondbezit. Voor de stad zou dan met de aan- en verkoop van grond geen uitgaande
maar een inkomende middelenstroom gemoeid zijn geweest.45 Welke rol koop,
vererving en verhuizing ook hebben gespeeld in ieder geval kan men vaststellen, dat de uitbreiding van het Gentse grondbezit niet gepaard is gegaan met
financiële aderlatingen van de stad.

Door in te gaan op financiële stromen die verband hielden met het stedelijk
grondbezit, is getracht de economische relatie tussen Gent en zijn achterland meer reliëf

te geven. Hoewel geen gedetailleerde conclusies konden

worden getrokken, is duidelijk gemaakt, dat het hypotheekwezen en de uitbreiding van het grondbezit in het financiële verkeer tussen stad en land
bij lange na niet de plaats innamen die het grondInkomen voor zich opeiste.
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Wat de economie van de stad Gent betreft nog wat nader commentaar. Met
het bepalen van het grondlnkomen van Gent Is getracht meer zicht te krijgen
op de economie van een stad die vaak te eenzijdig als Industriële metropool
Is belicht. Toch wordt de precieze rol van het grondlnkomen pas duidelijk
als ook Is aangegeven hoe dit grondlnkomen was verdeeld. Het verdelingspatroon van het grondlnkomen beïnvloedde Inmers de aard en de omvang van de
bestedingen van de grondbezitters en daarmee de Inrichting van de stedelijke
produktle.
Moge de verdeling van het grondlnkomen nog een terra Incognita zijn,
het is niet te boud te veronderstellen, dat de persoonlijke verdeling tamelijk scheef was en dat een groot deel van het grondlnkomen bij een kleine
groep zeer vermogenden terecht kwam/' Deze konden er met hun families niet
alleen een luxe consumptie op na houden maar ook hun besparingen moeten
doorgaans groot zijn geweest. Zeker als hun inkomen nog werd aangevuld uit
andere bronnen. Men denke hierbij aan het onroerend goedbezit in Gent zelf,
het bekleden van de best betaalde openbare ambten en niet op de laatste
plaats de betrokkenheid bij het bedrijfegebeuren. Het economisch leven in
de eerst helft van de 19e eeuw in Gent, en vermoedelijk ook elders in OostVlaander en, moet voor een groot deel door de rijke grondbezitters in gang
zijn gehouden. Op de vraag in welke mate een en ander precies plaatsvond,
blijven wij vooralsnog het antwoord schuldig.
Na het uitstapje naar Gent en de behandeling van de geografische verdeling van het Oostvlaamse grondlnkomen, vervolgen wij het relaas met de twee
resterende produktiefaktoren, kapitaal en arbeid. Allereerst is het kapitaal
aan de orde, dat in de landbouw werd aangewend. Getracht wordt hiervan de
omvang te bepalen en het inkomen, dat er aan dient te worden toegerekend.
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Noten bij deel III, hoofdstuk 21

1.

Een voorbeeld hiervan treft men aan In de recente studie van Dhaene
over Zlngem (Oudenaarde). De auteur stelt hierin dat het rendement op
grond gelijk Is aan de verhouding tussen pachtprijs en grondprijs
(Dhaene, Boeren, 1986, 155-158).

2.

R.A. Gent, Kadaster nr. 102-1052.

3.

Eén van de centrale doelstellingen bij het opzetten van het kadaster
was Immers te komen tot een evenredlger verdeling van de grondbelasting; niet alleen tussen de gemeenten van dezelfde provincie, maar ook
tussen de provincies onderling. De klachten van Oostvlaamse grensgemeenten In de Hollandse periode over de heffing van veel te hoge grondbelasting In vergelijking met hun Brabantse en Henegouwse buurgemeenten
zijn maar al te bekend. De algemene perequatie van de grondbelasting
zou recht doen aan de Vlaamse klachten, maar deze vond pas plaats,
nadat het kadaster In 1835 landelijk - nog met uitzondering van de provincies Luxemburg en Limburg - was Ingevoerd. Voor Oost-Vlaanderen kwam
dit neer op een aanzienlijke reductie en voor Brabant en Henegouwen op
een forse verhoging van de grondbelasting.

4.

Op 27 augustus 1832 kondigde de gouverneur de gemeenten aan, dat In de
laatste drie kantons - Gent, Aalst nr. 2 en Zele - In de loop van het
jaar de schattere en controleurs, 'gelet op artikel 492 der methodleke
verzameling der wetten op het kadaster', de kadastrale taxatie van de
ongebouwde en gebouwde eigendommen zouden uitvoeren (M.A., 1832, 32,
148-149). De uiteindelijke bekrachtiging van Document nr. 11 zou nog
bijna een Jaar op zich laten wachten.

5.

M.A., 1833, 33, 212-215.

6.

Aan de gouverneur en in afwachting van zijn goedkeuring werd er door
de inspecteur van het kadaster voor elk kanton, gerubriceerd per gemeente, verslag uitgebracht. Het betrof de veranderingen in de belastbare opkomst, waarmee de herklassering van bepaalde percelen gepaard
was gegaan (R.A. Beveren, Provincie Bestuur 1830-1850, nr. 908).

7.

R.A. Beveren, Provincie Bestuur 1830-1850, nr. 908.

8.

De volledige voltooiing van de kadastrale werkzaamheden mondde voorts
uit in de naar sectie en perceelnummer opgebouwde Oorspronkelijke
aanwijzende tafels der grondeigenaren en der ongebouwde en gebouwde
vaste eigendommen, benevens van derzelver inhoudsgrootte, klassering en
belastbaar inkomen' en de Oorspronkelijke kadastrale legger of alphabetische lijst der grondeigenaren, met omschrijving van derzelver ongebouwde en gebouwde vaste eigendommen'. In de legger had iedere eigenaar
aanvankelijk (1835) één artikelnummer en werd hij vermeld met naam,
voornaam, beroep en woonplaats. Toen dit alles zijn beslag had gekregen, was het 'Kadaster' als publiek orgaan definitief ingericht en
gevestigd. De volledige inventarisatie van lokatie, waarde en bezit
van grond en bouwwerken gaf de overheid een administratieve greep op
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het land. Zij was nu in staat op basis van betrouwbare feiten haar
grondbeleid op een evenwichtiger manier In te richten dan ooit In het
verleden het geval was geweest. De werkzaamheden van het kadaster concentreerden zich rond de opmeting van land, het vervaardigen van plannen, het uitvoeren van taxaties en het opstellen van tafels en leggers.
Men was daar al sedert 1808 mee bezig. Pas aan het eind van de jaren
twintig en In het begin van de jaren dertig - nadat bij K.B. van 22
Juni 1826 wederom 'nieuwe maatregelen omtrent de kadastrale werkzaamheden waren voorgeschreven' (Slckenga, Geschiedenis, I, 1883, 28) - belandde men In het finale stadium. Na 1835 - K.B. van 10 februari 1835beperkte het kadaster zich nog slechts tot het bijhouden van de veranderingen die In de vorm van authentieke acten werden aangereikt (Exposé, 1840, 56-59; Slckenga, Geschiedenis, I, 1883, 15-68).
In de maatschappij van de 19e eeuw, waarin zich vele grootscheepse,
drastische en dramatische veranderingen voltrokken In de economische en
sociale orde, was de totstandkoming van het kadaster een revolutionaire
doorbraak op het gebied van de administratieve ordening.
Gewestelijke Directie van het Kadaster (Gent, Bagattenstraat).
Om welke reden er een uniform stijgingspercentage voor de gemeenten
van hetzelfde kanton werd vastgesteld, is niet achterhaald. Het Is
mogelijk, dat de overheid de verschillen tussen de afzonderlijke gemeenten van hetzelfde kanton gering achtte, of wel terugschrok voor al
te uitgebreid onderzoek op micro-niveau.
Gewestelijke Directie van het Kadaster (Gent, Pellkaanstaat), Register
209. De totale som zal voor de provincie vermoedelijk wat hoger zijn
geweest omdat een aantal gemeenten en secties van gemeenten in de totaaltelling ontbraken. Het hoogst waren de polder- en dijklasten in de
arrondissementen St.-Niklaas en Eeklo en langs de Schelde. Absoluut en
relatief sprongen de volgende gemeenten eruit: Doel 17.867 frank (belastbaar inkomen op onbebouwde grond bedroeg er 88.621 frank) Ka Ilo
11.377 (b.i. 191.443 frank), Melsele 7.395 (b.i. 158.614 frank), Waasmunster 7.094 (b.i. 222.036 frank), en Watervliet 2.416 (b.i. 22.564
frank).
Exposé, 1821, 21-27 en Exposé, 1822, 11-13.
De vaststelling van de grondbelasting werd voor de afzonderlijke provincies jaarlijks bij wet geregeld. In het Staatsblad werd de verdeling
tussen vaste en ongebouwde eigendommen aangegeven voor de noordelijke,
maar niet voor de zuidelijke provincies.
M.A., 1817, 1, 110-139¡ R.A. Beveren, Provincie Bestuur 1830-1850, nr.
110 B.
De grondbelasting bestond uit een hoofdsom waaraan verder allerlei
rijks-, provinciale en gemeentelijke opcenten werden toegevoegd.
R.A. Gent, Hollands Fonds, nr. 3054/3.
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17.

De beschikbare gegevens van de 77 Ooetvlaamse gemeenten zijn hier per
kadastraal kanton getotaliseerd. Achtereenvolgens zijn voor 1818 de
kadastrale inkomens van gebouwen en van grond in Nederlandse guldens
vermeld.
Aalst nr. 2
Assenede
Herzele
Lochristi
Nevele
Ninove
Waarschoot
Zele
Zomergem

14.769
27.640
24.980
35.824
43.110
35.432
32.301
50.062
83.558

198.009
240.861
336.629
306.803
281.598
412.406
155.059
336.561
280.798

18.

De kadastrale begroting was een totaal-staat van eigendommen met hun
kadastraal (belastbaar) inkomen. Het inkomen werd berekend op basis
van de grootte en het vigerend kadastraal tarief (grondtarief) van het
betreffende eigendom.

19.

S.A. Gent, Modern Archief, nr. DD 5 en 6.

20.

Voor de gemiddelde pachtprijzen van 1846 en 1856 zij verwezen naar
tabel III.5. In werkelijkheid moet de stijging pas na 1848 op gang zijn
gekomen an dan ook wat groter zijn geweest dan hier is aangegeven. (Recensement (1846), Agriculture, 1851, I, 344, 406, 425, 505, 535 en 562;
Recensement (1856), Agriculture, 1862, 108). Bij dit alles werd er
voorts steeds vanuit gegaan, dat de pacht en de grondrente van de bossen in dezelfde mate stegen als die van de overige cultuurgrond.

21.

Exposé'e, 1817-1851.

22.

Statistique Territoriale, 1839, XI-XIV.

23.

Zie deel II, hoofdstuk 4.

24.

Met als maatstaf voor de rente-ontwikkeling, het effectief rendement op
Engelse Console (langlopend overheidspapier) kan worden geconstateerd,
dat dit zich in de jaren 1800-1820 bewoog tussen de 4 en 5Î, en daarna
terecht kwam op een percentage tussen de 3 en de 4 (Mitchell/Deane,
Abstract, 1971, 455). Ook het jaarlijkse gemiddelde wisseldieconto van
de Nederlandsche Bank laat zien, dat na 1820 de rente op een lager peil
kwam (De Jong, Geschiedenis, 1967, I, 540-541).

25.

Lambert, De verkoop, 1966, 25-26.

26.

Lambert, De verkoop, 1966, 27-29.

27.

Op dezelfde wijze als voor de pachtgemiddelden zijn door ons de gemiddelde grondprijzen van Oost-Vlaanderen herberekend. Recensement (1846),
Agriculture, I, 1851, CLXXXVIII-CXCIX, 344, 406, 425, 505, 535 en 562.

28.

Exposé (de la situation du Royaume, 1841-1850), 1852, 191-192.
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29.

Recensement (1856), Agriculture, 1862, 107-108.

30.

Het maakt nogal verschil of bij de ontwikkeling van de grondprijzen het
zesde decennium in beschouwing wordt genomen. In de gehele 19e eeuw
deed zich in Oost-Vlaanderen geen sterkere stijging voor van de grondprijzen dan in deze tien Jaar. Van 1850 op 1860 steeg de gemiddelde
grondprijs met circa 50Z. Hoewel in hetzelfde decennium ook de pachten
fors toenamen, bedroeg hier het stijgingspercentage ongeveer 25Z (Recensement (1866), Agriculture, II, 1871, 226-241).

31.

Mitchell/Deane, Abstract, 1971, 455.

32.

Recensement (1846), Industrie, 1851.
Ook in de periode, waarin het thuiswerk nog in grotere mate werd uitgeoefend en de drukkerij met haar hoge lonen een stempel drukte op de bedrijfstak, werd het looninkomen van 2,7 miljoen frank per Jaar niet
overtroffen. Vermoedelijk vormden de goede Jaren twintig hierop een
uitzondering. Volgens Van der Meersch waren althans in 1826 in de gehele provincie Oost-Vlaanderen 21.575 werklieden actief in de katoenindustrie en verdienden zij in totaal 2,8 miljoen gulden. Hoewel op het
cijfermateriaal van Van der Meersch aan de hand van Gentse tellingen in
het tweede en derde decennium en in navolging van de Kamer van Koop
handel heel wat valt af te dingen, betekende de klandizie van de pas
op gerichte Nederlandsche Handel-MaatschappiJ voor het katoenbedrijf
een flinke expansie. (CoppeJans-Desmedt, De statistieken, 1962, 121181).

33.

Scholliers, De Gentse textielarbeiders, 2, z.J.

34.

Over de verspreiding van grondbezit in Vlaanderen en de problemen die
rijzen bij de interpretatie van 19e eeuwse landbouwtellingen zie ooki
L. de Kezel, Grondbezit in Vlaanderen, 1750-1850, T.v.S.G., 14, 1988,
61-102.

35.

Meer over Popp en zijn 'Atlas' is te vinden bij: J. Hannes, De 'Atlas...' van P.C. Popp. Zijn betekenis voor de historische geografie der
gemeenten.

36.

Dat de cijfers van het grondlnkomen der boeren niet overeenstemden met
die van de grondverdeling, zoals vermeld in tabel III.7, kan op een
aantal zaken worden teruggevoerd. Allereerst is het mogelijk, dat boeren-eigenaars verhoudingsgewijs wat minder vruchtbaar land bewerkten,
waardoor ook hun grondlnkomen navenant minder was. Een tweede punt betreft het grondbezit van boeren, die niet in de acht plaatsen en hun
grensgemeenten woonden, maar elders hun domicilie hadden. Het is nauwelijks na te gaan of deze hun betreffende grond zelf verbouwden of
verpachtten. (In 1835 ging het hierbij om 2,54Z van het belastbaar
inkomen en in 1860 om 4,881.) Ten derde moet rekening worden gehouden
met ruime marges, als de cijfers van de acht gemeenten representatief
worden gehouden voor de situatie van Oost-Vlaanderen als geheel. Tenslotte is ook enige twijfel aan de provincietotalen van 1846 gerechtvaardigd. Wellicht
was in werkelijkheid het aandeel van boeren-eige-
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naars In het totale grondbezit nog wat kleiner en dat van pachters gro
ter dan tabel III.7 aangeeft. Vergelijkingen tussen de grondregistratie
van 1846 en die van latere tellingen, alsmede de geringe stijging van
1835 op 1860 van het eigen boerenbezit maken dit alleszins aannemelijk.
Voor 1860 werden nog van IA willekeurige gemeenten - met een zekere
oververtegenwoordiging van de arrondissementen Gent en St.-Niklaas - de
leggers onderzocht. Hoe de relatieve verdeling van het belastbaar inko
men er tussen ingezetenen van de lokale economie en allochtonen uitzag
ie in onderstaande staat aangegeven.
Tabel III.A: De verdeling (in procenten) van het belastbaar grondinkomen tussen ingezetenen van de lokale economie (eigen- en
grensgemeenten) en allochtonen (in 1860).

Daknam (N.) 1
Elene (Α.)
Elversele (Ν.) 1
Kemzeke (Ν.)
Kieldrecht (Ν.)
Knesselare (С.)
Middelburg (E.)
Moerbeke (A.)
Moerbeke (G.)
Ooetwinkel (G.)
Poesele (G.)
Scheldewindeke (G.)
Serskamp (D.)
Vurste (G.)
totaal 14 gemeenten

Bron
Legenda

Commentaar

(U

(2)

41
44
41
59
25
48
22
25
39
36
42
42
51
45
39

59
56
59
41
75
52
78
75
61
64
58
58
49
55
61

(3)
24.397
21.993
48.293
58.645
108.246
58.484
26.550
48.809
132.295
34.538
15.709
75.296
33.519
32.916
719.690

Popp,
(1) (2) (3) -

Atlas, z.j.
Ingezetenen (eigen- en grensgemeenten)
Allochtonen
Het totaal gemeentelijk belastbare grondinkomen (in
franken)
1) De inwoners van de grensgemeenten Lokeren, St.-Niklaas,
en Geraardsbergen zijn niet tot de ingezetenen gerekend.
Van de plaateen Daknam, Elversele en Moerbeke vloeide
naar de nabuursteden respectievelijk 40,751, 25,641 en
22,001 van hun belastbaar inkomen, totaal 33.064 frank.
G - Gent, A - Aalst, D - Dendermonde, E - Eeklo en N St.-Niklaas.

Het Antwerpse en Brugse grondbezit in Ooet-Vlaanderen was veel kleiner
dan dat van Brussel. Ruw geschat kwam het totaal voor de drie steden
uit op ongeveer 5Z van het provinciale belastbare grondinkomen.
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39.

De steekproefgemeenten zijn:
arr. Gent: Afsnee, Grammene, GIJzenzele, Hansbeke, Heusden, Knesselare, Moerbeke W., Oostvlnkel, Poesele, Schelderode, Scheldewlndeke, Vurste en Zaffelare;
arr. Oudenaarde: Deftinge, Hülse, Hundelgem, Kwaremont, Mullem,
Nokere, Roborst, St.-Kornells Horebeke, Zulzeke;
arr. Aalst: Burst, Elene, Godveerdegem, Heldergem, Hofstade, Idegem, Impe, Lieferinge, Moerbeke, Okegem;
arr. Dendermonde: Appels, Mespelare, Moerzeke, Overmere, Serskamp,
Waasmunster, Wieze;
arr. St.-Niklaas: Daknam, Elvereele, Haasdonk, Kemzeke, Kieldrecht, Rupelmonde, Sinaai;
arr. Eeklo: Boekhoute, Middelburg, Oosteeklo, St.-Jan in Eremo.

40.

S.A. Gent, Modern Archief, nr DD 5 en 6.

41.

Uit het Register 217 berekenden wij voor 72 willekeurige Oostvlaamse
gemeenten voor 1866 op 1867 een ongewogen gemiddelde stijging van het
belastbaar inkomen van gebouwen van 37,79Z.

42.

Exposé, 1851, 181-183; Statistique Territoriale, 1839.

43.

Ook uit het omvangrijke onroerend goedbezlt in Gent zelf vloeiden de
ingezetenen nog geweldige sommen toe. Uit kadaster- en belastinggegevens maakten wij op, dat rond het midden van de eeuw het belastbaar
inkomen van gebouwen ongeveer 2,7 en dat van grond 0,3 miljoen frank
bedroeg. De werkelijke opbrengst lag echter circa 1/3 hoger. Aan de
fiscus werd hierover ruim 400.000 frank afgedragen (de hoofdsom van de
grondbelasting bedroeg voor Gent in 1850 307.526 frank), zodat het
totale netto-inkomen uit het stedelijk onroerend goed uitkwam op ongeveer 3,6 miljoen frank. Veronderstellen wij, dat hiervan 90Ï aan de
eigen inwoners toeviel en tellen wij daarbij de rond 5,5 miljoen frank
van elders bij op, dan kwam een en ander voor Gent neer op een totale
netto-inkomensstroom, die dicht in de buurt van de 9 miljoen frank lag;
een som, die wel een bijzonder groot deel moet hebben uitgemaakt van
het totale stedeljke inkomen.

44.

Bij de grondverwerving is er van uitgegaan, dat rond 1835 de waarde
van de grond overeenkwam met 40 keer en rond 1860 met 70 keer het belastbaar inkomen en verder dat de uitbreiding van het grondbezit gelijkmatig verliep.

45.

Hoewel wij geen studie hebben gemaakt van de kadastrale registers van
eigendomsverwisseling, baseren wij de veronderstelling, dat de uitbreiding van het Gentse grondbezit voor een groot deel kan worden verklaard
door vererving en verhuizing op de aangetekende veranderingen in de
kadastrale leggers van slechts twee gemeenten, Afsnee en GIJzenzele.
Meer dan een indruk is dit echter niet, want helaas kan slechts na een
veel uitgebreider onderzoek van meer gemeenten aangegeven worden welke
rol koop, vererving en verhuizing afzonderlijk speelden bij de utbrelding van het Gentse grondbezit.

335
46.

Belastinggegevens met betrekking tot het vigerende kiesrecht wijzen
hierop. Van de selecte groep van 129 'Kiesbaren tot de Senaat' woonden
er in 1840 88 In Gent. Deze brachten In 1840 245.730 frank op aan directe belasting. Hoewel een deel van deze som bestond uit aanslagen van
de personele- en van de patentbelasting en bovendien nog een deel betrekking had op onroerend goedbezlt In Gent zelf, kwam het leeuwendeel
toch voor rekening van grond die elders In de provincie was gelegen.
Naast de Gentse groep 'Kiesbaren tot de Senaat' woonden er nog vele
andere rijke grondbezitters In de stad. ZÍJ waren doorgaans niet op de
lijst Kiesbaren opgenomen, omdat hun totale fiscale verplichtingen
geringer waren dan fl. 1.000 of 2.116,40 frank per jaar, of omdat zij
niet voldeden aan andere vereisten van de Kieswet van 3 maart 1831
(M.À., 1834, 35, 264-269; M.A., 1840, 47, 423-467).

3. Het Kapitaalinkomen

Nadat

in

hoofdstuk

2 het

grondinkomen

is

behandeld,

gaan wij

in dit

hoofdstuk in op het kapitaalinkomen. Als de produktiefaktor kapitaal wordt
opgevoerd,

wordt

er

over

het

algemeen

aan

voorbijgegaan,

dat

het

een

heterogeen goed is, dat uitsluitend om analyse technische redenen homogeen
verondersteld wordt. In de algemeen-economische literatuur treft men wel een
onderscheid

aan

tussen

kapitaalgoederen,

maar men

bepaalt

zich

daarbij

doorgaans tot de fysieke aard van de goederen, die in het produktieproces
opgaan. Zo worden onder vlottend kapitaal de goederen gerekend, die binnen
een

zekere

periode

in

andere

overgaan.

Onder

vast

kapitaal

worden

de

goederen gerekend, die gedurende meerdere perioden (Jaren) een reeks van
nutsprestaties leveren.
In onze benadering van het gebruikte kapitaal in de landbouw sluiten
wij niet direct bij dit onderscheid aan, maar richten wij ons op de meer
operationele, bedrijfsmatige opvatting. Onder kapitaal wordt alles begrepen,
waaruit

voor

een

economisch

doelmatige

produktie

beslag

op

vermogen

voortvloeit. Betrekken wij deze opvatting op de Oostvlaamse landbouwsituatie
van de eerste helft van de 19e eeuw, dan dienen de agrarische opstallen en
het roerende goed zoals de levende have en werk- en voertuigen, en voorts
zaai- en pootgoed, het te velde staand gewas en de noodzakelijke voorraden
als kapitaalgoederen te worden aangemerkt. Bij dit laatste valt vooral te
denken aan de oogsten, al of niet in bewerkte staat en de op het bedrijf
geproduceerde mest.1
Voor het bepalen van het kapitaalinkomen in de landbouw is meer nodig
dan te weten van welke kapitaalgoederen gebruik wordt gemaakt. Van belang is
de waarde ervan te achterhalen en voorts ook de interestvoet, waartegen deze
opgenomen

dienen

te

worden.

Al

verschillen, vloeit daar naar
vermogen

uit

voort

met

geheel

naar

gelang

kapitaalgoederen

onderling

tijd en soort een uiteenlopend

beslag op

eigensoortige

financieringsmogelijkheden.

Omdat evenwel het grootste deel van de vermogensbehoefte in de landbouw van
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permanente

aard

was

en voornamelijk uit

eigen kring werd

gefinancierd,

veronderstellen wij, dat voor alle kapitaalgoederen dezelfde interestvoet
gold.
Bij toepassing van de vervangingswaardetheorie kan de prijs van het
vermogen zonder veel moeite bepaald worden. De theorie stipuleert immers,
dat gewaardeerd dient te worden met de interestvoet van het vermogen, dat in
een alternatieve richting is belegd, maar waarbij geen

ondememersrisico

wordt gelopen of een zo veilig mogelijke belegging plaatsvindt.2

Hiervoor

wordt

genomen.

doorgaans

het

effectief rendement op goudgerande waarden

Wordt een en ander vertaald naar de situatie in de beide kenjaren 1820 en
1850, dan zijn wij in staat door weer terug te vallen op de rendement scijfers van de Britse Consols de interestvoeten te bepalen. Deze bedroegen
gemiddeld voor de jaren 1816-1825 4Z en voor het vijfde decennium 3,2Z.3
Komen

wij

nu

tot

de

waardeschattingen

van

de

bovengenoemde

kapitaalgoederen. In tabel III.11 worden zij weergegeven en verantwoord.

Tabel III. lit

Het agrarisch kapitaal in 1820 en 1850 (in miljoenen frank).

1820

1850

Opstallen (stallen, schuren, etc.) *
Werktuigen2»
Veestapel31
Voorraden"»

24,1
9,5
31,1
21.6

32,5
12,9
47,2
31.6

Totaal kapitaal

86,3

124,2

1

Bron
: Eigen berekeningen
Commentaar:
1) Bij het bepalen van de landbouwproduktie werd deze
categorie kapitaalgoederen volledig
gerelateerd
aan de
akkerbouw. Geconstateerd werd een capaciteitsgroei tussen
beide kenjaren van circa 35Z. Bij onze schatting gingen wij
ervan uit, dat de feitelijke waarde van de goederen op 50Z
lag van de nieuwwaarde (zie deel II, hoofdstuk 2, paragraaf
2).
2) Idem als bij 1.
3) - de paardenstand (volwassen paarden en veulens) is voor
1850 op een aantal van 29.500 bepaald. Op basis van de
gegevens van de landbouwtelling van 1846 kan de gemiddelde
prijs van een paard op ruim 360 frank geschat worden
(Recensement, 1846, Agriculture, 1851, I, CCXIV). Omdat de
Vlaamse trekpaarden kwalitatief beter waren dan de meeste
andere paarden elders in België, is de geschatte prijs mat
10Z verhoogd en voor 1850 aangehouden op 400 frank. Aan de
hand van de bekende aantallen voor 1820 en enige spaarzame
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prijsgegevens voor 1819 is de groei van de kapitaalwaarde
tussen beide jaren op 15! geraamd (R.A. Gent, Hollands Fonds,
nr 2050/33, landbouwverslag over 1819).
- de rundveestapel (beesten ouder dan 3 maanden) is voor 1850
op 155.000 stuks vastgesteld. De gemiddelde prijs lag volgens
de waardebepaling van de landbouwtelling op 177 frank per
stuk (Recensement, 1846, Agriculture, I, 1851, CCXIV).
Evenals
bij paarden onderscheidde
ook de Oostvlaamse
rundveestapel zich kwalitatief van het vee in de rest van het
land. Verondersteld is wederom een prijsverschil van 10Z,
waardoor de gemiddelde kapitaalwaarde van het Oostvlaamse
rund geschat wordt op 195 frank. Worden hier nog 14.000
kalveren (jonger dan 3 maanden) aan toegevoegd tegen een
prijs van 30 frank per stuk, dan komt de totale waarde van de
rundveestapel uit op 30.645.000 frank.
- van
de varkensstapel
is
het
gemiddelde
jaarlijkse
vermogensbeslag rond 1850 op 3.037.500 frank geraamd. De
67.500 fokzeugen, mestvarkens en speenvarkens zijn opgenomen
tegen een gemiddelde prijs van 45 frank.
- het aantal volwassen schapen, jonge schapen en lamineren is
voor 1850 op 47.500 vastgesteld. Hun gemiddelde prijs
berekenden wij op 25 frank. (Voor zowel de varkens- als de
schapenhouderij dient te worden opgemerkt, dat de kapitaalwaarde gedurende het jaar aan grote schommelingen onderhevig
was. )
- met het nodige voorbehoud is de geitenstand bepaald op een
aantal van 20.000 tegen een gemiddelde prijs van 25 frank.
- de kapitaalwaarde van het rundvee, de varkens, de schapen
en de geiten is voor 1820 geschat aan de hand van het totaal
van 1850 en de bruto-produktiecijfers van de veehouderij in
beide Jaren (zie deel II, hoofdstuk 3, paragraaf 4, tabel
II.6).
Wegens het ontbreken van representatieve prijsgegevens rond
1820 kon de kapitaalvaarde van het vee niet geschat worden op
basis van aantallen en prijzen. Wel kan op grond van een
Franse veetelling van 1812 en 1813 geconcludeerd worden, dat
in het begin van de 19e eeuw de kapitaalwaarde van het vee
fors lager uitkwam dan rond 1850 (R.A. Gent, Scheldedepartement, nr 2054, Dénombrement des animaux et produit de
chaque animal). Volgens de vele gemeentelijke gegevens zou
het prijsniveau van met name rundvee in 1812 en 1813 niet
hoger liggen dan 50-75Z van het hier vermelde prijsniveau
(195 frank) rond 1850. Ook andere incidentele gegevens van
rundvee - waaronder melkkoeien - wijzen uit, dat de prijzen
van rundvee sedert het begin van de 19e eeuw in België en
Nederland fors zijn gestegen. (Kops, Staten van Landbouw).
- de genoemde punten leiden tot de volgende opstelling van de
kapitaalwaarde van het vee (in franken):

339
1820

1850

10.261,.000

paarden
rundvee
varkens
schapen
geiten

20.854,.000

11.800.000
30.645.000
3.037.500
1.187.500
500.000

totaal

31.115,.000

47.170.000

4) In tegenstelling tot de aangegeven kapitaalgoederen zijn
de meeste agrarische voorraden gekenmerkt door een tijdelijk
vermogensbeslag. Er is hier verondersteld, dat gemiddeld door
het jaar heen een derde van de bruto-produktie van de
akkerbouw en van de hooi- en stro-produktie in voorraden was
vastgelegd en een kwart van de netto-produktie in de
tuinbouw, de fruitteelt en de bosbouw (zie deel II). (De
waarde van de in het eigen bedrijf geproduceerde mest is niet
opgenomen.)
Uit de tabel blijkt, dat de waarde van het totale landbouwkapitaal tussen
1820 en 1850 van 86,3 tot 124,2 miljoen frank is gestegen, dus is toegenomen
met bijna 45Z. Met betrekking tot de samenstelling van het kapitaal valt op,
dat de levende have samen met de voorraden met meer dan 60Z het grootste
deel uitmaakte van het landbouwkapitaal in Oost-Vlaanderen. Het onroerend
goed en de werktuigen waren met wat minder dan 40Z van het totale kapitaal
relatief van geringer belang.4
Hoewel de cijfers grof zijn geschat, geven zij toch een goede indicatie
van

de kapitaalomvang

in

de

landbouw.

De

raming

van het deel van het

provinciaal agrarisch inkomen, dat aan de kapitaalgoederen dient te worden
toegerekend, wordt dan ook mede op de gegevens van tabel III.11 gebaseerd.
Aan de hand van de totaalcijfers van het landbouwkapitaal en de vermelde
interestvoeten, stellen wij vast, dat rond 1820 het kapitaalinkomen

3,45

miljoen frank (41 χ 86,3) en rond 1850 3,97 miljoen frank (3,21 χ 124,2)
bedroeg.

In het

eerste kenjaar maakte het daarmee

7,8Z van het

totale

agrarische inkomen uit en in het tweede 5,81. De aanzienlijke relatieve
daling van het aandeel van het kapitaalinkomen kan voor het grootste deel
(1,51) worden toegeschreven aan de ontwikkeling van de rentestand

sedert

1820 en slechts voor een klein part (0,5z) aan de in waarde onvoldoende
gestegen kapitaalgoederen.

Na het korte exposé over het landbouwkapitaal en het kapitaalinkomen, staan
wij

in hoofdstuk

5 uitvoerig

stil bij de produktiefaktor

arbeid

in de
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landbouw. De plattelandseconomie van Ooet-Vlaanderen werd naast de landbouw,
in

belangrijke

mate

bepaald

door

de

huisnijverheid,

vooral

de

vlasvezelverwerking en de linnenindustrie. Het is van belang meer te weten
over de bedrijfstak, waarop de landman in het bijzonder in het agrarisch
voor- en naseizoen terugviel. Alvorens de agrarische arbeid aan bod komt,
wordt

in

uitgebreid

het

volgende

onderzoek

hoofdstuk

onderworpen.

de

Vlaamse

Vervolgens

basisindustrie

zal

op

de

aan

een

resultaten

van

hoofdstuk 4, in hoofdstuk S worden voortgebouwd.

Noten bij deel III, hoofdstuk 3:

1.

Theoretisch kan zelfs worden beweerd, dat het nog onbezaaide, maar wel
geploegde land een meerwaarde had ten opzichte van het onbewerkte land,
en dat daaruit vermogenebeslag voortvloeide.

2.

Willems, De financiële structuur, 1965, 148-162.

3.

Mitchell/Deane, Abstract, 1971, 455

4.

Bublot (La production, 1957, 28) betrekt zijn schatting van het
landbouwkapitaal naast land slechts op gebouwen, vee en machines
(werktuigen). Voor heel België werd de waarde van de drie categorieën
kapitaalgoederen voor 1846 geraamd op respectievelijk 264, 329 en 35
miljoen frank. De relatieve onderwaardering van de post machines bij
Bublot is ongetwijfeld terug te voeren op een veel te lage schatting
van het landbouwgereedschap en de werktuigen. Het is echter mogelijk
dat onze raming mank gaat aan een geringe relatieve overwaardering,
omdat de door ons uitgevoerde berekeningen gebaseerd zijn op het meer
dan gemiddeld uitgeruste grootbedrijf (deel II, hoofdstuk 2, paragraaf
2).

4. De Lirmennijverheid

4.1 Inleiding

Ten aanzien van de faktor arbeid wordt een strikt economisch concept gehanteerd. Onder arbeid verstaan wij hier alle menselijke handelingen, die
binnen het produktleproces gericht zijn op het verwerven van Inkomen. Voor
het In beeld brengen van de agrarische arbeid knopen wij aan bij het produktleproces In de landbouw. Dit wordt gekenmerkt door een jaarlijks weerkerend seizoenkarakter. Afhankelijk van het type landbouw, de bedrijfsgrootte, de grondsoort en de teeltkeuze, gold, dat in voor- en naseizoen veel
minder werk om handen was dan in het hoogseizoen. In de periode juni-september moesten vaak alle zeilen op het agrarisch bedrijf worden bijgezet. Dit
betekende, dat de behoefte aan arbeid in de landbouw bepaald werd door de
produktiecyclus.
Aan de wisselingen van het seizoen probeerde oen zich in de landbouw
aan te passen door een zo groot mogelijke flexibiliteit in de arbeidsbezetting na te streven. Indien de mogelijkheden aanwezig waren werden andere dan
agrarische activiteiten ontplooid. (Voorzover de individueel, institutioneel
of door hoogte van inkomen bepaalde voorkeur voor vrije tijd zich hier niet
tegen verzette, is het oordeel van economen.) De grotere landbouwbedrijven
huurden werkkrachten - dagloners - in, wanneer de arbeid van de gezinsleden
en van de inwonende knechten en meiden niet toereikend was. Voor het kleine
landbouwbedrijf, dat zich behielp met de arbeid van de eigen gezinsleden,
diende men uit additionele inkomensbronnen te putten en daarnaar ook de
landbouw in te richten. Economisch gezien werd getracht het verschil tussen
de agrarische opbrengsten en de opportunity costs van de gezinsarbeid te
maximeren. Doorgaans betrof dit bedrijf een arbeidsintensieve landbouwuitoefening, waarbij de

seizoenpieken zoveel mogelijk werden afgeplat en het

voor- en naseizoen ingekort.
Een bijzonder geval van het agrarisch kleinbedrijf was het mini- of
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keuterbedrijf. Volgens de landbouwtelling van 1846 waren er in Oost-Vlaanderen op een totaal aantal exploitaties van 88.305, liefst 39.433, die kleiner
dan een 1/2 ha en 8.917, die tussen een 1/2 en 1 ha groot waren. Ruim de
helft van alle Oostvlaamse landbouwexploitaties besloeg dus rond het midden
van de eeuw nog geen hele ha grond.1 Op deze bedrijfjes overtrof de aanwezige arbeidscapaciteit meestal in aanzienlijke mate de behoefte aan arbeid.
Bovendien was het bijna onmogelijk voldoende te produceren voor het levensonderhoud van de betreffende gezinnen. Door zich als landarbeider te verhuren en er andere economische activiteiten op na te houden, wisten de gezinsleden op het keuterbedrijf het hoofd boven water te houden. Soms moest men
in uiterste omstandigheden op de instellingen van liefdadigheid terugvallen.2
Wij constateren nu, dat er op bijna alle landbouwbedrijven van groot
tot klein, perioden waren met een arbeidsoverschot. Hoewel naast de landbouw
tal van bezigheden werden uitgeoefend, was het de huisnijverheid, die in
uitzonderlijke mate de leegloop onderving. Voornamelijk de vlasvezelbereiding en de linnenindustrie werden beoefend. Omdat deze bedrijfstak zo hecht
verbonden was met de agrarische sector en zijn lotgevallen diep ingrepen in
de landelijke economie, is een uitvoerige behandeling ervan vereist mede
voor een goed begrip van het functioneren van de arbeid in de landbouw.

4.2 Algemene achtergronden van de linnennijverheld

Sedert het einde van de middeleeuwen was de linnenproduktie een zeer belangrijke industrie in het westelijk deel van' de Zuidelijke Nederlanden. Ver
vóór 1800 was zij uitgegroeid tot een bedrijfstak, waarvan de produktie
voornamelijk binnen het agrarisch bestel van de beide Vlaamse provincies was
opgenomen.3 Zij steunde daar op de eigen vlasteelt, die in de eerste helft
van de 19e eeuw zo'n overvloedig vlasaanbod verschafte, dat zelfs aanzienlijke hoeveelheden gezwingeld vlas niet in eigen land werden verwerkt, maar
werden geëxporteerd.4 Bij de verwerking van het niet-uitgevoerde vlas waren
zeer velen betrokken, mede omdat het produktieproces bijzonder arbeidsintensief was. Het bestond onder andere uit roten, binden, boken, zwingelen,
hekelen, spinnen, weven, bleken en verven. De vlasvezel- en de linnenindustrie boden het dichtbevolkte Vlaamse land sedert eeuwen economische moge-
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lijkheden, waarover maar weinig Europese regio's beschikten. Ook In de eerste helft van de 19e eeuw werd hier dankbaar gebruik van gemaakt. Bij dit
alles hielden vooral het spinnen van garen en het weven van linnen vele
handen In beweging. Zij kunnen beschouwd worden als activiteiten die binnen
een gezin konden worden uitgeoefend en waaraan men zich kon overgeven op
tijden, waarop het andere, meer lonende werk, dit toeliet.
Waren spinnen en weven bij uitstek geschikt om de dode tijd In de landbouw op te vullen, de Inkomsten die men ermee verwierf, bepaalden voor de
meeste landlieden ook de opportunity costs van hun agrarische arbeid. Aangenomen mag worden, gelet op de omvang van de huisnijverheid, dat deze Industrie en de landbouw elkaar ten aanzien van de allokatle van arbeid wederzijds beïnvloedden. Al naar gelang de produktlvltelt en de prijzen zich
wijzigden, ontstonden er tendenties om de ene activiteit voor de andere In
te rullen. Dit wordt duidelijk, als In het vervolg van dit hoofdstuk de
llimennijverheid

wat

scherper wordt belicht

en daarbij In het bijzonder

aandacht wordt besteed aan de handspinnerij en de handwever!J.

Nadat de op export gerichte llnnennijverheid al tijdens het Franse bewind de
eerste aanslagen op haar positie te verwerken kreeg - de overzeese uitvoer
verviel en na 1806 werd het voor de export belangrijke Spanje ontoegankelijk
voor Vlaams linnen -, was het na de stichting van het Verenigd Koninkrijk de
Franse tolpolltlek, die de bedrijfstak bestookte. De gevolgen bleven aanvankelijk nog beperkt, omdat de eerste Franse maatregelen slechts gericht waren
op het weren van het gebleekte en geverfde linnen en de doorvoer verboden
naar de toch al door de Engelsen veroverde Spaanse markt.3 Met het begin
van het tweede kwart van de eeuw werd echter ook de handel In ruw linnen
getroffen. De zuiderburen brachten toen hun Invoerrechten op al het Vlaamse
linnen op 20Z van de waarde, en na 1830 vond België als onafhankelijke staat
een vijandig Nederland tegenover zich.
Toch was de politieke constellatie waarin de Vlaamse exporteconomie
moest opereren, niet de hoofdoorzaak van de neergang van de huisnijverheid.6
Deze moet gezocht worden bij andere ontwikkelingen. De beslissende slagen
die de traditioneel beoefende linnenindustrie werden toegebracht, waren afkomstig van de groeiende concurrentie in binnen- en buitenland van de goedkope mechanisch vervaardigde Engelse garens - en daarmee van de meer moderne
linnenindustrie - en van de sterk opkomende nieuwe bedrijfstak van katoenen

344
Stoffen. In het tweede kwart van de eeuw zou hierdoor de huisnijverheid In
een geleidelijk versnellend
7

duwd.

tempo naar de rand van de afgrond worden ge-

Op welke wijze dit zich manifesteerde gaan wij na aan de hand van de

ontwikkelingen van de produktle, de export, de prijzen (en de toegevoegde
waarde) en de positie

(werkgelegenheid en lonen) van de handsplnners en

handwevers.

4.3 De produktle en de export

Precieze gegevens over de provinciale produktle van linnen lijnwaad kunnen
moeilijk worden achterhaald. Men kan zich echter een beeld vormen van het
verloop van de produktle door de aantallen stuks In aanmerking te nemen, die
jaarlijks op de belangrijkste Oostvlaamse markten werden verkocht. Hierover
staat ons heel wat Informatie ter beschikking. Zijdelings zij echter opgemerkt, dat de produktle van linnen lijnwaad groter Is geweest dan uit marktcijfers kan worden opgemaakt. Haast de produktle om te voorzien In de eigen
behoefte en die der directe omgeving, werd een deel van de lijnwaad aan de
hulzen van de producenten opgekocht door de kutsers, rondtrekkende lieden
die de waren meestal bulten de markt om verhandelden. Dit verschijnsel kwam
weliswaar In Oost-Vlaanderen niet op grote schaal voor, maar kan toch geleidelijk van toenemend belang zijn geworden. Voorts kreeg op de markt zelf nog
een deel van de aangeboden produktle wegens allerlei geconstateerde manco's
geen officiële notering en werd bijgevolg niet in de verhandelde totalen
opgenomen. Ook dit verschijnsel kan van groeiende betekenis zijn geworden
toen de marktpositie van de aanbieders verslechterde.'
In tabel III.12 zijn de totalen van de stuks lijnwaad weergegeven, die Jaarlijks op de markt werden verhandeld. Bij de samenstelling van de tabel gingen wij eraan voorbij, dat de verhandelde stuks niet homogeen waren. In werkelijkheid bestonden er zowel verschillen naar soort en kwaliteit, alsmede
naar gewicht, lengte en breedte tussen produkten die op dezelfde markt terechtkwamen. Daarnaast

vloeiden er verschillen voort uit het

bijzondere

karakter van de onderscheiden Vlaamse markten.
Bezien wij de ontwikkeling van de produktle aan de hand van de ter
markt verkochte stuks. De eerste constatering is, dat de jaren tot en met
1825 een ander gezicht tonen dan die van het tweede kwart van de eeuw. Nadat
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Tabel III.12

1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825

162.763
164.475
170.798
168.834
171.863
181.934
181.765
182.737
185.329
180.196

De geregistreerde verkoop van linnen lijnwaad op Oostvlaamse markten (1816-1850), in stuks,
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835

_
118.660
124.828
119.915
108.392
100.676
106.566

1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845

128.133
134.184
122.680
102.304
121.110
102.315
97.086
94.314
107.064
100.755

1846
1847
1848
1849
1850

87.612
76.476
69.572
67.508
67.872

Bron

t Van den Bogaerde, Proef, 1826, 70; Enquête sur l'Industrie Linière, Octobre, 1841, 285; Sabbe, De Belgische vlasnijverheid,
1975, II, 630.
Commentaar: - de volgende markten zijn in de totalen opgenomen:
Aalst, Deinze, Gent, Geraardsbergen, Lokeren, Oudenaarde en
Ronse.
voor de Jaren 1826-1829 zijn geen marktgegevens teruggevonden.

in het eerste decennium van het Hollandse bewind de produktie met wat kleinere ritmeverstoringen nog geleidelijk was toegenomen, kan voor de periode
na 1825 van een ware ineenstorting worden gesproken. Weliswaar trad er in de
tweede helft van de Jaren dertig nog een licht herstel in, maar na 1840 kwam
ook hieraan een einde en zakte de markthandel fors in.
Vertoont nu het overzicht van het aantal ter markt verkochte stuks overeenkomst met de ontwikkelingen op exportgebied? Er zijn geen cijfers beschikbaar, die het provinciale aandeel aangeven in de totale Belgische uitvoer van linnen lijnwaad. Het verloop van de internationale handel heeft
echter ook de lotgevallen van de bedrijfstak in Oost-Vlaanderen niet onberoerd gelaten. De provincie nam immers 40 à 45Z van de Belgische linnenproduktie voor zijn rekening. Helaas beschikken wij slechts over exportgegevens
sedert 1825. Nasporingen voor het eerste decennium van het Verenigd Koninkrijk hebben geen betrouwbare cijfers opgeleverd. In tabel III.13 zijn de
landelijke exporten van linnen stoffen (zowel ruw als gebleekt en geverfd)
opgenomen, en wel naar hun totaal als naar het aandeel, dat Frankrijk hierin
had.
De tabel verschaft een goed inzicht in het exportverloop van het tweede
kwart van de 19e eeuw. Ten aanzien van de uitvoer naar Frankrijk, die zo
bepalend was voor de totale export, vond van 1825 tot aan het begin van de
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Tabel III.13
(1)
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837

1.825.024
2.469.745
4.011.358
4.571.671
4.612.292
3.977.419

Belgische exporten van linnen stoffen (in kg).
(2)
4.366.483
3.764.752
3.935.194
3.954.890
3.623.011
3.424.463
2.834.376
2.917.192
3.634.557
3.463.595
3.471.490
4.261.047
3.654.545

(1)
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850

4.831.317
3.135.953
3.371.120
3.519.575
2.777.139
2.682.977
2.894.681
2.901.314
2.608.706
2.091.781
1.448.485
2.131.209
1.905.179

(2)
3.863.138

3.184.000
2.344.000
2.084.000
2.355.000
2.473.000
2.077.000
1.487.000
723.000
1.009.000

Statistique de la Belgique, Tableau Général de Commerce avec les
Pays Etrangères, 1832-1850; Sabbe, De Belgische vlasnijverheid,
1975, II, 339, 431, 432 en 452.
Legenda
: (1) - De Belgische exporten van alle soorten linnen (De gegevens
kwamen voor 1832-1834 tot stand na omrekening van de waardecijfers voor deze jaren, en wel op basis van de prijzen
per kg in de periode 1835-1845 - voor ruw lijnwaad gold
toen een gemiddelde prijs van 7 frank en voor geverfd een
van 12 frank per kg; vanaf 1846 werd de prijs van ruw
linnen opgenomen tegen 4 frank per kg-).
(2) - De exporten naar Frankrijk (Het zijn Franse Importcijfers
van uit België ingevoerd ruw en gebleekt - courant - linnen/lijnwaad, zoals vermeld door Franse bronnen).
Commentaar: De gegevens van de totale Belgische export in de Jaren 18321833 mogen als onbetrouwbaar worden aangemerkt. Volgens de
Belgische handelsopgaven, die in geringe mate afwijken van de
gegevens in kolom 1, vond tot 1838 90Z van de Belgische linnenexport debiet in Frankrijk. Na 1838 en in het verloop van het
vijfde decennium verminderde het aandeel van Frankrijk. Bedroeg
het in 1839 nog 80Z, in 1850 was het teruggevallen tot ruim 30Z
van de totale export. In het verloop van de Jaren dertig werd
in de Belgische exportcijfers ook de handel naar Nederland
opgenomen. Voor het relatieve aandeel van Frankrijk heeft dit
consequenties gehad.
Bron

jaren dertig een vermindering plaats met ongeveer 1/3. In de jaren 1833-1838
volgde een krachtig herstel, maar na 1838 kende de uitvoer, weliswaar met
Jaarlijkse fluctuaties, een zeer scherpe teruggang. Dat de terugval van de
Franse afzet niet is uitgelopen op een totale ontreddering van de buitenlandse handel was te danken aan de export naar andere landen - met name
Nederland - die ook in het vijfde decennium op peil bleef.
Bij een vergelijking vanaf 1825 van het verloop van de produktie met dat
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van de export, lijkt de provinciale produktle aanvankelijk sterker te zijn
gedaald dan de landelijke uitvoer. Na 1833 komt echter het fluctuerend verloop der produktle- en exportcijfers overeen. Dit Is niet zo verwonderlijk,
als In aanmerking wordt genomen, dat de verhandelde marktproduktle voor het
grootste deel haar weg vond naar het buitenland. De crisis In de onderhavige
bedrijfstak In het tweede kwart van de eeuw, en vooral In de Jaren veertig,
kan daarom worden teruggevoerd op de afgenomen buitenlandse handel, In het
bijzonder met Frankrijk.9

4.4 De werkgelegenheid; een eerste plaatsbepaling

Gegeven het verloop van de fysieke produktle van de linnennijverheid dient
zich de vraag aan of ook de werkgelegenheid in de bedrijfstak zich navenant
heeft ontwikkeld. In weerwil van de cijfers van de tabellen III.12 en III.13
kan men tot geheel andere conclusies komen, als de Oostvlaamse vlasproduktie
mede in aanmerking wordt genomen. Deze kende immers in het derde en vierde
decennium een belangrijke groei. Al mocht dan in de jaren veertig van een
terugval sprake zijn, rond 1850 bedroeg de produktle van gezwingeld vlas met
ruim 8 miljoen kg nog altijd 30Z meer dan in 1820.
Is deze fors gestegen vlasproduktie nu te rijmen met de neergang van de
rurale llnnennljverheld? Op deze vraag kan alleen een bevestigend antwoord
worden gegeven, als een groeiend deel van de vlasproduktie niet als grondstof werd verbruikt voor het eigen Oostvlaamse spinnen en weven. Voorzover
vlas voor de lijnwaadbereiding was bestemd, moet het verbruik immers eenzelfde verloop hebben gekend als de garenproduktle en de produktle van linnen stoffen.
Hoewel voldoende kwantitatieve bewijzen ontbreken, menen wij aannemelijk
te kunnen maken, dat de provinciale vlasproduktie in steeds mindere mate
werd afgestemd op de eigen linnenni jverheid. Dit is toe te schrijven aan de
buitenlandse, vooral Engelse aankoop van gezwingeld (en/of gehekeld) vlas.
In Engeland kwam in de jaren twintig een moderne op machinale technieken
steunende linnenindustrie van de grond, die met de eigen groeimarkt en de
wereld als afzetgebied haar produktle continu sterk zag toenemen. Omdat door
de industrie een almaar stijgende vraag naar grondstoffen werd uitgeoefend
en men daarin op de Britse eilanden zelf maar ten dele in kon voorzien,
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moesten andere Europese vlasregio's uitkomst bieden.10

In Vlaanderen deed

de Engelse koopkrachtige vraag zich zo gelden dat rond 1840 en 1850 met de
export van gezwingeld vlas uit België bijna 401 van de landelijk vlssproduktie gemoeid was. 11 In 1838 bereikte de Engelse import uit België «en tijdelijk hoogtepunt bij een totaal van 7,8 miljoen kg (voornamelijk gezwingeld)
vlas. 12
De geringe export van vlas aan het begin van de Hollandse periode hangt
samen met de aanvankelijk nauwelijks ontwikkelde vlashandel met Engeland.
Dit kan worden toegeschreven aan de tijd, die nodig was om na het verdwijnen
van het Continentale Stelsel een weer goed lopend handelsverkeer op gang te
brengen tussen het voormalig deel van het Franse rijk en Engeland, en aan
het feit dat het de Engelsen in Vlaanderen te doen was om de kwalitatief
beste vlaseoorten. Het ging hierbij vooral om het blauwe vlas van St.-Niklaas. Nadat in het tweede kwart van de eeuw het Leie-roten een geweldige
vlucht nam en op den duur bijna alle vlas van ook maar enige kwaliteit in de
'Golden-river' werd geroot , werd de Leie-streek ook het voornaamste actieterrein van de Engelsen.13 Hieraan waren (en dat in een tijd van grote crisis) de opkomst en de bloei van een zeer arbeidsintensieve vlasvezelbereidingsindustrie in de Leie-streek te danken. Een kwalijk gevolg ervan was
echter wel, dat er geleidelijk een ontkoppeling plaatsvond tussen het vlaeen het linnenbedrijf,14 De organisatie van de produktie werd immers door de
geografische verplaatsing van het roten danig gewijzigd en moet ongetwijfeld
de concurrentiekracht

van de kleine voor zichzelf werkende spinsters en

wevers hebben aangetast. Zij moesten zich meestal tevreden stellen met het
kwalitatief mindere vlas, dat nog altijd lokaal werd geroot en voorts waren
zij het slachtoffer van de vlashandelaren die hun praktijken afstemden op
het prijsmechanisme van de wereldmarkt.
Wij nemen aan, dat Oost-Vlaanderen zich voegde naar het landelijke patroon. Een groeiend deel van de eigen vlasproduktie werd in het buitenland
afgezet. Op ruwe wijze geschat, werd rond 1820 SZ en rond 1850 40Z van het
Oostvlaamse vlas niet door eigen spinsters en wevers verwerkt. Voor de lasteten ging een en ander tussen beide Jaren met een verminderde aanvoer van
grondstoffen gepaard. Aan de hand van de eerder vermelde produktiegegevens
kan deze geraamd worden op circa 201.
Bij deze schatting moet wel worden aangetekend, dat in de huisnijverheid
ook enige produktiviteitsstijging plaatsvond. Ook werd er rond 1850 in Oost-
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Vlaanderen al mechanisch vlas gesponnen, zij het In nog beperkte mate. Er
kan dus worden geconcludeerd, dat de tewerkstelling bij het handsplnnen enweven sterker moet zijn gedaald dan de geraamde terugval van 20Z van de
fysieke produktle. Met het nodige voorbehoud merken wij voorlopig op, dat
rond het midden van de eeuw met de linnen lljnwaadproduktle tenminste 25Z
minder arbeid gemoeid was dan aan het begin van de Hollandse periode.
Komen de gevonden resultaten nu overeen met de markt- en exportcijfers
van de tabellen III.12 en III.13? Daaruit blijkt Immers, dat de fysieke
produktleval veel grotere afmetingen heeft aangenomen. Op grond van de tabellen zou zelfs geconstateerd kunnen worden, dat tussen 1820 en 1850 de
terugval meer dan 50Z bedroeg.
Als een cruciale tekortkoming van de eerste benadering! de ontwikkeling
van de produktle te traceren aan de hand van de plaatsgevonden markttransactles, kan worden aangevoerd, dat moeilijk Is vast te stellen In welke mate
het binnenlands verbruik zich heeft gewijzigd. Aan het marktverkeer namen
niet alleen kooplieden deel, die In opdracht van het buitenland handelden.
Er was ook altijd binnenlandse vraag vertegenwoordigd. Maar het grootste
deel van de eigen afzet had wel te maken met de groeiende concurrentie van
katoenen stoffen en niet met een prohibitieve buitenlandse handelspolitiek.
Dat In het verloop van het tweede kwart van de eeuw het binnenlands verbruik
beter op peil Is gebleven - en daarmee de produktle - dan uit de marktcijfers kan worden opgemaakt, ligt besloten In de aanzienlijke stijging van de
vlasproduktle. WIJ gaven reeds aan, dat hiermee een groeiende uitvoer van
gezwingeld vlas gepaard ging. De resterende hoeveelheden grondstof, die rond
1850 niet meer dan circa 20Z lager uitkwamen dan rond 1820, moeten echter In
eigen land verwerkt zijn. Het feit ook, dat voor de export het beste vlas
werd bestemd en dat daardoor de lokale spinsters en wevers In steeds grotere
mate genoegen moesten nemen met kwalitatief mindere grondstoffen moet mede
een rol gespeeld hebben bij het omzeilen van de officiële markten. De produktle voor deze markten was afgestemd op de criteria van de buitenlandse
handel en diende te voldoen aan hoge eisen van exportkwaliteit. Daarin schoten de Vlaamse producenten meer en meer tekort, waardoor hen de minder eisende op het binnenland en het eigen verbruik gerichte afzet nog overbleef.
Naar de wijze, waarop de binnenlandse afzet plaatsvond is door ons geen
onderzoek gedaan. Het is mogelijk, dat de kutsers geleidelijk een grotere
rol zijn gaan spelen en ook, dat de betrokkenen zelf een groter deel van de
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leurhandel voor hun rekening namen. Voorts valt te wijzen op het optreden
van de gemeentelijke ni jverheidscomité' s, die in het begin van de Jaren
veertig werden opgericht. In het kader van de werkverschaffing voorzagen
deze werkloze spinsters en wevers van vlas en garen. Hun produkten werden
meestal in de vorm van steun aan behoeftigen uitgedeeld.15 Dit alles overwegende, houden wij het erop, dat de totale fysieke produktle van linnen
lijnwaad tussen beide kenjaren met ongeveer 20Z moet zijn teruggevallen.

Toch was de uitstoot van arbeid uit de bedrijfstak niet alleen het gevolg
van de fysieke produktiedaling en enige stijging van de arbeidsproduktiviteit. Behalve dat de tewerkstelling geen gelijke tred hield met de bevolkingsgroei, ervoer de linnenindustrie ook de gevolgen van de contraire aanbodreactie van arbeid. Getroffen door verlies van werk en daling van lonen,
mede als gevolg van een steeds geringer prijsverschil tussen grondstof en
eindprodukt zagen de spinsters en wevers hun inkomsten terugvallen. Op allerlei manieren hebben zij geprobeerd hun toch al schamele inkomen op peil
te houden. Als geen ander werk voorhanden was, maar nog wel kon worden gesponnen of geweven, vergrootten zij hun arbeidsinspanningen door langere
arbeidsdagen en in gezinsverband een groter beroep te doen op de arbeidskracht van ouden van dagen en kinderen. Het gevolg van deze vergrote arbeidsinzet was echter, dat men voor het beschikbare werk met relatief nog
minder handen kon volstaan dan is geraamd. De problemen op de arbeidsmarkt
van de bedrijfstak en daardoor ook op die van het gehele platteland namen er
verder door toe.

A.S Prijzen en toegevoegde waarde

Boven is aangegeven in hoeverre het verloop der fysieke produktle zijn stempel drukte op de traditionele linnennijverheid. Het wel en wee van de bedrijfstak is mede beïnvloed

door de prijsontwikkeling van linnen stoffen

en, voorzover wij ons beperken tot het spinnen en weven, ook door die van
de grondstof, het gezwingelde (gehekelde) vlas. Om inzicht te krijgen in het
prljeverloop van linnen stoffen, vallen wij terug op de prljsreeks die in
Bijlage 1.6 is vermeld en waarvan in hoofdstuk 4 van deel I gebruik is gemaakt voor het aangeven van het ruilvoetverloop van agrarische en niet-agra-
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rlsche goederen. In tabel 111.14 Is de prljsreeks geïndexeerd opgenomen.
Uit de tabel blijkt dat de nominale prijsbeweging van linnen stoffen neerwaarts is gericht. Al vanaf de tweede helft van het tweede decennium viel
het prijspeil geleidelijk terug. De daling werd tijdelijk onderbroken door
enig herstel in de jaren 1829 en 1830 en door een herstel van wat langere
duur in de jaren 1834-1837. Tegen het midden van de eeuw bedroeg het prijspeil van linnen lijnwaad minder dan 2/3 van dat aan het begin van de Hollandse periode.

Tabel III.14
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822

136
127
111
115
125
125
110
106

De geïndexeerde prijzen van linnen stoffen (1815-1850 - 100).
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830

102
100
101
102
94
90
102
99

1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838

92
91
94
106
106
109
106
103

1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846

100
98
94
86
81
80
80
75

1847
1848
1849
1850

_
74
79

Bron: zie kolom 3 van Bijlage 1.6

Het prijsverloop is een reflectie van de vraag- en aanbodverhoudingen op de
linnenmarkt. Tevens komen erin tot uiting de spanningen van het produktleen het prijsgebeuren van de substitutiegoederen van andere textielbedrijfstakken. Hoe echter de zo arbeidsintensieve huisnijverheid er voor stond en
of zij zich wist te handhaven kan verder worden nagegaan aan de hand van
reële prijzen en van de ontwikkeling van de grondstofkoeten. In tabel 1.32
(hoofdstuk 4, deel I) is het verloop van de ruilvoet gegeven tussen linnen
lijnwaad en agrarische produkten. Op grond van deze tabel kan geconstateerd
worden, dat in vergelijking met de landbouw de linnenindustrie het goed deed
sedert 1820. Het ging minder in de jaren 1826-1833 en vervolgens weer beter
aan het einde van het vierde decennium. Maar in de jaren veertig brak er een
periode aan van grote malaise. Grosso modo sluit de reële ontwikkeling aan
bij die van de nominale prijzen van tabel III.14. Met dien verstande, dat de
reële ontwikkeling veel geprononceerder verliep en dat de eerste tien jaar
van het Hollandse bewind - in tegenstelling tot wat uit tabel III.14 blijkt
- Juist een bijna continue positieverbetering van het linnenbedrijf te zien
gaf.
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Om de inkomensontwikkeling van de spinsters en wevers in het juiste
licht te zien, is het niet voldoende om de prijsbeweging van het fabrikaat,
linnen stoffen, na te gaan, maar dient de toegevoegde waarde in de huisnijverheid te worden bepaald. Dat kan alleen door het verloop van de grondstofkosten, de prijzen van het gezwingelde vlas, in beschouwing te nemen. Het
materiaal dat ons hierover ter beschikking staat is echter schaars, nogal
heterogeen van aard en beperkt zich bijna uitsluitend tot het tweede kwart
van de eeuw.
Wij maken hier gebruik van gegevens van de 'Conmission Linière' van 1840
en van marktnoteringen van vlas in het vijfde decennium. Genoemde commissie
heeft getracht zicht te krijgen op de ontwikkeling van de grondstofkosten.
Daartoe werden door haar particulieren en overheden verzocht opgave te doen
van de hoogte van de prijzen ten tijde van het Franse rijk, het Hollandse
bewind en de jaren dertig. Hoewel voor het eerste kwart van de eeuw de respons van slechts een viertal vlashandelaren, en dan nog in algemene termen,
is opgenomen, is het materiaal voor de periode na 1825 overvloediger. Op
grond van gemeentelijke verklaringen stelde de commissie zelfs voor de arrondissementen afzonderlijk en voor de provincie als geheel de gemiddelde
prijsstijging vast

tussen de perioden 1825-1830 en 1835-1839. Voor Oost-

Vlaanderen kwam zij daarbij uit op een percentage van 25.
Tot extreme prijzen en grote prijsverschillen is het echter vóór 1839
niet gekomen. Pas na de vlasoogst van het laatste Jaar deed zich een sterke
opwaartse beweging voor en bereikten de prijzen recordhoogten. Het grote
internationale Antwerpse handelshuis David de Boe moest zelfs van het najaar
van 1839 tot aan het voorjaar van 1841 zijn vlas inkopen tegen prijzen die
20-25Z hoger lagen dan de maximumnoteringen van het vierde decennium en ruim
65Z hoger dan de prijzen aan het einde van de Jaren twintig.16 In de loop
van 1842 trad er een kentering in en daarna zelfs een val, want de prijzen
van gezwingeld vlas in '43, '44 en '45 waren toen In Oost-Vlaanderen gemiddeld circa 20Z lager dan die in het eerste Jaar van het decennium. Ook in de
tweede helft van de Jaren veertig fluctueerden de prijzen sterk. Want na een
aanvankelijke scherpe stijging in 1846, deed zich in 1848 weer een gevoelige
daling voor en in 1850 tenslotte naderden de prijzen de recordhoogten van de
jaren rond 1840.17
In grove trekken is nu, en voorzover mogelijk, het prijsverloop van de
grondstof, het gezwingelde vlas, aangegeven. De ontwikkeling van de toege-
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voegde waarde van de hulsindustrie laat zich echter nog niet direct bepalen.
Alvorens wij hiertoe In staat zijn, dient vast te staan welk deel van de
lljnwaadproduktle

aan de onderschelden geledingen van het produktleproces

moet worden toegerekend. Aan het schatten evenwel van de respectieve aandelen van de grondstof en van de latere bewerking In de produktle zijn nogal
wat problemen verbonden. ZIJ vloeien voort uit de specifieke aard van de
produktle en zijn verder terug te voeren op het soort goederen dat vervaardigd werd. Gezwingeld vlas kon pas tot garen worden gesponnen, nadat het was
gehekeld. Het hekelen nu leverde naast een kwalitatief goed vlas ook een
tweede soort op, het werkvlas, dat toch nog zoveel waarde had, dat het werd
verwerkt. Uit dit vlas werd een inferieur garen gesponnen, waaruit goedkope
linnen stoffen werden geweven, die een goede aftrek vonden. Het voordelige
werkvlas omvatte afhankelijk van de kwaliteit van de grondstof en van het
hekelproces 30-501 van het gewicht van het gezwingelde vlas. Het bracht
ruwweg niet meer op dan 30-401 van het kwalitatief goede vlas van eenzelfde
gewicht. Zijn aandeel bedroeg niet meer dan ongeveer 1/4 In de totale kosten
van de betreffende linnen stoffen. Verreweg het grootste deel van de produktlekosten bestond uit spin- en weeflonen en wat andere bijkomende werkzaamheden.
Doorgaans lag de kostenverdeling anders bij het vervaardigen van het
kwalitatief betere linnen doek. Uitgebreide antwoorden en zelfs gedetailleerde produktle-overzichten van geënquêteerden In de verslagen van de 'Commission Linière' maken duidelijk, dat grondstofkosten wel degelijk mee konden tellen. Afhankelijk van de kwaliteit werd er van het gehekelde vlas
garen gesponnen van uiteenlopende dikte. BIJ het fabriceren van de meeste
linnen stoffen werd van wat grover garen gebruik gemaakt, waardoor het aandeel van de grondstof In de kostprijs van het elndprodukt 35-45Z bedroeg.
Als men zich van fijner garen bedlende daalden de kosten van het gezwingelde
vlas relatief en stegen die van de opeenvolgende bewerkingsfasen. Voor het
zeer fijn geweven doek kon het aandeel van spin- en weeflonen zelfs oplopen
tot meer dan 70Z van de kostprijs.18 De vraag naar dure weefsels was echter
In het algemeen niet groot en de produktle paste zich dienovereenkomstig
aan. Wel zullen de thuisspinsters zich met de groeiende concurrentie van het
grof gesponnen mechanische garen wat meer hebben toegelegd op het fijnere
garen, waarmee zij over een comparatief kostenvoordeel beschikten.
Wij stellen thans vast, dat afhankelijk van de aard van het elndprodukt,
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de grondstof een variërend deel van de kosten van het fabrikaat voor haar
rekening nam. Als de ruw-llnnenproduktle In haar geheel In aanmerking wordt
genomen, kan voor het eind van het vierde decennium worden aangenomen, dat
circa 35Z van de totale kosten In de bedrijfstak op het conto van het gezwingelde vlas kwam. Op grond van het aangedragen materiaal van de 'Commission Linière' valt dan verder aan de overige produktiegeledingen van de
bedrijskolom (vooral het spinnen en weven) circa 65! toe te rekenen. Hoewel
deze cijfers niet meer zijn dan een momentopname, stellen zij ons in staat
om met behulp van de hier gegeven prijsontwikkelingen van grondstof en van
fabrikaat het verloop van de toegevoegde waarde in de huisnijverheid

op

grove wijze te schetsen.
Al sedert het begin van de Hollandse periode onderging de toegevoegde
waarde in de llimennijverheid

een bijna continue daling. Hoewel over de

prijsbeweging van vlas in de jaren vóór 1825 geen uitsluitsel is gegeven,
was het neerwaartse prijsverloop van linnen stoffen van dien aard, dat de
nominale opbrengsten van de huisnijverheid aanvankelijk

fors moeten zijn

gedaald. Van 1820 op 1825 was er zelfs sprake van een daling van ongeveer
20Z. (Als er althans van mag worden uitgegaan, dat de grondstofprijzen zich
in deze periode nagenoeg pari passu met die van het eindprodukt voortbewogen.")
In het tweede kwart van de eeuw kwam de toegevoegde waarde in de huisnijverheid verder onder druk. In de jaren 1829 en 1830 kwam de toestand nog
overeen met die rond het midden van het derde decennium. Aanzienlijk slechter was de situatie in 1827 en 1828 en in de eerste jaren van de onafhankelijkheid, toen de grondstofprijzen nauwelijks fluctueerden, maar de linnen
stoffen lagere prijzen noteerden. In het midden van het vierde decennium
trad een krachtig herstel op, maar oplopende prijzen van het gezwingelde
vlas waren er toen debet aan, dat ondanks de gunstige conjunctuur de toegevoegde waarde slechts weinig uitsteeg boven die van 1825, niet meer dan
maximaal 51. Na het piekjaar 1836 namen de zaken definitief een keer en ging
het met de huisnijverheid alleen nog maar bergafwaarts. Aanvankelijk was het
nog een prijzenschaar, waardoor de toegevoegde waarde rond 1840 daalde naar
een niveau, dat 10 à 20Z lager lag dan dat van 1825. In het vijfde decennium
was de dramatische prijsdaling van linnen stoffen geheel en al verantwoordelijk voor de algemene malaise in de bedrijfstak en werd van de tussentijds
gedaalde grondstofprijzen nauwelijks een mitigerende werking ervaren. De
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glijvlucht

deed

de toegevoegde waarde

In de huisnijverheid

(per eenheid

Produkt) in de tweede helft van de jaren veertig zelfs landen op een peil
dat ongeveer 60Z was van dat van 1825 en minder dan de helft van het niveau
van 1820.

Wij komen ter afsluiting van deze paragraaf tot een aantal conclusies. Het
verval van de traditionele linnenindustrie in de eerste helft van de 19e
eeuw was een proces, dat al in de Hollandse periode op gang was gekomen,
maar zich pas in het tweede kwart van de eeuw en dan vooral na 1836 duidelijk manifesteerde. De daling van de fysieke produktie was een belangrijke
faktor bij de neergang van de thuisnijverheid. Aan de ontwikkeling van de
toegevoegde waarde in de bedrijfstak moet evenwel het grootste deel van het
onttakelingsproces worden toegeschreven. Het mag zelfs bijzonder heten, dat
ondanks de almaar toenemende prijsdruk de fysieke produktie zich nog redelijk wist te handhaven. Het is mogelijk, dat hierdoor de toegevoegde waarde
sterker is teruggevallen - en dus de malaise voor de individuele producenten
nog eens werd vergroot - dan wanneer de fysieke produktie zich in grotere
mate had aangepast aan de lagere afzetprijzen. De snel inkrimpende markt
betekende inmers, dat het relatief op peil gebleven aanbod geconfronteerd
werd met een tamelijk inelastische vraag, waardoor een versterkte prijsreactie werd uitgelokt.
Tot slot nog een raming van de daling van de totale toegevoegde waarde
in de gehele bedrijfstak tussen 1820 en 1850. Vastgesteld is, dat tussen
beide kenjaren de fysieke produktie met circa 20Z is teruggevallen en de
toegevoegde waarde per eenheid produkt tot minder dan 50Z werd

terugge-

bracht. Voor de gehele linnenniJverheid - exclusief de bleker!J en ververij
- betekenden deze ontwikkelingen een daling van de totale toegevoegde waarde
met circa 601.

4.6 De economische positie van de producenten

4.6.1 De werkgelegenheid

Rest ons de positie te belichten van de werkers in de linnenni Jverheid,
vooral van de spinsters en de wevers. Alvorens hun inkomensontwikkeling na
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te gaan, wordt eerst het belang van de bedrijfstak nog eens nader aangegeven
met cijfers van de tewerkstelling. Daardoor is het mogelijk de plaats van de
linnennijverheid

in de

plattelandseconomle

van

Oost-Vlaanderen

beter te

bepalen. Tevens wordt meer zicht verkregen op de veranderingen in het economisch krachtenveld, waaraan ook de agrarische sector onderworpen was.
Langs twee wegen brengen wij de omvang van de werkgelegenheid in beeld.
In eerste instantie wordt de totale arbeidsduur van spinnen en weven in
miljoenen arbeidsdagen geschat en vervolgens wordt aan de hand van tellingen
het aantal spinsters en wevers bepaald.
Ten aanzien van de totale arbeidsduur

varen

wij

op

de

koers

van

Jacquemyns, die voor de landelijk situatie rond 1840 de berekeningen van de
'Conmission Linière' aanhaalt. In

navolging

van

de

commissie

stelt

Jacquemyns: 'qu'on pouvait, sans exagération, estimer que le filage donnait
au pays, à raison de 4 aunes par Jour, était de 10.000.000; total 52.000.000
de Journées, seulement pour le filage et le tissage, non comprie toutes les
opérations accessoires'.20 In de veronderstelling, dat ongeveer 40-45Z van
de totale Belgische produktie gerealiseerd werd in Oost-Vlaanderen kwam een
en ander neer op bijna 18 miljoen dagen spinnen en circa 4,25 miljoen dagen
weven.
De betrouwbaarheid van deze cijfers blijkt ook uit een eigen raming.
Voor de provincie bedroeg in 1840 de produktie van gezwingeld vlas circa 8,2
miljoen kg - in dit Jaar deed zich een terugval voor ten opzichte van de
laatste Jaren van het vierde decennium en een dito tijdelijke absolute en
relatieve daling van de export -, waarvan 5,5 miljoen kg verwerkt werd in de
eigen linnenniJverheid.21

Bij het hanteren van de omrekeningscoëfficient 3

dagen spinarbeid voor de verwerking van 1 kg vlas, en ervan uitgaande, dat
één wever binnen de huisnijverheid op het werk van vier spinsters terugviel,
komen wij voor 1840 op een totaal aantal van circa 16,5 miljoen spindagen en
ongeveer 4,1 miljoen weefdagen. De raming van het aantal weefdagen is echter
voor enige kritiek vatbaar. Zij is mogelijk aan de te hoge kant, omdat niet
al het garen voor de vervaardiging van lijnwaad werd bestemd. Weliswaar was
er ook nog een geringe garenlmport, maar naast een kleine export werd een
deel van het garen ook voor het twijnen gebruikt. Hieruit vloeide een additionele tewerkstelling voort, maar onder de noemer weven kan zij niet worden
gerangschikt.
Bij een vergelijking van onze schatting met

die

van

de

'Commission
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Linière' moet geconstateerd worden, dat de resultaten overeenstemmen. Weliswaar vertonen de cijfers geringe verschillen, maar deze zijn grotendeels
terug te voeren op de berekeningen van de commissie. Naast de situatie van
1840 wordt door haar immers ook die van de tweede helft van de jaren dertig
in aanmerking genomen, toen wat meer vlas werd verwerkt.
Aan de hand van de beide schattingen concluderen wij, dat aan het eind
van de jaren dertig de linnennijverheid goed was voor een werkgelegenheid
van ruim 17 miljoen spindagen en meer dan 4 miljoen weefdagen. Bovendien kan
worden opgemerkt, dat de huisindustrie veel meer een zaak was van fysiek
lichte arbeid (vrouwen, kinderen en ouderen) dan van zware arbeid (volwassen
mannen). Ook de bijkomende werkzaamheden in de linnennijverheid omvatten nog
enkele miljoenen arbeidsdagen. Het hekelen, het sterken van garen en het
bobijn- en het scheerwerk vereisten evenmin grote fysieke inspanningen en
waren voornamelijk een aangelegenheid van vrouwen en jongeren.

Wij bepalen ons tot de werkgelegenheid in de beide kenjaren 1820 en 1850.
Omdat zich in de periode vóór 1840 nauwelijks enige verandering in het produktieproces voordeed kan voor het eerste jaar naar analogie van het voorgaande de tewerkstelling worden geschat. Onze raming is, dat deze wat groter
was dan de tewerkstelling aan het eind van de jaren dertig, omdat de hoeveelheid gezwingeld vlas die rond 1820 werd verwerkt, in geringe mate het
grondstofverbruik aan het einde van het vierde decennium overschreed.
Voor 1850 was de situatie geheel anders. Voor de provinciale industrie
was circa 202 minder vlas beschikbaar dan in 1820 en in de Jaren veertig had
zich ook een fysieke produktiviteitsgroei voorgedaan. Naast de mechanische
spinnerijen, die in toenemende mate het werk van thuisspinsters uit handen
namen, was er enige invoer van Engels garen. Voorts betekende de geleidelijke invoering van de snelschietspoel een vermindering van de vraag naar weefarbeid. Hierdoor werd de tewerkstelling in de huisnijverheid aangetast. In
een eerder stadium is aangegeven, dat tussen 1820 en 1850 de werkgelegenheid
in de gehele Oostvlaamse linnenindustrie met tenminste 1/4 moet zijn teruggevallen. Nader bepaald kan nu het verlies van werk in de thuisspinnerij en
de -weverij ruw geschat worden op respectievelijk 5 miljoen en 1,5 miljoen
arbeidsdagen.22
De pijn van deze ontwikkeling was niet gelijk over de provincie verdeeld. De terugval was het grootst in de regio's, waar de linnennijverheid
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het meest werd uitgeoefend, zoals In de streek ten zuiden van Gent, In Oudenaarde en In Aalst. In veel mindere mate werd het arrondissement St.-Niklaas getroffen, want daar was het linnenbedrljf weinig ontwikkeld. De arbeldsreductle heeft zich na 1825 bij een stijgende bevolking vooral relatief
gemanifesteerd. Absoluut nam zij pas extreme vormen aan na 1840.

De omvang van de werkgelegenheid kan ook in beeld worden gebracht aan de
hand van de tellingen van spinsters en wevers, die in de jaren veertig gehouden zijn. Een probleem bij de Interpretatie van de cijfers is, dat geconstateerde grote verschillen niet alleen zijn toe te schrijven aan een wijziging van de werkgelegenheidssituatie, maar ook aan een steeds andere vraagstelling bij de tellingen. E. Gubin

wijst

In

haar

artikel

'L'Industrie

linière à domicile dans les Flandres 1840-1850' op de grote tekorten van het
statistische materiaal en vermeldt, dat Jacquemyns en Sabbe vanwege een
verkeerde interpretatie van de cijfers tot onjuiste uitspraken zijn gekomen
over het verloop van de werkgelegenheid. De onbetrouwbaarheid van de tellingen draagt er volgens Gubin toe bij, dat men hieruit geen getrouw beeld
van de werkelijke positie van de linnennijverheid kan opmaken. Alleen door
een uitgebreide studie op micro-niveau acht zij het mogelijk, dat de plaats
van de huisnijverheid in de landelijke samenleving op een Juiste wijze kan
worden bepaald.2 3
Hoewel wij ons kunnen vinden in de kritiek van Gubin op de tellingen van
de jaren veertig, merken wij op dat cijfers over de tewerkstelling in de
plattelandsindustrie altijd een speculatief karakter dragen. Zelfs als kan
worden aangegeven, dat de betreffende economische activiteit geen bijverdienste was, maar hoofdberoep, blijft het moeilijk het gemiddelde aantal
Jaarlijkse werkdagen van een spinster of wever te bepalen. Bijna geen enkele
producent was het gehele jaar in de huisnijverheid werkzaam. In de maanden
juni tot september waren de meeste thuiswerkers in de landbouw actief. Bovendien waren van Jaar op jaar en al naar gelang de individuele situatie
verschilde, de omstandigheden anders en vloeide daar een uiteenlopende tewerkstelling uit voort.24 Toch zijn wij in staat op een, zij het niet volkomen, betrouwbare wijze het aantal werkers in de linnennijverheid aan te
geven. Daartoe wordt gebruik gemaakt van statistisch materiaal uit 1840.
Voor dit jaar staan twee bronnen ter beschikking.
De eerste bron is een enquête van de 'Commission Linière', waarin nage-
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noeg alle wevers werden opgenomen; ook degenen! die In 1840 geen werk hadden
of slechts een gedeelte van het jaar actief waren. Wat de spinsters betreft,
werden allen die het beroep uitoefenden opgenomen behalve degenen, die voor
eigen behoefte of alleen een paar maanden per Jaar sponnen.23
De tweede bron van 1840 bestaat uit een provinciale staat, die op basis
van gemeentelijke gegevens is opgesteld. Hij kwam tot stand na de toekenning van een subsidie van de rijksoverheid om de nood in de linnennijverheid
te lenigen. Om de geldelijke hulp zo doelmatig mogelijk te besteden, wenste
het provinciebestuur het aantal huishoudens in Oost-Vlaanderen te kennen,
waar vlas gesponnen en linnen geweven werd. Aan de hand van de staat kan
geconcludeerd worden, dat het er hierbij tevens om ging de aantallen spinsters en wevers
was. 2(

te kennen voor wie de linnennijverheid

een

hoofdberoep

Geregistreerd werden namelijk de spinnewielen en weefgetouwen die

'simultanément en activité' of 'in permanent gebruik' waren.27 Als verklaring voor het ontbreken van de gelegenheidsspinsters en -wevers (de term is
van Sabbe) kan aangevoerd worden, dat het steunbeleid kennelijk niet werd
afgestemd op de producenten voor wie de huisindustrie slechts een bijverdienste was.
Om de tewerkstelling in de linnenni Jverheid aan te geven van het totaal
aantal betrokkenen en van degenen voor wie spinnen en weven «en hoofdberoep
was, zijn de relevante cijfers van beide bronnen van 1840 in tabel III. 15
samengebracht en naar arrondissement verbijzonderd. Op grond van de tabel is
het mogelijk een aantal conclusies te trekken. De eerste conclusie is al
vaak getrokken. Het linnenbedrijf was in Oost-Vlaanderen een zeer omvattende
bezigheid; zo zelfs, dat in 1840 ruim 30Z van de totale beroepsbevolking er
bij was betrokken.28 Wel dient direct te worden aangetekend, dat de nijverheid voornamelijk een activiteit was van vrouwen. Meer dan 50Z van de vrouwelijke beroepsbevolking ontving een inkomen uit de vlasspinnerij, terwijl
van de Oostvlaamse mannen minder dan 15Z verdiensten had in de weverij. Op
basis van tabel III.15 is verder vast te stellen, dat deze percentages terugvallen tot respectievelijk ongeveer 30Z en nog geen 10Z, als alleen de
producenten in aanmerking worden genomen voor wie de linnenniJverheid de
belangrijkste economische bezigheid was.
De totaalcijfers voor de gehele provincie verhullen echter veel. De regionale spreiding van de nijverheid komt er niet in tot uitdrukking. Alleen door
de tewerkstelling op te delen naar kleinere

geografische

eenheden,

zoals
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Tabel III.15 Het aantal beoefenaars van de llnnennljverheld In 1840.
spinnerij
arrondissement

hoofdberoep

Gent
Oudenaarde
Aalst
Dendermonde
St.-Niklaas

19.397
20.951
17.309
4.417
1.235
2.726
2.546
68.581

Eeklo
steden
Oost-Vlaanderen
Bron

:

Commentaar:

weverij

totaal

hoofdberoep

totaal

41.071
26.843
30.542
8.029
5.116
10.625

7.103
5.700
5.188
1.075
172
1.062
785
21.085

11.103
7.592
8.664
2.095
453
2.811

122.226

32.718

Enquête sur l'Industrie Linière, Octobre 1841, Annexe 14;
Exposé, 1841, Annexe 21.
In de cijfers van het provinciebestuur (kolommen hoofdberoep)
zijn de steden als aparte categorie opgenomen en bevatten de
arrondissementen het administratief platteland.

arrondissementen in tabel III.15, kan geconstateerd worden van welk belang
het linnenbedrijf was voor de regionale economie. Het overzicht maakt duidelijk, dat in de arrondissementen Oudenaarde, Aalst en Gent de linnenindustrie meer dan gemiddeld ontwikkeld was. Het eerste arrondissement spande de
kroon. In de landelijke gemeenten van Oudenaarde beoefende 80 à 90Z van de
vrouwen ouder dan 12 jaar de spinnerij. Voor 2 op de 3 vrouwen van deze
categorie was spinnen zelfs het hoofdberoep.29

Voorts tonen de regionale

cijfers aan, dat naarmate de linnennijverheid sterker was vertegenwoordigd,
zij ook intensiever werd beoefend. In Oost-Vlaanderen waren de arrondissementen St.-Niklaas en Oudenaarde eikaars antipoden. In het eerste arrondissement kwam de industrie weinig voor en onder de beoefenaars waren de gelegenheidsspinsters en -wevers ver in de meerderheid. In Oudenaarde daarentegen, waar het linnenbedrijf in bijna elke huishouding op het land voorkwam,
werd dit vooral als primaire activiteit uitgeoefend.

Thans volgt ter verifiëring van de gemaakte schattingen nog een berekening
van de arbeldscapacltelt in werkdagen. Het betreft het tijdstip, waarop deze
nagenoeg haar grootste omvang had. De cijfers van tabel III.15 representeren
deze situatie, want ook al was de linnennijverheid aan het eind van de jaren
dertig door werkloosheid getroffen, een uittocht op grote schaal had zich
nog niet voorgedaan.
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BIJ de schatting van de arbeldscapacltelt maken wij gebruik van grootheden, die niet nauwkeurig bepaald kunnen worden. Het betreft het gemiddeld
aantal dagen per jaar, dat een producent In de nijverheid actief kon zijn.
In het algemeen moeten er zich tussen de spinsters en wevers of zij hun
beroep nu als hoofd- of als nevenactiviteit uitoefenden, aanzienlijke verschillen hebben voorgedaan In de beschikbare tijd voor de huisindustrie. De
grootte van het eigen lapje grond, dat men bewerkte en de mogelijkheden om
zich aan de boeren als landarbeider te verhuren speelden hierbij vooral een
rol. In de literatuur wijdt men weinig uit over de arbeidsduur. Doorgaans
wordt alleen vermeld dat de beroepsspinsters en -wevers behalve drie à vier
maanden In het agrarisch hoogseizoen het gehele Jaar door hun werktuigen
bedlenden. Over de gelegenheldsproducenten wordt slechts opgemerkt, dat zij
vooral In de winter actief waren. Behalve deze weinig exacte aanduidingen
van de arbeidsduur troffen wij een meer precieze benadering aan bij Ducpétlaux, en In zijn navolging bij Jacquemyns. In een Inkomensoverzlcht van
een 'typisch' weversgezin wordt door de auteurs aangegeven, dat het familiehoofd 220 dagen weefde (Inclusief 12 dagen voor diverse bijkomende werkzaamheden) en de vrouwelijke gezinsleden 251 dagen per jaar sponnen.30
Op basis van deze beperkte aanwijzingen hebben wij de arbeldscapacltelt voor
het eind van de jaren dertig op ruwe wijze geraamd. Aangenomen Is, dat afhankelijk van hun categorie-indeling de wevers gemiddeld over respectievelijk 200 en 100 werkdagen per jaar beschikten en de spinsters over 225 en
100 werkdagen. De totale arbeldscapacltelt laat zich nu met behulp van tabel
III.15 gemakkelijk vaststellen. Voor het weven komt de arbeldscapacltelt uit
op 5,A en voor het spinnen op 20,8 miljoen werkdagen per jaar.31
Stellen wij tenslotte de vraag of de gemaakte schattingen van de reële
tewerkstelling overeenkomen met de hier vastgestelde arbeldscapacltelt. Het
antwoord mag bevestigend

zijn. De capaclteltscljfers wijzen Immers op een

bovengrens van de arbeldsbezettlng In de llnnennljverheld. En de situatie
van een volledige bezetting van de arbeldscapacltelt deed zich vermoedelijk
alleen voor In 1836. Na dit jaar moet de dalende linnenconjunctuur al direct
tot een tekort aan werk hebben geleld en daarmee tot een terugval van de
werkgelegenheid. Onze laatste conclusie ten aanzien van de omvang van de
werkgelegenheid rond 1840 Is dan ook, dat zowel de schattingen van de gewerkte dagen als de aantallen producenten (tabel III.15) betrouwbaar zijn en
dat zij een grote mate van consistentie vertonen.
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4.6.2 Het inkomen

De economische positie van de spinsters en de wevers In de llnnennljverheld
werd niet alleen bepaald door het voorhanden werk, maar ook door de beloning
voor hun arbeid. Op de ontwikkeling van de lonen gaan wij hier wat uitvoeriger In. Nu al kan op grond van het voorgaande worden vastgesteld, dat het
verval In de bedrijfstak, waarin de toegevoegde waarde bijna uitsluitend uit
arbeidskosten bestond, gepaard ging met een navenante daling van de lonen.
Het Is weer de 'Commission Linière', die over de periode vóór 1840 de meeste
Informatie verschaft. In algemene termen omschrijft de commissie de Inkomenssituatie van spinsters en wevers als goed ten tijde van de Franse Inlijving - l'âge d'or -, als dragelijk In de Jaren van het Hollandse bewind
ondanks de moeilijke beginjaren en als slecht rond 1840.32 Toch Is ook het
materiaal, waarop de commissie haar uitspraken steunt, niet volledig. Zij
onderscheidt verschillende categorieën spinsters en wevers. Over de belangrijkste categorie, de families van kleine boeren en landarbeiders, worden
weliswaar gegevens verstrekt, maar de betrouwbaarheid ervan wordt niet hoog
aangeslagen.33 De Inkomens van degenen die In eigen gezinsverband opereerden, zouden zich evenwel analoog hebben ontwikkeld aan de Inkomens van andere spinsters en wevers, van wie men de Ingewonnen Informatie kon verifiëren.
Over de best betaalde spinsters, de categorie die haar opdrachten kreeg
van kleine fabrikanten, wordt meegedeeld, dat zij In de Franse tijd nog één
frank per dag wisten te verdienen. In de Hollandse periode zagen deze spinsters hun lonen dalen tot 65 à 80 centimes en In 1840 bewoog het loon zich
tussen 50 en 60 centimes per dag. Hoewel deze lonen als grove gemiddelden
zijn aan te merken, deden er zich onder de betreffende spinsters toch ook
vaak uitschieters voor al naar gelang hun vaardigheden verschilden of naar
gelang zij zich met de produktie van fijnere of minder fijne garens bezig
hielden. Bij de tweede categorie, de spinsters die hun garen op de markt
verkochten, was de loondaling groter dan bij de eerste categorie. Hun inkomen bedroeg volgens de commissie rond 1840 30 à 40 centimes per dag en was
daarmee 30-35Z lager dan aan het begin van de Jaren twintig.34
Ook de wevers kenden een gevoelige loondaling. De 'Commission Linière'
geeft aan, dat rond 1840 de daginkomens van wevers die in opdracht van fabrikanten en kooplieden produceerden tussen de 1 en 1,20 frank lagen. Zij
baseerde zich hierbij op opgaven van weverijen en gemeentelijke verklaring-

363
en. De vaardigheden en de fysieke kwaliteiten van de wevers bepaalden echter wel mede de hoogte van de lonen. Sinds de Franse tijd waren de lonen
gedaald. In de goede Jaren véór 1815 werd nog 2 frank per dag betaald en
sinds het midden van de jaren twintig en dertig (1Θ36) zou de terugval 2025Z zijn geweest. Voor de Hollandse periode (1825) schat de commissie de
lonen van de categorie wevers, die voor rekening van derden actief waren
tussen de 1,25 en 1,50 frank per dag. 35
Over de loonontwikkeling van andere wevers verschaft de commissie geen
duidelijkheid. Het ligt echter voor de hand, dat het loonpad van andere
categorieën wevers een grote mate van congruentie vertoonde met het loonpad
van de genoemde wevers. De marktkrachten, die de prijs van de arbeid bepaalden, waren immers voor bijna alle producenten dezelfde. Toch zal de hoogte
van de lonen van de verschillende wevers niet gelijk zijn geweest. De behoeftige omstandigheden, waarin in 1840 vooral de wevers verkeerden die hun
garen op de markt kochten, wijzen erop, dat deze het relatief 'hoge' daginkomen van 1-1,20 frank niet haalden. Bovendien zullen de meeste thuiswevers
die niet voor derden produceerden zich doorgaans wat meer hebben toegelegd
op de vervaardiging van goedkopere en grovere weefsels; en dit waren juist
de Produkten, waarvan de prijzen het meest onder druk stonden.
Een en ander veronderstelt, dat het inkomen van de meeste wevers op een
wat lager niveau lag dan de lonen van de aangehaalde categorie. Grote loonverschillen kwamen vermoedelijk ook niet voor. De onderlinge concurrentie
tussen de wevers was immers groot en de 'Commission Linière' zou grote loonverschillen stellig hebben onderkend en gesignaleerd. Met Jacquemyns houden
wij het erop, dat de weverslonen in 1840 - weliswaar met een grote spreidingsbreedte - grof gemiddeld op 1 frank per dag lagen.3* Voorts nemen wij
aan, dat de lonen van de meeste thuiswevers circa 10Z achterbleven bij de
lonen van de best betaalde wevers. In de richting van een dergelijk verschil
wijzen de looncljfers van Jacquemyns en van Brlavolnne, en de reepons en
het commentaar op de vragen van de 'Enquête Linière'.37 Ook de gegevens van
de 'Nijverheidsenquête' van 1819 dienen in dit verband te worden genoemd.3e
De resultaten van deze telling geven aan, dat het inkomen van de 'doorsnee'
wever ongeveer 1,25 frank per dag bedroeg.39 Onder de wevers aan het begin
van de Hollandse periode waren er, blijkens gemeentelijke opgaven, ook die
lonen verdienden tussen de 1,30 en 1,50 frank per dag. Vermoedelijk waren de
verhoudingsgewijs best betaalde werklieden hetzij thuis hetzij in werkplaat-
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sten In opdracht van derden actief.
Overzien wij de loonontwikkeling van spinsters en wevers tot 1840 nog
eens geresumeerd. Van de Franse tijd tot de eerste helft van de Jaren twintig vielen de lonen terug met 15 à 30Z. Daarna kenden de lonen een fluctuerend verloop tot zij In het midden van de Jaren dertig weer op het peil van
1825 terecht kwamen. Na 1836 tenslotte ging het met de lonen alleen maar
bergafwaarts en daalden zij binnen vier jaar met meer dan 20Z. Opmerkelijk
Is verder, dat de mannelijke en de vrouwelijke arbeidskrachten een gelijke
loonontwikkeling doormaakten. Belde geledingen van de bedrijfskolom werden
In dezelfde mate getroffen door de verslechterde conjunctuur. Een onevenredige verdeling van de dalende Inkomsten ten gunste van de wevers en ten
nadele van de spinsters deed

zich niet voor. Kennelijk hadden vóór 1840

weinig technische vernieuwingen In het produktleproces van spinnen en weven
Ingang gevonden. Voorts was de mededinging op de markten van garens en weefsels dermate groot, dat de opbrengstdaling per eenheid produkt niet uitsluitend of zelfs grotendeels op één van belde geledingen kon worden afgewenteld.

In de jaren veertig van de 19e eeuw raakten de lonen als het ware In een
vrije val. Een eerste Indruk van het karakter en de omvang van de loondaling
in de linnenindustrie kan worden opgedaan aan de hand van de 'Recensement
Industriel' van 1846. Deze industrietelling is beperkt gebleven tot de registratie van slechts enkele industriële ondernemingen en de huisnijverheid
is er niet in opgenomen. Toch is het mogelijk een onderscheid aan te brengen
tussen de moderne linnenbedrijven waar gebruik werd gemaakt van stoommachines en andere mechanische werktuigen, en de min of meer traditionele bedrijven.
Vooral bij de vrouwelijke arbeidskrachten kwamen er grote loonverschillen voor. Van de in totaal 687 werkneemsters, die in 1846 werkzaam waren in
de handspinnerij of de geïntegreerde handspinnerij-weverij, waren allen, op
vier na, in de laagste looncategorle ingedeeld. Zij verdienden een loon, dat
tussen de Q en 0,5 frank per dag lag. In de mechanische vlasspinnerijen
daarentegen verdienden alle volwassen - ouder dan 16 Jaar - vrouwelijke
arbeidskrachten meer dan 0,5 frank per dag. Bijna 75Z van de in totaal 911
spinsters was opgenomen in een categorie, die een hoger loon dan 1 frank per
dag aangaf. Zelfs onder de 833 tewerkgestelde meisjes waren er maar 153 die
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In de laagste looncategorle waren Ingedeeld en dus minder verdienden dan 0,5
frank per dag.
In de linnenweverijen heerste een andere situatie. In 1846 werd nog
geen gebruik gemaakt van stoommachines

- slechts In één bedrijf was een

kleine stoommachine van 2 p.k. opgesteld -. De toepassing van de snelschletspoel kon echter de fysieke produktlvlteit boven het gemiddelde brengen en
daarmee een dramatische loondaling voorkomen. Of de nieuwe techniek door de
geïntegreerde bedrijfjes werd toegepast, is moeilijk te achterhalen. Feit is
wel, dat buiten de wevers van het Gentse Atelier de Charité meer dan de
helft tussen de 0,5 en 1 frank per dag verdiende en 151 wevers op een totaal
van 346 meer dan 1 frank.40 Op grond van deze gegevens van de industrietelling kan geconcludeerd worden, dat het gemiddelde daginkomen van de wevers
sedert 1840 minder is teruggevallen dan het loon van de handspinsters.
Kan deze conclusie nu worden doorgetrokken naar de overige spinsters en
wevers, de inmense groep thuiswerkers, waaraan

de

enquête

voorbijgaat?

Jacquemyns geeft hierover uitsluitsel. Uit het door deze auteur aangedragen
materiaal is op te maken, dat de lonen van de handspinsters in de tweede
helft van de jaren veertig nog geen 50Î bedroegen van de lonen van 1840. Er
werd gemiddeld 20 centimes per dag verdiend door de vrouwen die in opdracht
van derden werkten en gemiddeld slechts 16 centimes door de spinsters, die
op de markt waren aangewezen.41
Bij de wevers was de inkomensdaling absoluut wellicht groter dan bij
hun vrouwelijke branchegenoten. Verhoudingsgewijs wist het gemiddeld inkomen
zich beter te handhaven. Ten tijde van de grootste

malaise

lag

volgens

Jacquemyns het loon tussen de 0,36 en 0,75 frank per dag. Vooral de wevers
die zich de nieuwe techniek hadden eigen gemaakt, wisten de aanslagen op hun
inkomen nog het best te pareren. Zij kwamen in 1850 zelfs aan een loon, dat
rond de 1 frank per dag lag.42 Hoewel over de omvang, waarin de snelschietspoel gebruikt werd geen informatie beschikbaar is, houden wij het erop, dat
de weverslonen in de Jaren veertig met ongeveer 1/3 zijn teruggevallen ten
opzichte van 1840.

Ter afsluiting van de economische positie van de producenten in de 1innennijverheid geven wij de loonontwikkeling aan tussen de beide kenjaren en
staan wij nog bij enige achtergronden stil. Voor de wevers kan worden vastgesteld, dat hun gemiddeld dagloon tussen 1820 en 1850 bijna is gehalveerd.
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De handsplnsters werden In dezelfde periode met een loondaling van meer dan
60Z geconfronteerd. Hieraan moet worden toegevoegd, dat de loonvergelljklng
betrekking heeft op gewerkte dagen. In de jaren veertig werd de Inkomenssituatie van de beoefenaars van de llnnennljverheld verder aangetast door een
tekort aan werk, want de afzetmarkten raakten verstoord en ook het noodzakelijke krediet voor de aankoop van grondstoffen werd spinsters en wevers meer
en meer onthouden. De kleine producenten moeten een zwakke marktpartij zijn
geweest voor de handelaars, die hun doen en laten aanpasten aan de almaar
dalende

linnenconjunctuur.

Om financiële verliezen

tegen te gaan werden

afzetprljzen verlaagd en mogelijk de kwaliteitseisen opgeschroefd. Dit resulteerde In een dalende arbeidsbeloning van de spinsters en wevers. De
handelaars zullen ook door de slechte omstandigheden gedwongen zijn geweest
hun bedrijfsrisico's te beperken. Zij hebben door het aanhouden van geringe
voorraden, het verminderen van het leverancierskrediet en het terugtrekken
van hun kapitaal uit de llnnennljverheld de arbeidsvraag zodanig gereguleerd
dat de werkloosheid toenam. Dit alles heeft tot gevolg gehad, dat macroeconomisch gezien het totale spin- en we efinkomen in de bedrijfstak nog een
grotere val te zien gaf dan uit de daling van de daglonen kan worden opgemaakt. Vergelijken wij wederom de jaren 1820 en 1850, dan kan op grove wijze
worden vastgesteld, dat de nominale inkomensreductie voor de handsplnsters
en wevers respectievelijk circa 75Z en ongeveer 60Z bedroeg.
Wat de ontwikkeling in de llnnennljverheld voor de arbeidsmarkt betekende laat zich raden. In de landelijk agrarlsch-lndustrlële economie van
Oost-Vlaanderen ontstonden er - wij volgen de terminologie van Mokyr - 'unlimited supplies of labor' tegen lage opportunity costs. Hieruit vloeide,
in eerste instantie vooral lokaal, een grote druk op het loonpeil voort.
Omdat de linnenwerkers compensatie zochten voor hun inkomensval en op andere
economische activiteiten probeerden over te stappen, breidde de loonmalaise
zich dan ook naar andere sectoren van het economisch leven uit. De werkers
in de kantindustrie werden hiervan het eerste slachtoffer, en verder liet
een en ander ook de landbouw niet onberoerd.43 Alleen een massale Vlaamse
exodus had in de situatie van de jaren veertig de loonval enigszins kunnen
stuiten. Weliswaar deed zich al sedert het begin van de tweede kwart van de
eeuw een aanzienlijke

en aanzwellende uittocht voor van landlieden naar

Oostvlaamse steden - in het bijzonder Gent -, en kwam er ook al enige permanente- en seizoenmigratie voor naar het nabijgelegen Franse industriegebied,
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maar deze ontwikkelingen konden toch niet verhinderen, dat de lonen fors
daalden. Pas In en na 1850 week de druk van de loonketel en pasten ook in
Oost-Vlaanderen de nominale lonen zich aan aan de almaar stijgende kosten
van levensonderhoud. De linnenconjunctuur sloeg toen om en er kwam trekarbeid op gang naar de Noordfranse landbouwgebieden.44

Bovendien deed zich

met de tweede helft van de eeuw de zuigkracht gevoelen van de moderne sector
In Henegouwen en werd ook elders bulten de Vlaamse regio werk gevonden.
Na de behandeling van de werkgelegenheid en het Inkomen, kan het uitvoerige relaas over de linnenindustrie als afgesloten worden beschouwd. Het
ligt nu voor de hand de produktiefaktor arbeid en het arbeidsinkomen voor de
landbouw aan de orde te stellen. Toch wordt de terugkeer naar de agrarische
sector uitgesteld

totdat is ingegaan op een andere

plattelandsindustrie.

Vanwege haar omvang en haar seizoenkarakter nam deze ook een belangrijke
plaats in in de landelijke economie. Wij doelen op de vlasvezelverwerking.
Deze meer door mannen dan door vrouwen in voor- en najaar uitgeoefende nijverheid was eveneens een arbeidsintensieve

geleding

in de vlas-linnenbe-

drijfskolom.

4.7 De vlasvezelnijverheid

Overal waar vlas in Oost-Vlaanderen verbouwd werd, kom men profiteren van
de industriële nabewerkingen. Het roten, het spreiden, het keren en het
binden van de vlasstengels legden beslag op vele handen, maar de meeste
werkgelegenheid werd toch gevonden bij het boken (of brakelen, het breken
van de houtpljpen tot lemen) en vooral het zwingelen (het vlas ontdoen van
de leemdeeltjes). Volgens de

'Commission Linière' zouden de laatste twee

deelprocessen goed zijn voor ruim 85Z van de totale arbeidstijd besteed aan
de vezelindustrie en zij zouden hierbij meer dan 80Z van de totale arbeidskosten voor hun rekening nemen.45
Met de uitbreiding van de vlasteelt

in de provincie en de gestegen

produktiviteit beleefde deze plattelandsniJverheid een forse groei. Als wij
ervan uitgaan, dat tot aan het einde van de Jaren dertig het vlas bijna
uitsluitend

lokaal werd

verwerkt, dan kan de toegenomen

werkgelegenheid

tussen 1820 en 1840 - als gevolg van de produktiestijging van het gezwingelde vlas tussen beide jaren van ruim 6 op 8 miljoen kg - op ongeveer 1/3
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worden geschat.
In de loop van de jaren veertig werd ook de vlasvezelindustrie door een
crisis getroffen. De oorzaak ervan moet in de eerste plaats gezocht worden
bij de prijsval van het vlas, die zich na 1842 voltrok en bij de stijgende
prijzen van andere landbouwprodukten. Voor de boeren die over minder produktieve vlasgrond

beschikten, werd het hierdoor aantrekkelijk vlas in het

vruchtschema te vervangen door andere gewassen. Bovendien zou het Oostvlaamse vlasareaal zijn maximale omvang aan het einde van de jaren dertig hebben
bereikt, en noodzaakte optredende vlasmoeheid grond een andere bestemming te
geven.4' Maar ondanks de aanvankelijk vrij forse areaalterugval, daalde de
ruwe vlasproduktie niet navenant. Vanwege een stijgende grondproduktiviteit
herstelde zij zich zelfs rond 1850 zodanig, dat het peil van 1840 weer werd
bereikt.
Een tweede oorzaak van het werkverlies in de industrie was van structurele aard. Het betrof de toenemende roterij In de Lele van het Weetvlaamse
arrondissement Kortrijk. Nadat daar vanaf 1840 de tweede rootbeurt was ingevoerd, beschikte men er over een concurrerend voordeel op de roterij in
binnen- en buitenland.47

Een geleidelijke verplaatsing van het roten van

Oost- naar West-Vlaanderen vloeide hieruit voort. Voor de eerste provincie
betekende dit, dat de regelmatige voortgang van de produktie in de bedrijfskolom verstoord werd en dat het in de Leie gerote vlas voor de lokale industriële nabewerkingen verloren ging. Welke gevolgen de snelgroeiende Leieeconomie per saldo heeft gehad voor de totale werkgelegenheid in de Vlaamse
regio is niet door ons nagegaan. Wel staat vast, dat de ontkoppeling tussen
de vlasroterij enerzijds en de vezelverwerking en het linnenbedrijf anderzijds met een daling van de arbeidsvraag in Oost-Vlaanderen gepaard ging.
Hoewel er geen onderzoek naar is gedaan, mag worden aangenomen dat deze
ontwikkeling het eerst werd gevoeld in de toch al zo getroffen arrondissementen Oudenaarde en Gent, en pas later, vermoedelijk pas in de tweede helft
van de eeuw, in het noorden en het oosten van de provincie.

Bepalen wij op grove wijze de omvang van de werkgelegenheid met alweer 1840
als vast oriëntatiepunt. Voor dit jaar is een opgave beschikbaar van het
aantal personen, dat zich met de vezelverwerking bezighield.4' Het belang
van de nijverheid
gezwingelde vlas.

49

wordt verder aangegeven door produktiecijfers van het
Door ons vervolgens te baseren op macro-ramingen van
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het aantal werkdagen In de vezelindustrie en deze naar provincie en arrondissement door te rekenen - op basis van het aandeel In de totale produktle
van het gezwingelde vlas -, Is het moge Ijk een globaal overzicht samen te
stellen van de werkgelegenheid rond 1840.50 In tabel III.16 zijn de betreffende cijfers op een rij gezet.

Tabel III.16

De produktle van gezwingeld vlas (In min. kg), de aantallen
werklieden, en de aantallen werkdagen (In duizend) In de
vezelindustrie rond 1840.

arrondissement

(1)

Gent
Oudenaarde
Aalst
Dendermonde
St.-Niklaas
Eeklo
steden
Oost-Vlaanderen

2,4
0,8
1,3
1,4
1,4
0,8
8,2

(2)
13.864
8.107
7.527
6.745
5.077
1.763
3.522
46.605

(3)
1.124

374
607
654
648
381
3.788

Bron

: Enquête sur l'Industrie Linière, Octobre 1841, 114¡ Exposé, 1841,
Annexe 21; Recensement (1846), Agriculture, 1851, I, CXX.
Legenda
:
(1) ~ Gezwingeld vlas in miljoenen kg.
(2) - Aantal werklieden in de vezelindustrie.
(3) - Aantal werkdagen in de vezelindustrie, in duizend.
Commentaar:
ad 1: Het verschil tussen het totaal van de provincie en het
saldo-totaal van de arrondissementen vloeit voort uit afrondingen
ad 2: De gegevens van de arrondissementen hebben betrekking
op hun administratief platteland. De steden zijn in een aparte categorie opgenomen.

Uit tabel III.16 blijkt, dat de vezelverwerking gelijkmatig over de provincie was verspreid. De arrondissementen St.-Niklaas en Dendermonde waren nu
veel meer vertegenwoordigd dan bij het linnenbedrijf. Het waren met Eeklo
zelfs de regio's, waar de nijverheid het intensiefst werd uitgeoefend. In
het kerngebied van de spinnerij en weverij legde de vezelverwerking weliswaar ook beslag op vele handen, maar de betrokkenen, en dan vooral die in
het arrondissement Oudenaarde, waren er verhoudingsgewijs minder arbeidstijd
aan kwijt. Ondanks de verschillen tussen de regio's was de nijverheid een
typische seizoenactiviteit, die in het najaar en in de winter werd uitgeoefend en waarmee de doorsnee werker in Oost-Vlaanderen in 1840 ruim 80 dagen
per Jaar een inkomen had.
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De werkgelegenheid bevond zich in de vezelindustrie bij het begin van
de Hollandse periode op een lager niveau dan in de jaren die aan de grote
crisis voorafgingen. Op basis van een vergelijking tussen de vlasproduktie
van 1820 en die van 1840 kan geschat worden, dat het totaal aantal arbeidsdagen in het eerste jaar ver onder de 3 miljoen uitkwam. In hoeverre dit op
een geringer aantal werklieden is terug te voeren dan wel op een lager gemiddeld aantal werkdagen per jaar, is zonder nadere gegevens niet uit te
maken. Wel mag verondersteld worden, dat bij de kleinere werkgelegenheid in
1820 eerder het eerste dan het tweede het geval zal zijn geweest. In deze
richting wijzen immers de gespreide groei van het vlasareaal in de Jaren
twintig en dertig en het feit, dat de vezelindustrie in het Jaarlijkse arbeidsschema slechts een plaats naast andere bezigheden was toebedeeld.
De lotgevallen van de jaren veertig hebben ook de werkgelegenheid niet
ongemoeid gelaten. Alleen al op grond van de produktiecijfers van 1846 zou
geconcludeerd kunnen worden, dat zij ten opzichte van 1840 met ongeveer 202
is teruggevallen. Met het herstel echter van de vlasproduktie in 1850 vloeide de vermindering van de werkgelegenheid nog uitsluitend voort uit het
verlies van het ruwe vlas aan de roterij van de Leie. Met enig voorbehoud
houden wij het erop, dat hierdoor in het midden van de eeuw de werkgelegenheid in Oost-Vlaanderen circa 101 lager uitkwam dan in 1840. Voorts kwam de
vermindering vooral voor rekening van het gemiddelde aantal werkdagen, dat
jaarlijks door een vlasarbeider aan de vezelindustrie werd besteed en bestond niet of nauwelijks uit een teruggelopen werkliedenbestand.

Ook bij de vlasvezelindustrie waren de daginkomens niet hoog. In tegenstelling tot het linnenbedrijf kenden de lonen weinig fluctuaties. Volgens de
'Commission Linière' van 1840 waren zij bij het roten en zwingelen sinds
dertig

jaar niet veranderd.51

Verschillen

in arbeidsbeloning kwamen wel

voor, maar doorgaans vloeiden zij voort uit de aard van het werk en de wijze, waarop het werd uitgevoerd. Ook de vrouwen, die zich met het zwingelen
inlieten, werden vermoedelijk minder betaald dan de mannen. Hierover hebben
wij echter geen informatie gevonden.
In een gedetailleerd overzicht van de werkzaamheden in de vezelindustrie vermeldt de genoemde commissie de vrij precieze inlichtingen van een
vlasser uit St.-Gillis Waas. Deze als zeer betrouwbaar aangemerkte respondent onderscheidt een drietal dagloontarieven, namelijk 18, 12 en 8 Brabant-
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se stuivers (1,63, 1,09 en 0,73 frank); een en ander respectievelijk voor de
zware rootarbeld - het roten werd overigens vooral In de zomer verricht -,
voor de fysiek minder zware arbeid In de roterlj alsmede voor het breken, en
voor de In kwantitatief opzicht belangrijkste arbeid, het zwingelen. Door
andere vlassers wordt er In de Enquête op gewezen, dat de meeste werklieden
tegen stukloon werkzaam waren en dat de vaardigsten onder hen meer dan de
gemiddelde daglonen verdienden.52
Toch was het gemiddelde dagloon In de vezelindustrie niet hoog. Zonder
onderscheid aan te brengen tussen mannelijke en vrouwelijke arbeid berekende
de 'Commission Linière' voor 1840 de totale hoeveelheid arbeid, die aan de
vezelverwerking werd besteed en het totale inkomen, dat hieraan diende te
worden toegerekend. Op basis van beide grootheden bepaalden wij het gemiddelde dagloon in de vezelindustrie op 0,81 frank. Het is een inkomen, dat op
zich niet alles zegt, omdat moeilijk is uit te maken in hoeverre hierbij de
lage beloning voor de winterse arbeid en de vrouwenparticipatie
zwingelen een rol spelen.

bij het

53

Het is opmerkelijk, dat de lonen in de periode vóór 1840 niet of nauwelijks reageerden op de toch zeker niet altijd onveranderlijke prijzen van
het gezwingelde vlas. De arbeidskosten van het roten en het zwingelen schommelden tussen de 20 en 30Z van de prijs van het gezwingelde vlas. Kennelijk
konden de boeren en de vlassers vanwege de ruime markt in het winterseizoen
de lonen laag houden en deed de prijs van arbeid zich voor als een min of
meer institutioneel gegeven, dat niet aan fluctuaties onderhevig was. Het
gevolg ervan was wel, dat het alleen de ondernemers waren, die bij stijgende
vlasprijzen extra-winsten incasseerden.
Of het in de jaren veertig met de stabiliteit van de lonen in de vlasindustrie gedaan was, kon door ons wegens het ontbreken van de betreffende
loongegevens niet worden nagegaan. Het lijkt echter geen boude veronderstelling, dat ook in de vezelnijverheid een druk op de lonen merkbaar is geweest. Een sterke terugval van het voorhanden werk, de prijsdaling van het
gezwingelde vlas na 1843 en de ontwikkelingen in het aanverwante linnenbedrijf maken dit aannemelijk. Of verder met het algemeen economisch herstel
aan het einde van de jaren veertig, de lonen zich weer stabiliseerden op het
oude peil van vóór 1840, is evenmin door ons achterhaald. Wel is ook nu
aannemelijk, dat door de terugkeer naar meer normale economische verhoudingen de lonen minder onder druk kwamen.
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4.8 Besluit

Tot ver in de 19e eeuw was de landelijke nijverheid in Oost-Vlaanderen van
groot belang voor de rurale economie. De vlasvezelbereiding en de linnenindustrie zorgden voor veel werkgelegenheid. Zij werden als hoofdberoep uitgeoefend en als zeer lonende nevenactiviteit van het agrarisch bedrijf. Daar
waar de landelijke nijverheid sterk was vertegenwoordigd, diende men bij de
inrichting van de landbouw rekening te houden met relatief dure arbeid.
Marginaal lonende activiteiten konden dan ook vaak niet worden ontwikkeld.
Na 1825 en vooral sedert het einde van de jaren dertig kwam hierin
verandering. De rurale vlasspinnerij en linnenweverij werden toen met een
toenemend tekort aan werk geconfronteerd en door forse loondalingen getroffen. Ook de vlasvezelindustrie kreeg in de Jaren veertig rake klappen. Nadat
deze bedrijfstak nog tot aan het eind van het vierde decennium had geprofiteerd van een groeiend aanbod van ruw vlas, was in eerste instantie de inkrimping van het vlasareaal na 1840 verantwoordelijk voor een forse terugval
van de tewerkstelling.
De dramatische lotgevallen van de plattelandsindustrie in het tweede
kwart van de 19e eeuw zijn van grote invloed geweest op de Oostvlaamse samenleving. Ook voor de landbouw waren de gevolgen groot. Veel landelijke
arbeid vond geen lonend emplooi meer in de vlas-linnenbedrijfstak en zocht
andere werkgelegenheid. De landbouw was een belangrijk toevluchtsoord. Dit
gold niet alleen voor gelegenheidswevers en

-spinsters

die

toch

al

het

grootste deel van hun activiteiten aan de landbouw besteedden, maar ook voor
hen voor wie de nijverheid altijd de grootste inkomensbron was geweest.
Hoe de produktiefaktor arbeid zich in de landbouw naar omvang en prijs
heeft ontwikkeld zullen wij in het volgende hoofdstuk trachten na te gaan.
Ook zal daar gepoogd worden het totale agrarische arbeidsinkomen te ramen.

Noten bij deel III, hoofdstuk 4:

1.

Recensement (1846), Agriculture, I, 1851, 563.
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De problematiek van Inkomensverdeling en -besteding van kleine landlieden komt - weliswaar vooral voor de Jaren aan het begin van het zesde
decennium en niet alleen voor Oost-Vlaanderen - gedetailleerd aan bod
In het meermalen aangehaalde verk van Ducpétiaux.
De praktijk was dat grote boeren kleine stukjes van hun grond uitgaven
aan landlieden om hen op deze wijze aan zich te verplichten en daardoor
In het hoogseizoen van de noodzakelijke landarbeid verzekerd te zijn.
Sabbe, De Belgische vlasnljverheld, 1975, II, 280.
Op een produktle van 21 miljoen kg werd In 1840 niet minder dan 7 miljoen kg vlas uit België geëxporteerd (Recensement (1846), Agriculture,
I, 1851, CXXVI).
Onze schatting is, dat vóór 1825 de helft tot tweederde van de Belgische (Vlaamse) llnnenproduktle werd geëxporteerd (Recensement (1846),
Agriculture, I, 1851, CXXVI).
Sabbe, De Belgische vlasnljverheld, 1975, II, 281-307.
Voor een uitvoerige behandeling van het verval van de llnnennijverheld
zij ook verwezen naar Jacquemyns en Mokyr.
Door de 'Commission Linière' (Enquête sur l'Industrie Linière, Octobre
1841, 284) werd het aantal aangeboden boven het aantal verkochte stuks
lijnwaad voor de jaren 1833-1840 op 25Z geschat.
Meer dan bijzondere faktoren, zoals de Franse tarief- en handelspolitiek, moeten stucturele faktoren voor de aftakeling van de Vlaamse llnnennijverheld verantwoordelijk worden gesteld. Moest men het aanvankelijk afleggen tegen de groeiende concurrentie van de Engelse weefsels
en het Engelse mechanisch gesponnen vlasgaren op de Franse markt, toen
de zuiderburen, gesteund door een protectionistisch beleid, in het
eigen Noorderkwartier een moderne linnenindustrie op poten zetten, was
het met de export naar Frankrijk definitief gedaan. Bij dit alles had
men in binnen- en buitenland ook nog te kampen met de substitutie van
linnen weefsels door goedkopere katoenen stoffen (Sabbe, De Belgische
vlasnljverheld, 1975,11, 345-553).
Enquête sur l'Industrie Linière (Angleterre), Mars 1841, 3-37.
Jacquemyns, Histoire, 1929, 36 en 41
Enquête sur l'Industrie Linière (Angleterre), Mars 1841, 8-10 (Vermeld
werden 153.423 quintalen; 1 quintal - 50,8 kg).
De totale export (gezwingeld en gehekeld vlas) haalde toen een hoogte
punt met 9,45 miljoen kg (Enquête -, Octobre 1841, 120).
Dewilde, 20 Eeuwen, 1983, 211-215 en 386-387.
Matten, De vlas- en llnnennijverheld, 1972, 30-40.
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Voor de wettelijke regeling ten aanzien van de inrichting van de gemeentelijke nijverheidscomité's, zij verwezen naar het M.A., 55, 1844,
303-324; Sabbe, De Belgische vlaenijverheid, 1975, II, 471-480.
Enquête sur l'Industrie Linière, Octobre 1841, 131-141.
R.A. Beveren, Provincie Bestuur Oost-Vlaanderen 1830-1850, nr 4485;
Recensement (1846), Agriculture, 1,1851, CXXII.
Enquête sur l'Industrie Linière, Octobre 1841, 371-383.
Enquête sur l'Industrie Linière, Octobre 1841, 131-133. Omdat de prijzen van levensmiddelen in deze jaren een veel grotere val te zien gaven, stegen echter wel de reële opbrengsten.
Jacquemyns, Histoire, 1929, 45; Enquête sur l'Industrie Linière, Octobre, 1841, 394.
Recensement (1846), Agriculture, I, 1851, CXX; Enquête sur l'Industrie
Linière, Octobre, 1841, 120-125.
Wij houden het erop, dat de ruim 50.000 mechanische spillen rond het
midden van de eeuw in staat waren 1 à 2 miljoen kg gezwingeld vlas te
verwerken (Recensement (1846), Industrie, 1851, 194-195). Als voorts
10Z van de wevers gebruik maakte van de 'vliegende' schietspoel komt
dit c.p. neer op een reductie van ongeveer 15Z van de arbeidstijd van
het weven.
Gubin, l'Industrie, 1983, 369-401.
Jacquemyns, Histoire, 1929, 30.
Enquête sur l'Industrie Linière, Octobre 1841, Annexe 14.
Exposé, 1841, 144-147.
Voor de interpretatie van de term 'simultanément en activité' baseren
wij ons op Jacquemyns (Histoire, 1929, 48).
Recensement (1846), Population, 1851, en IV, 450-453.
Voor cijfers van de beroepsbevolking en de bevolking naar leeftijd zie:
Recensement (1846), Population, 1851, III en IV.
Ducpétiaux, Budgets, 1855, 67-68; Jacquemyns, Histoire, 1929, 223-225.
Ook een deel van de arbeidstijd, die niet direct uit het spinnen en
weven zelf bestond, maar uit bijkomende werkzaamheden, is in de vastgestelde arbeidscapaciteit opgenomen.
Enquête sur l'Industrie Linière, Octobre 1841, 364.
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33.

De 'Commission Linière' onderscheidt drie categorieën spinsters. Bij de
eerste gaat het om vrouwen, die In gezinsverband na de oogst en de verwerking van het vlas het garen sponnen. De tweede categorie bestaat
uit vrouwen, die In opdracht van kleine fabrikanten sponnen en de derde
categorie spinsters kocht de grondstof zelf op de markt en verkocht
daar ook het garen.
Bij wevers wordt een onderscheid gemaakt naar vijf categorieën. De
eerste betreft de kleine boeren, die In gezinsverband een landbouwbe
drijf je - tot 2 à 3 ha groot - exploiteerden, zelf vlas verbouwden, het
bewerkten en over slechts één getouw beschikten om linnen te weven. De
tweede categorie bestaat uit kleine fabrikanten die over een aantal
getouwen beschikten, en werklieden Inhuurden. Zij kochten het ruwe vlas
op voet om het daarna te laten bewerken of verwierven de grondstof op
de markt. Meestal werd ook het vlas ten huize van deze fabrikanten
gesponnen. De derde categorie wevers waren thuiswerkers, die voor rekening van fabrikanten en handelaren actief waren en de vierde categorie
bestond uit wevers, die vooral speciale weefgoederen In werkplaatsen
vervaardigden. Tenslotte vas er dan nog de In kwantitatief opzicht
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5. Het Arbeidsinkomen
5.1 Inleiding

De volgende uiteenzetting over de arbeid in de landbouw In de periode 18151850 vindt, zoals gebruikelijk, plaats aan de hand van de kenjaren 1820 en
1850. Omdat voor de situatie rond het midden van de eeuw over de meeste
gegevens kan worden beschikt en kennis hiervan verhelderend werkt bij het
analyseren van de toestand aan het begin van de Hollandse periode, Is verder
voor een naar chronologie omgekeerde volgorde van behandeling gekozen. Voor
het eind van de Jaren veertig baseren wij ons vooral op het telmaterlaal van
de 'Recensement de l'Agriculture' en de 'Recensement de la Population' van
1846. Door de gegevens van deze bronnen op een omzichtige - maar wij erkennen, tentatieve - wijze te ververken, komen wij tot andere Inzichten ten
aanzien van de rol van de arbeid In de landbouw, en daarmee de plaats van de
sector In de totale economie dan Verhaegen In zijn vermaarde werk. Deze
auteur kwam - weliswaar voor belde Vlaamse provincies -, zoals Gubln terecht, maar enigszins overdreven opmerkt, tot een
stupéfiante

pour

1846,

selon

laquelle

45Z

de

'conclusion réellement

la production

productive

étalent directement sinon à temps plein engagés dans l'Industrie textile et
seulement 18X dans l'agriculture'.1
In dit hoofdstuk gaan wij achtereenvolgens In op de agrarische arbeldscapacltelt, op de prijs van arbeid en tenslotte zal door middel van een
algemeen overzicht het totale agrarische arbeidsinkomen voor zowel 1820 als
1850 geschat worden.

5.2 De agrarische arbeldscapaclteit rond 1850

Om een goed beeld te krijgen van de arbeid in het agrarische produktieproces
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moet hoe dan ook de omvang van het arbeldsbestand of liever de agrarische
arbeldscapacltelt duidelijk worden gemaakt. Deze kan niet zonder meer uit de
bonte verzameling van allerleisoortige beroepsgegevens van de volkstelling
van 1846 worden afgeleid. Bij het bepalen van de arbeldscapacltelt aan de
hand van de beroepsgegevens raakt men gemakkelijk het spoor bijster. Immers
behalve degenen die hun inkomen uitsluitend of in grote mate aan de landbouw
ontleenden, en dan ook onder een agrarisch beroep in de volkstelling werden
opgenomen, waren er nog velen die over een agrarisch keuter- of minibedrijfje beschikten, zoals dagloners en wevers. De laatsten zijn echter doorgaans
niet onder een landbouwberoep in de volkstelling gerangschikt, maar onder
hun eigenlijke hoofdberoep.
Er zijn bij de interpretatie van de beroepsgegevens van de volkstelling
nog meer problemen. Klep heeft voor de schatting van de agrarische beroepsbevolking in Antwerpen en Brabant de 19e eeuwse bedrijfs- en beroepstellingen uitgebreid geanalyseerd en bewerkt. Ten aanzien van de volkstelling
van 1846 constateert hij onder meer dat 'er met een grote boog om het probleem van de vrouwelijke beroepspersonen is heengegaan' en verder geeft Klep
aan dat de grote categorie 'journaliers et ouvriers sans profession déterminée' niet aansluit bij de economische activiteiten die door deze personen
werden uitgeoefend.2 Om de

genoemde

interpretatieproblemen

bij het schat-

ten van de agrarische arbeldscapacltelt te omzeilen, hebben wij niet gepoogd
de omvang van het arbeldsbestand te bepalen op basis van de volkstelling,
maar is het totaal aantal werkdagen in de landbouw geschat aan de hand van
de bedrijfsgegevens van de landbouwtelling van 1846.
Bij de hantering van het begrip arbeldscapacltelt en voorafgaande aan
de schatting van het totaal aantal werkdagen in de landbouw moeten enige
kanttekeningen worden geplaatst. Onder de agrarische arbeldscapacltelt kan
de hoeveelheid arbeid verstaan worden die beschikbaar is voor de agrarische
produktie. Hier hebben wij deze beschikbaarheid pogen te schatten door er in
eerste instantie van uit te gaan, dat iedere arbeidskracht in de landbouw
beschikte over 280 effectieve werkdagen per jaar.3 Vervolgens is meer precisie aangebracht door voor de mannen en de vrouwen een aparte benadering te
volgen. Voor de belangrijkste

groep mannelijke arbeidskrachten

- de be-

drijf shoofden en hun meewerkende gezinsleden - is op basis van de bedrijfsgrootte-verdeling het beschikbare aantal agrarische werkdagen nader ingevuld. Voor de vrouwen was deze weg niet begaanbaar. De beschikbare agrari-
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sehe arbeid van de vrouwen Is door ons geschat door op hun totale (bruto)arbeldscapacltelt de omvang van hun nevenactiviteiten - de niet aan landbouw
bestede werkdagen - als aftrekposten in mindering te brengen.
Een probleem inherent aan de uitoefening van de landbouw is de verborgen werkloosheid of het door het jaar heen niet volledig benutten van de
aanwezige arbeldscapacltelt. In Oost-Vlaanderen was men er al in de 18e eeuw
in geslaagd door toepassing van een uitgekiende vruchtwisseling op meerdere
stukjes grond overmatige seizoenpieken te vermijden. Maar het voor- en naseizoen bleven periodes waarin niet alle arbeidskrachten werk hadden. Een
groot deel van de totale arbeldscapacltelt op het land werd echter in beslag
genomen door de huisnijverheid. Hierdoor kwam per saldo de agrarische arbeldscapacltelt binnen nauwere grenzen te liggen. Maar dat daardoor de verborgen werkloosheid volledig werd teruggedrongen, gaat in leder geval niet
op voor de situatie rond het midden van de eeuw. De landelijke economie werd
toen getroffen door de teruggevallen vlasvezel- en linnenindustrie en het
grootste deel van de daaruit vrijkomende arbeid moest in de landbouw worden
opgevangen. Een stijging van de agrarische arbeidscapaciteit was hiervan het
resultaat. Of deze gepaard ging met een navenante produktieve aanwending van
de betreffende arbeid, lijkt gezien de groeiende landhonger van de kleine
boeren en de keuters niet aannemelijk, maar is alleszins het onderzoeken
waard.
In welke mate rond 1850 het beschikbare aantal arbeidsdagen het reëel
gewerkte aantal overtrof, dus in welke mate er sprake was van overcapaciteit in de landbouw, is moeilijk precies te achterhalen. Wel mag beweerd
worden, dat de overcapaciteit in de landbouw over het algemeen werd teruggedrongen door uitbreiding van agrarische werkzaamheden, die een gelijkmatiger
over de seizoenen gespreide vraag naar arbeid kenden, zoals de veehouderij.
Was de groei van deze activiteit een uitkomst voor veel vrouwen, bij de
omvangrijke en spectaculaire toename van de nateelten vonden vooral de mannen baat.
Een tweede probleem bij het hanteren van het begrip arbeidscapaciteit
ligt besloten in de maatstaf, waarmee deze gemeten wordt. Bij onze schattingen zal de capaciteit worden uitgedrukt in aantallen arbeidsdagen, en
daarbij is impliciet verondersteld, dat de dagen homogeen zijn. Dit was in
werkelijkheid, althans in de landbouw, niet het geval. De verschillen hingen
samen met de wisseling der seizoenen en bepaalden zich naast de lengte van
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de arbeidsdag tot het werk, dat op korte termijn verricht diende te worden,
zoals het wieden en het oogsten. Doorgaans correspondeerden hiermee ook de
verschillen tussen de hoogte der daglonen. De zomerse arbeid, en hierbij
vooral het veldwerk, werd het best betaald. In de winter lagen de lonen een
stuk lager. Ondanks deze bezwaren zullen wij de omvang van de arbeldscapacltelt In werkdagen schatten. De belangrijkste reden Is, dat wij over gegevens beschikken van de verdeling van de agrarische bedrijven naar hun bedrijf egrootte en dat de omvang van de plattelandsnijverheid

eveneens in

dagen is geschat. Ook een vergelijking tussen verschillende Jaren zal geen
al te grote vertekeningen opleveren. Omdat de agrarische seizoencyclus een
Jaarlijks gebeuren is, zal immers ieder Jaar opnieuw een totalisering van
ongelijksoortige werkdagen plaatsvinden.4
Een geheel ander punt van commentaar heeft betrekking op de basisgegevens van 1846. De meeste graanoogsten mislukten niet alleen in dit rampjaar,
maar ook mislukte voor de tweede achtereenvolgende maal de aardappeloogst.
Hierdoor werden vooral de keuters en de landarbeiders getroffen, die voor
hun levensonderhoud waren aangewezen op de verbouw van het knolgewas op hun
eigen lapje grond. Nu de bodem onder hun bestaan was weggevallen, waren zij
ofwel afhankelijk van de instellingen van armenzorg ofwel van de boeren,
aan wie zij gewoon waren zich een groot deel van het Jaar te verhuren. De
strijd om het bestaan had in veel gemeenten tot gevolg, dat de agrarische
arbeidsmarkt

overspoeld werd

door tijdelijke

arbeidskrachten, die bereid

waren hun diensten aan te bieden tegen ongebruikelijke lage lonen of desnoods alleen tegen de kost. Of de boeren op deze omstandigheden hebben gereageerd door meer en gedurende een langere periode dagloners aan te houden is
voor de situatie van 18A6 moeilijk te bepalen. Enerzijds gold ook voor de
grotere agrarische bedrijven, dat de misoogsten tot een geringer aanbod van
het normale agrarische werk leidden, maar anderzijds kon men profiteren van
zowel de sterk gestegen produktprijzen als de gedaalde arbeidskosten door
taken uit te voeren, die anders als marginaal produktief gezien werden.
Of de incidentele omstandigheden van 1846 van invloed zijn geweest op
de registratie van de cijfers van de agrarische beroepsbevolking in de landbouwtelling, hebben wij niet achterhaald. Wij zijn ervan uitgegaan, dat de
gegevens van de aantallen bedrijfshoofden en hun meewerkende gezinsleden,
van de knechten in vaste loondienst, en van het Jaarlijkse aantal gewerkte
dagen door dagloners representatief waren voor de arbeidssituatie rond het
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midden van de eeuw.
Een laatste probleem Is, dat er In de landbouw, zoals In elke andere
economische sector, sprake Is van tewerkstelling van verschillende soorten
arbeid en dat bij een totaaltelling de werkdagen van de ene arbeidskracht
niet zo maar aan die van een andere kunnen worden toegevoegd. Om aan dit
probleem het hoofd te bieden, zijn de arbeidskrachten In de landbouw naar
vier afzonderlijke groepen Ingedeeld en Is verondersteld, dat de In deze
groepen Ingedeelde arbeid van homogene aard Is. De gevolgde splitsing bestaat In eerste Instantie uit een tweedeling naar mannen en vrouwen en vervolgens nog een tweedeling naar leeftijdI wat dit laatste betreft enerzijds
de arbeidskrachten

tussen de 18 en 55 jaar, de volwassen werklieden, en

anderzijds de Jongeren en de ouderen, respectievelijk de arbeidskrachten
tussen de 12 en de 18 jaar en die van 55 jaar en ouder.
Omdat de verlangde gegevens niet direct uit het grondmateriaal konden
worden overgenomen, hebben wij ons verder bediend van een groot aantal supposities, die telkens expliciet zullen worden vermeld.

5.2.1 De arbeldscapacltelt van de mannen

In de tabellen III.17 en III.18 is voor de mannen het materiaal weergegeven
op basis waarvan de arbeidscapaciteit wordt geschat. De tabellen zijn ontleend aan de landbouwtelling van 1846 en het gaat hierbij om het mannelijk
deel van de agrarische beroepsbevolking van 12 jaar en ouder en om alle als
een economische eenheid - hoe klein dan ook - uitgeoefende landbouwbedrijven. Uitgesplitst

naar drie categorieën

zijn de arbeidskrachten voor de

arrondissementen en de provincie als geheel opgenomen in tabel III.17 en
verdeeld

naar

bedrijfsgrootte

zijn de bedrijven

en bedrijfjes

in tabel

III.18 in drie klassen weergegeven.
Op basis van de tabellen III.17 en III.18 is voor de provincie rond het
midden van de eeuw de agrarische arbeidscapaciteit van de mannen geschat in
schema III.A. Bij de samenstelling van het schema zijn wij verder van de
volgende vooronderstellingen uitgegaan:
1.

Bij de exploitatie van elk landbouwbedrijf was een mannelijke arbeidskracht betrokken.

2.

Meewerkende gezinsleden waren alleen actief op exploitaties van 3 ha en
groter.
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Tabel III.17

De mannelijke
ouder.

agrarische

arrondissement

(1)

Gent
Oudenaarde
Aalst
Dendermonde
St.-Niklaas
Eeklo
Oost-Vlaanderen

28.939
15.979
24.298
13.943
11.924
8.798
103.881

beroepsbevolking

(2)
8.447
4.017
3.936
3.327
4.061
2.389
26.177

van

12

Jaar en

(3)
939.870
875.004
790.350
405.678
639.676
509.827
4.160.405

Bron

: Recensement (1846), Agriculture, I, 1851, 344, 406, 425, 505, 535,
562 563¡ Recensement (1846), Population, 1851, I, L U en LXVI; Instructions (in B.C.C.S.), 1847, Actes-Officiels, 147-148.
Legenda
: (1) - gezine(bedrijfs)hoofden en hun meewerkende gezinsleden
(2) - knechten in (vaste) loondienst
(3) - het aantal werkdagen, dat dagloners jaarlijks werden ingehuurd .
Commentaar: ad 1): in deze categorie zijn ook de bedrijfshoofden opgenomen
van kleine - en mini-exploitaties. Voorzover zij als dagloners*
neveninkomsten verwierven bij grotere boeren, werden de gewerkte
dagen tevens onder categorie 3 opgenomen.
ad 2 ) : het betreft degenen, die hun loon per jaar of per maand
kregen uitbetaald. Naast het meer directe dienstpersoneel bestaat deze categorie ook uit de voerlieden, de melkers en de
herders.
ad 3): de dagloners, met name de oogsthelpers en de dor sers,
ontvingen hun loon in natura of in geld.
Tabel III.18

De landbouwbedrijven verdeeld naar grootte in drie klassen.
< Jj ha

Gent
Oudenaarde
Aalst
Dendermonde
St.-Niklaas
Eeklo
Oost-Vlaanderen
Bron

3.

10.781
6.144
7.978
4.820
4.802
4.908
39.433

)s-3 ha
8.097
5.091
8.56?
4.319
2.460
1.514
30.050

> 3 ha
5.419
2.480
2.833
2.685
3.595
1.810
18.822

: Recensement (1846), Agriculture, I, 1851, 344, 406, 425, 505, 535,
562 en 563.

De gemiddelde jaarlijkse arbeidsbezetting kwam op een minibedrijfje (<
І£ ha) niet uit boven de 50 werkdagen (Ducpétiaux schat de agrarische
arbeid van een wever-gezinshoofd op zijn eigen bedrijfje van 0,27 ha op
35 werkdagen per jaar.5)

4.

De gemiddelde jaarlijkse arbeidsbezetting kwam op een exploitatie van 3¡
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- 3 ha niet uit boven de 150 werkdagen per Jaar.
Op een bedrijf dat groter was dan 3 ha konden alle mannen full-time
(280 dagen) In de landbouw actief zijn. En dit gold eveneens voor de
knechten. (Volgens de Centrale Conmlssle van de Statistiek zou een boer
alleen op bedrijven groter dan 3 ha gedurende het gehele Jaar - voldoende lonend - werk vinden.*)

Schema III.A

De agrarische arbeldscapacltelt van de mannen rond 1850, In
min werkdagen.
gem. aantal
werkdagen per Jaar

cat.

bedrijfsgrootte

aantal
mannen

(1)

< Ji ha
ÍS - 3 ha
> 3 ha

39.433
30.050
34.398

50
150
280

26.177

280

totaal aantal
werkdagen In min.
1.97
«,51
9,63

16,H
(2)
(3)

7,33
4,16
totaal

27.60

Commentaar: voor (1), (2) en (3) zie Legenda van tabel III.17.

Na de schatting van de agrarische arbeldscapacltelt van de mannen
door middel van schema III.A kan de vraag gesteld worden hoe de totale arbeldscapacltelt - naast agrarische ook nlet-agrarlsche - verantwoord moet
worden van degenen, die een klein- of mlnlbedrljf (<3 ha) exploiteerden. Met
een opsomming en schatting van de belangrijkste rurale economische activiteiten van de kleine landlieden hebben wij getracht hierop een antwoord te
geven.
Totale arbeldscapacltelt van de kleine landlieden met een exploitatie
kleiner dan 3 ha: 69.483 χ 280 - 19,46 min. werkdagen.
Invulling:
a) eigen bedrijfje
6,48 min. werkd. (zie schema III.A)
b) agrarisch dagloonwerk
4,16 min. werkd. (zie schema III.A)
c) weefarbeid
3,00 min. werkd. (zie deel III, 4.6)
20Z bijkomend werk
0,60 min. werkd.
d) vlasvezelverwerking
2,56 min. werkd. (zie III, 4.7; voor 3/4
door mannen verricht)
totaal

16,80 min. werkd.

Het verschil tussen de capaciteit en het geschatte aantal werkdagen bedraagt
2,66 miljoen dagen. Dit verschil kan verklaard worden aan de hand van de
volgende moeilijk te kwantificeren punten:
1.
Van de wevers - doorgaans landlieden met een kleinere exploitatie
dan % ha - kon een deel van hun arbeldscapacltelt niet In effec
tieve arbeid worden omgezet.
2.
Naast de landarbeiders en de wevers waren er nog anderen die een
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3.
4.

perceeltje grond exploiteerden en hun hoofdberoep noch In de landbouw noch In de plattelandslndustrle vonden.
Sommige keuters verrichtten bulten de landbouw om nog wat dagloonwerk.
Het Is mogelijk dat de arbeldscapacltelt van Jongere en oudere
arbeidskrachten te hoog Is verondersteld.

Is door middel van schema III.A de totale agrarische arbeldscapacltelt van
de mannen geraamd, ter afsluiting van deze subparagraaf zal verder nog de
verdeling worden nagegaan tussen de volwassen arbeidskrachten en de overige
mannelijke arbeidskrachten.
n 3T1T

"

T?Hlke arbeidskrachten 18-55 laar
Ten aanzien van de provlncletotalen In schema III.A bepalen wij ons nu

tot de arbeidskrachten tussen de 18 en de 55 Jaar oud. Deze groep onderscheidde zich qua fysiek vermogen van de Jongere en de oudere landlieden en
op deze groep kwam bij de agrarische bedrijfsvoering
neer.7

het zwaarste werk

Economisch gezien waren het de werkers met de hoogste opportunity

costs in de landbouw.
Hoewel er geen gegevens beschikbaar zijn over de leeftijdsopbouw van
de landbouwers, is dit wel het geval voor het mannelijk deel van de landelijke bevolking, waarvan de agrarische gemeenschap het overheersende bestanddeel uitmaakte. Door aan te nemen, dat de agrarische arbeidskrachten
van 12 jaar en ouder, die in gezinsverband opereerden, een zelfde spreiding
vertoonden over de leeftijdsklassen als die van de mannelijke plattelandsbevolking, kon de omvang van de betreffende groep 18-55 Jarigen bepaald worden.' Voor categorie 1 van tabel III.17 kwamen wij hierbij uit op 71.605
mannelijke arbeidskrachten, 69Z van het totale aantal.
Na het aangeven van de verdeling in het totale bestand mannelijke arbeidskrachten, blijft nog onbeantwoord hoe de verdeling was binnen de onderscheiden subcategorieën van categorie 1. Hoewel mag worden verondersteld,
dat op de bedrijven groter dan 3 ha wat meer Jongeren en op de mlnibedrijfjes relatief wat meer mannen van 55 jaar en ouder actief waren, is er geen
verdere verfijning aangebracht. Hier is aangenomen dat de arbeidskrachten
tussen de 18 en 55 jaar enerzijds en de Jongeren tussen de 12 en 18 jaar en
de mannen van 55 Jaar en ouder anderzijds gelijkmatig over de drie subcategorieën bedrijven waren verdeeld.
In categorie 2 waren vooral ongetrouwden opgenomen, die in vaste dienst
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werkten op de grotere bedrijven. ZIJ genoten daar ook kost en Inwoning. De
knechten verlieten doorgaans hun werkkring, als zij In het huwelijk traden
op een leeftijd tussen de 25 en 40 jaar oud. Ondanks het feit, dat de leeftijdeklassen van 12-18 jarigen op het platteland relatief sterk waren vertegenwoordigd, Is verondersteld, dat de fysiek sterke werkers In categorie 2
van tabel III. 17 het meest voorkwamen. Hun aandeel is, weliswaar met enige
reserve, op 0,7 bepaald en hun aantal op 18.32A.
Ten aanzien van de dagloners van categorie 3 Is aangenomen, dat zij
uitsluitend op de groep 18-55 jarigen betrekking hebben. Op deze werkers
werd Immers een beroep gedaan, als In het eigen bedrijf de gevraagde specifieke mankracht onvoldoende voorhanden was, de arbeid zwaar was of In korte
tijd zijn beslag diende te krijgen. Het ging veelal om werkzaamheden, die In
collectief verband werden uitgevoerd, en waarbij het verschil In vaardigheden tussen de werkers niet te groot mocht zijn om het arbeldstempo en het
ritme niet te verstoren. Voorzover zich hierbij aanvullende, fysiek minder
zware, arbeid voordeed, viel men In de regel terug op de leden van het eigen
gezin of op het dienstpersoneel.
In tabel III.19 Is nu vervolgens de agrarische arbeldscapacltelt becijferd van het mannelijk deel, 18-55 jarigen, van de beroepsbevolking rond
1850 en daaruit blijkt dat deze Is geraamd op 20,41 miljoen werkdagen.

Tabel III.19

cat.

Agrarische arbeldscapacltelt
(1850), In min. werkdagen.

reductlefaktoren

van

tot. cap. mannen

de

18-55

jarigen

mannen

tot. aantal werkd. (min)

(1)
(2)
(3)

0,69
0,70
1,0

16,11
7,33
4,16
totale agr. arbeldscap.

Bron
:
Commentaar:

zie tekst
voor categorie-Indeling zie tabel III.17

11,12
5,13
4.16
20,41

murmel nice arbeidskrachten 12-18 jaar en 55 laar en ouder
De overige mannelijke arbeidskrachten onderscheidden zich van de eerstgenoemde groep door het verrichten van hoofdzakelijk lichtere

agrarische

werkzaamheden. De fysieke constitutie van de jongere en de oudere landlieden
was hier debet ean. Hun loon (arbeidsinkomen) en hun opportunity costs waren
dan ook minder dan van de arbeidskrachten tussen 18 en 55 Jaar.
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Met behulp van schema III.A en tabel III.19 kan de agrarische arbeldscapacitelt van

de betreffende arbeidskrachten

op 7,19 miljoen werkdagen

worden becijferd. Zij maakten daarmee toch nog altijd ruim 25Z uit van de
totale agrarische arbeidscapaciteit van de mannen.

5.2.2 De arbeidscapaciteit van de vrouwen

Het zal duidelijk- zijn, dat vrij veel agrarisch werk op de vrouwen neerkwam.
De positie van de vrouw in de landbouw was een andere dan die van de man.
Haar werkzaamheden vonden doorgaans plaats in en rondom de hoeve en waren
van diverse aard. In de eerste plaats diende de vrouw het bewerkelijke agrarische huishouden te bestieren of daarbij steun te verlenen. Daarnaast besteedde zij haar tijd aan het voeren en verzorgen van de beesten en van het
kleinvee, het bereiden van de zuivelprodukten en het bewerken van een tuintje. In het hoogseizoen diende de zware mannenarbeid nog op allerlei manieren te worden bijgestaan en aangevuld, en als er gewied moest worden, waren
het vooral vrouwen, die dit werk voor hun rekening namen. In het voor- en
naseizoen en ook op andere tijden, wanneer weinig agrarisch werk omhanden
was, namen de meeste vrouwen hun toevlucht tot de huisnijverheid om het
gezinsinkomen te ondersteunen. Het ging hierbij vooral om de vlasspinnerij,
maar ook andere werkzaamheden in het linnenbedrijf, de vlasvezelverwerking
en de meer en meer beoefende kantnijverheid speelden een belangrijke rol.
Op een andere wijze dan voor de mannen zal de agrarische arbeidscapaciteit van de vrouwen bezien worden. Wij vertrekken weer vanuit de gegevens
van de landbouwtelling van 18A6 (tabel III.20). Vervolgens zal de totale
arbeidscapaciteit van de vrouwen geschat worden en daarop zal de arbeidstijd
van hun nevenactiviteiten in mindering worden gebracht.

Een vergelijking tussen de tabellen III.17 en III.20 geeft grote verschillen te zien tussen het aantal mannen en vrouwen, die bij de landbouw
betrokken waren. Gesteld kan worden, dat het agrarisch bedrijf meer een
mannen- dan een vrouwenzaak was, omdat door de aard van het werk de arbeidsverdeling tussen beide sexen werd beïnvloed. Voorzover de arbeid van de
vrouwen zich tot de landbouw bepaalde en niet tot het agrarisch gezin, was
deze minder vertegenwoordigd dan de arbeid van mannen. Alleen in de zomermaanden (mei-september) was de beschikbaarheid onontbeerlijk.
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Tabel III.20

De vrouwelijke
ouder.

agrarische beroepsbevolking

arrondissement

(1)"

(2)

Gent
Oudenaarde
Aalst
Dendermonde
St.-Niklaas
Eeklo
Oost-Vlaanderen

17.958
9.654
13.244
8.094
6.207
4.563
59.720

4.623
1.820
2.056
1.856
2.072
1.356
3.783

van

12 Jaar en

(3)
864.669
577.522
435.824
296.577
364.303
368.554
2.907.449

Bron, Legenda en Commentaar: zie tabel III.17
* vrouwen, die zich hoofdzakelijk met het huishouden bezighielden, werden
niet in de telling opgenomen.

Een deel van de verschillen tussen de tabellen III.17 en III.20 kan ook
verklaard worden door het ontbreken van de vrouwen in de telling die in hun
gezin werkzaam waren. Toch zullen ook deze vrouwen actief zijn geweest in de
landbouw, zij het dan wel in mindere mate dan de geregistreerden van categorie (1) van tabel III.20. Om nu ook de arbeidscapaciteit van de vrouwen mee
te nemen die niet zijn opgenomen in tabel III.20, zijn wij hier van de veronderstelling uitgegaan, dat op de 88.305 landbouwbedrijven in Oost-Vlaanderen de vrouwen van de bedrijfshoofden en de meewerkende vrouwelijke gezinsleden in dezelfde aantallen vertegenwoordigd waren als de mannen. Dit betekent dat het totale aantal vrouwen van categorie (1) op 103.881 gehouden
wordt. Op basis van dit cijfer en de andere gegevens van tabel III.20 kan
vervolgens de totale (bruto) arbeidscapaciteit geraamd worden.
Maar om aan de agrarische arbeidscapaciteit van de vrouwen te komen,
dienen wij nog met zeer omvangrijke aftrekposten rekening te houden, zoals
in de eerste plaats de huisnijverheid en verder het huishoudelijk werk en
zogenaamde dubbeltellingen. Wat dit laatste punt betreft moet het agrarisch
dagloonwerk genoemd

worden. Vooral de vrouwen van keuters, dagloners en

wevers, die ook actief waren op hun mini-exploitaties, hielden zich hiermee
bezig.
Ten aanzien van de huisnijverheid hebben wij ons in het vorige hoofdstuk uitgebreid beziggehouden met de spinnerij en de vlasvezelverwerking.
Ook is toen de arbeidstijd geschat, die daarmee rond 1850 gemoeid was. Vormden deze activiteiten het leeuwedeel van de landelijke nijverheid, het bijkomende werk van het spinnen, met name het hekelen, vergde ook nog miljoenen
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werkdagen. Hier wordt In navolging van Van den Bogaerde dit extra-werk op
1/4 gehouden van de arbeidstijd die voor de spinnerij le geschat.9 Bet he
kel- en splnwerk werd echter niet alleen uitgeoefend door vrouwen die ook
agrarisch actief waren. Er waren op het platteland nog veel vrouwen die
nauwelijks enige bemoeienis hadden met de landbouw, maar voor wie het ver
vaardigen van vlasgaren een belangrijke bron van Inkomsten was. In totaal
rekenen wij 1/4 van de hekel- en splnarbeld toe aan deze groep nlet-agrarlsch actieve vrouwen. 10 Voorts werd rond het midden van de eeuw het kantwerk meer en meer een alternatief voor spinnen. Bet speldenwerk werd toen
niet alleen meer uitgeoefend door de aan huls gebonden vrouwen In de grotere
bevolkingscentra, maar ook door vrouwen In de dorpen. Op het administratief
platteland van Oost-Vlaanderen vonden er In 1846 volgens de volkstelling
9.742 vrouwen hun hoofdberoep In de kantnijverheld.1 * Omdat niet al deze
vrouwen zich ook met de landbouw bemoeiden en er onder de agrarisch actieven
ook nog vrouwen waren die part-time als kantwerkster werkzaam waren, Is hier
ruw aangenomen dat met deze huisnijverheid circa 0,75 miljoen arbeidsdagen
gemoeid waren (5.000 χ 150).
Tenslotte dan nog het huishoudelijk werk. Het schatten van deze post is
wel bijzonder hachelijk; niet in het minst, omdat de welstand van gezinnen
mede bepaalde in hoeverre vrouwen actief waren in het huishouden. Doorgaans
zullen vrouwen op de grotere agrarische bedrijven meer tijd hebben besteed
aan hun huishouden dan de vrouwen van de keuters. Op de wat grotere bedrij
ven waren de vrouwen vooral in de zomermaanden overbelast door de seizoendrukte. En bovendien mochten zij dan ook nog eens de verzorging van het
tijdelijk werkvolk tot hun taken rekenen. De vrouwen van de keuters zullen
hun huishoudelijke bezigheden zoveel mogelijk hebben beperkt en alle voor
rang hebben gegeven aan arbeid, waarmee een bijdrage aan het gezinsinkomen
werd geleverd. Zeer ruw en bepaald niet zonder enige reserve veronderstellen
wij hier dat op het Jaarlijkse beschikbare aantal werkdagen van 280 er door
alle vrouwen van categorie (1) en van categorie (2) gemiddeld 50 dagen be
steed werden aan het huishouden.
Aan de hand van de genoemde punten is in schema III.В de agrarische
arbeidscapaciteit van de vrouwen op 13,28 miljoen werkdagen geschat.
Ook voor het schatten van de arbeidscapaciteit van de vrouwen is er een
tweedeling aangebracht tussen de fysiek

meer

vermogenden

(18-55 Jaar)

en
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Schema III.В

De agrarische arbeldscapacltelt van de vrouwen rond 1850, In
min werkdagen.

cat.

aantal vrouwen

(1)
(2)
(3)

103.881
13.783

beschikbaar aant.
werkdagen per Jaar

totaal aantal
werkdagen In min

280
280
(bruto) totaal

29,09
3,86
2.91
35,86

aftrekposten:
a) agrarisch dagloonwerk
b) (hekelarlj en) spinnerij
(0,75 χ 16,25 min)
e) vlasvezelverwerking
d) kantnijverheid (5.000 χ 150)
e) huishoudelijk werk (117.664 χ 50)
(af) totaal

2,91
12,19
0,85
0,75
5.88
22,58

totaal

13,28

Commentaar: voor (1), (2) en (3) zie Legenda van tabel III.17
ad b) in totaal voor spinnen en hekelen 16,25 min dagen; zie deel III, 4.6
en Van den Bogaerde,Proef, 1826,17.
ad c) zie III, 4.7ï voor \¡ door vrouwen verricht.

degenen, die minder werk aan konden en dus minder produktief waren, de jongere (12-18 jaar) en de oudere (55 Jaar en ouder) vrouwen.

vrouwelUke arbeidskrachten 20-45 laar
Ook voor de vrouwen geldt, dat wij niet beschikken over een leeftijdsopbouw van de agrarisch actieven en dat een tweedeling tussen de genoemde
groepen niet zonder meer is te bepalen. Evenals voor de mannen kan deze echter op basis van de gegevens van de leeftijdsklassen van de vrouwelijke
plattelandsbevolking worden benaderd. Wanneer eenzelfde spreiding verondersteld wordt tussen de leeftijdsklassen van de vrouwelijke agrarische arbeidskrachten en die van de plattelandsbevolking kan de groep 18-55 jarigen
van de onderscheiden categorie (1) op 70.213 vrouwen worden bepaald, ofwel
op 68Z van het totaal aantal vrouwen, dat in gezinsverband in de landbouw
werkzaam was. ' 2
Voor categorie (2) van tabel III.20, de werksters in vaste loondienst,
die kost en inwoning genoten op de boerderij, wordt naar analogie van hun
mannelijke collega's aangenomen, dat het merendeel tot de groep 18-55 Jarigen behoorde. Na toepassing van de reductiefactor 0,7 op de baeiscljfers van
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tabel III.20, verkrijgen wij voor deze categorie het aantal van 9.648.
Ten aanzien van de dagloonsters is ook in navolging van de mannen ver
ondersteld, dat het om arbeid van volwassenen ging. Voorzover bij het sei
zoenwerk, waarvoor deze werden ingehuurd, ook meisjes betrokken waren, vond
dit doorgaans plaats onder de hoede en ten gerieve van de oudere vrouwen. Of
de jeugdigen voor hun inspanningen beloond werden zal van allerlei omstan
digheden afhankelijk zijn geweest. In het algemeen mag worden aangenomen,
dat alleen als het prestatieniveau gelijk was aan dat van volwassen vrouwen,
aanspraak kon worden gemaakt op eenzelfde behandeling; maar dan nog blijft
de vraag onbeantwoord of dit resulteerde in een even hoog dagloon.
De deelname van meisjes aan het seizoenwerk kan echter niet groot zijn
geweest. Net zoals voor de mannen werd geconstateerd, was de arbeid zwaar en
maakten de dagloners lange dagen. Bovendien vonden het wieden en het oogsten
veelal collectief

plaats en konden dissonanten in produktief opzicht op

weinig begrip rekenen van de boer of de ploegleid(st)er. Zelfs of liever
Juist in het hoogseizoen, de periode van het jaar, waarin veel en relatief
goed betaald werk voorhanden was, waren het de aard en de omvang van de
prestaties van de groep en die van de individuele groepsleden, waarop het
allemaal aankwam. Omdat maar weinig Jonge vrouwen de prestaties van hun
oudere sexegenoten evenaarden is aangenomen, dat de geregistreerde arbeids
dagen van categorie (3) van tabel III.20 op volwassenen betrekking hebben.
Tenslotte dan nog de aftrekposten, die in schema III.В zijn opgenomen.
Voor deze activiteiten - behalve het dagloonwerk - wordt aangenomen, dat zij
dezelfde verdeling over de betreffende leeftijdsgroepen vertoonden als hier
voor de vrouwen van categorie (1) is aangegeven.
De agrarische arbeidscapaciteit van de vrouwen tussen 18-55 jaar is
voor het midden van de eeuw in tabel III.21 becijferd op 9,10 miljoen werk
dagen per jaar.

vrouwelUke arbeidskrachten 12-18 jaar en 55 laar en ouder
Na de weergave van de agrarische arbeidscapaciteit van de volwassen
vrouwen blijft ter completering van het totaal nog over de capaciteit te
bepalen van de vrouwen tussen de 12 en 18 jaar en die van 55 jaar en ouder.
Hoewel deze arbeidskrachten doorgaans de geringste bijdragen leverden aan
het agrarisch produkt en dan ook het minst produktief van
scheiden groepen werkers genoemd kunnen worden, kwam op

de

hun

vier
hoofden

onder
veel
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Tabel III.21

Agrarische arbeldscapacltelt
(1850), In min werkdagen.

cat.

reductiefaktoren

(1)
(2)
(3)

0,68
0,70
1,00

van

t o t . c a p . vrouwen

de

18-55 Jarige

vrouwen

t o t . aantal werkd.(mln)

29,09
3,86
(bruto) totaal

19,78
2,70
2.91
25,39

(af) totaal

2,91
13.38
16,29

aftrekposten:
dagloonwerk
andere activiteiten
totale agr. arbeidscap.

9,10

Bron
: zie tekst
Commentaar: voor categorie-indeling zie tabel III.17

aanvullend werk neer.
De agrarische arbeldscapacltelt van de onderscheiden groep vrouwen kan
gemakkelijk becijferd worden aan de hand van schema III.В en tabel III.21.
Zij bedroeg 4,18 miljoen werkdagen, hetgeen ruim 30Z uitmaakte van de totale
agrarische arbeldscapacltelt van de vrouwen.
Na de schatting van de agrarische arbeidscapaciteit rond 1850 van de
vier betreffende groepen arbeidskrachten nog wat nader commentaar. Aller
eerst kan de conclusie dat de landbouw meer een mannen- dan een vrouwenzaak
was, verder worden aangescherpt. Het Jaarlijkse aantal beschikbare arbeids
dagen van beide groepen vrouwen - ruim 13 miljoen - bedroeg bijna 50Z van
die van de mannen - bijna 28 miljoen -. Onderverdeeld naar de met elkaar
corresponderende leeftijdsgroepen van vrouwen en mannen bedroeg deze verhou
ding voor de 18-55 Jarigen circa 451 (9,10 versus 20,41) en voor de onder
scheiden Jongeren en ouderen bijna 60Z (4,18 versus 7,19 miljoen arbeids
dagen) .
De cijfers maken verder duidelijk, dat weliswaar het belang van de
landbouw veel groter was dan van welke bedrijfstak of economische sector
ook, maar dat deze constatering niet zonder meer voor de vrouwen van toepas
sing is. De totale agrarische arbeidscapaciteit van beide groepen vrouwen is
geraamd op 13,28 miljoen arbeidsdagen, maar de verschillende plattelandsnijverheden waren goed voor een grotere arbeidsbelasting. Voor de vlasspinnerij
alleen al, kwamen wij voor 1850 op een raming uit van ongeveer 13 miljoen
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dagen. Voor de mannen daarentegen vloeide uit hun bemoeienis met de traditi
onele llnnennljverheld en de vlasvezelverwerklng geen groter arbeldsbeslag
voort dan circa б miljoen dagen per jaar.

5.3 De agrarische arbeldscapacitelt rond 1820
Thans richten wij onze blik op de situatie rond 1820. Aan het begin van de
Hollandse periode verschilde de economische situatie op het platteland nogal
met die van het midden van de eeuw. Tussen 1820 en 1850 onderging de agrari
sche sector een gedaanteverandering als gevolg van de bevolkingsgroei, de
ontwikkelingen In de linnenindustrie en de fysieke en geldelijke produktlestljglng In de landbouw zelf. De bevolkingsgroei was bepaald niet spectacu
lair - op het platteland deed zich een toename voor van slechte 16Z -, maar
voor de huisindustrie lagen de zaken anders. Rond 1820 werd deze weliswaar
minder intensief, maar op veel grotere schaal bedreven dan in 1850. Vooral
in de Jaren, waarin de vlasoogsten goed of normaal waren, zoals in de eerste
helft van de Jaren twintig, was er in de llnnennljverheld veel werk en kon
eenieder die erbij betrokken was in zijn levensonderhoud voorzien. De dag
lonen in de spinnerij en weverij waren toen nominaal wat lager dan in de
Franse tijd, maar vanwege de zeer lage voedselprijzen stonden zij reëel op
een relatief hoog peil. Het was toen de tijd waarvoor Van den Bogaerde, de
arrondissementscommissaris

van St.-Niklaas, constateerde

dat men

in het

arrondissement de linnenweverij diende te ontwikkelen om zich (economisch)
gelijk te stellen met de andere streken van Ooet-Vlaanderen en naar de hoogste trap van welvaart op te stijgen.13
Wat het aantal producenten in de llnnennljverheld betreft, mag zelfs
worden aangenomen, dat dit rond 1820 weinig verschilde met de cijfers aan
het einde van de Jaren dertig. Voor het wat minder belangrijke arrondissement Dendermonde hebben wij dit vastgesteld aan de hand van telmateriaal,
dat vergaard werd bij de jaarwisseling van 1819 en 1820; op een moment dat
de bedrijfstak door een tijdelijke inzinking was getroffen.14 Er vonden toen
in de plattelandsgemeenten van het arrondissement 10.010 mensen werk in de
vlasspinnerij en 1675 in de linnenweverij. De overeenkomstige cijfers voor
18A0 waren respectievelijk 8.029 en 2.095 (zie tabel III.15). Gegevens van
afzonderlijke

gemeenten van 1816 maken verder duidelijk, dat het aantal
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betrokkenen bij de liimennijverheid In dat Jaar nog fors uitsteeg boven de
telresultaten van ultimo 1819.15 Toch blijkt de produktie, althans vóór 1820
in het arrondissement Dendermonde, op een lager niveau te liggen dan aan het
einde van de Jaren dertig. De door ons getotaliseerde produktie van linnen
weefsels kwam uit op 452.437 el en die van vlasgaren bedroeg 419.713 kg. Bij
de produktieverhoudingen van 1840 betekende dit, dat door de betrokkenen
gemiddeld 68 dagen per Jaar werd geweven en 135 dagen gesponnen. Hoewel deze
cijfers geen betrekking hebben op de hele provincie en niet de situatie
beschrijven van de eerste helft van de Jaren twintig, dringt zich toch de
conclusie op, dat rond 1820 de linnennijverheld meer dan rond 1850 bedreven
werd door lieden die het spinnen en weven als een tijdelijke bezigheid zagen. Toen ook moeten velen binnen het agrarisch bestel van de landelijke
economie, vanwege de relatief goede lonen in de huisindustrie, niet de minste behoefte gevoeld hebben minder lonende landbouwtaken op te pakken. Na
1825, zo hebben wij reeds gezien, zou dit anders worden.
Een aspect waarin de linnennijverheld van 1820 zich verder onderscheidde van die van 1850, was de participatie van mannen. De weverij was in beide
jaren bijna uitsluitend een zaak van volwassen mannen en in de spinnerij van
1850 maakten de vrouwen bijna volledig de dienst uit - misschien nog wat
bijgestaan door Jongens en oudere mannen. Aan het begin van de Hollandse
periode was het laatste niet het geval. Toen waren de lonen kennelijk hoog
genoeg, dat mannen voor zichzelf en ook voor hun gezin - tezamen met ander·
familieleden - de kost konden verdienen. Wanneer en daar waar zich weinig
andere economische mogelijkheden voordeden, werd de spinnerij massaal bedreven en waren er ook mannen bij betrokken, vooral in het arrondissement Oudenaarde . 1 6
Maar al sedert de Franse tijd daalden de spinlonen en het is dan ook
aannemelijk, dat het werk van de mannen geleidelijk door vrouwen werd overgenomen. Deze ontwikkeling zal In de eerste helft van de jaren twintig zijn
afgeremd, maar na 1825 moet de uittocht van de resterende volwassen mannen
compleet zijn geworden.

Wat de landbouw betreft, tussen 1820 en 1850 ging de sterke fysieke produktieetijging gepaard met een aanzienlijke toename van de arbeidsinput. Deze
kenmerkte zich niet zozeer door een uitbreiding van activiteiten in het
hoogseizoen en een verdere accentuering van de seizoenpieken als wel door
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een grotere en gelijkmatiger spreiding van het agrarisch werk over het jaar.
Er deed zich Immers naast de areaalvergroting en de stijging van de hectare
opbrengst een spectaculaire groei voor In de nateelten en daarmee hield
verband de bijna even spectaculaire vooruitgang In de bruto-produktle van de
veehouderij. Ook de toename en de Intensivering van het marktverkeer met de
sectoren bulten de landbouw, zoals levering van en aan de snelgroeiende
steden, hebben een rol gespeeld bij het verdikken van de zwaluwetaarten In
de agrarische produktlecapacltelt. Deze nam op zichzelf toe, maar de forse
absolute en relatieve stijging van de werkzaamheden bulten het hoogseizoen
om waren een belangrijk kenmerk van de veranderingen In de landbouw tussen
1820 en 1850.

Voor het bepalen van de agrarische arbeldscapacltelt aan het begin van de
Hollandse

periode beschikken wij over weinig gegevens. Toch Is getracht

hiervan een Indicatie te verkrijgen door een ruwe - en het zij toegegeven
voor kritiek vatbare - schatting te maken. Daartoe Is het materiaal van
1846/50 op grond van een groot aantal supposities aangepast aan de omstan
digheden van 1820. Voor de mannen en vrouwen afzonderlijk zal In de hier
volgende twee subparagrafen de agrarische arbeldscapacltelt worden bepaald.
5.3.1 De arbeldscapacltelt van de mannen
Bij de bepaling van de agrarische arbeldscapacltelt van de mannen rond 1820
gaan wij uit van schema III.A. Dit schema zal als volgt worden aangepast.
1. Met betrekking tot categorie (1) wordt verondersteld, dat tussen 1820 en
1850 het aantal landbouwexploitaties In dezelfde mate Is toegenomen als de
landelijke bevolking. De plattelandsbevolking van Oost-Vlaanderen groeide
tussen 1815/1825 en 1841/1850 met circa 16Z. Ook Is hier aangenomen, dat de
proportionele verdeling van de mannelijke arbeidskrachten tussen de drie
onderschelden bedrijfsgroottes, keuterbedrijf, kleinbedrijf en grootbedrijf
(in 1850: < Jg ha, І5-З ha, en > 3 ha) in de beide kenjaren dezelfde was.
2. In tegenstelling tot categorie (1) is voor categorie (2) verondersteld,
dat vanwege het meer selzoenmatlge karakter van de landbouw rond 1820 minder
permanente arbeidskrachten in dienst waren dan op grond van de plaatsgevon
den bevolkingsgroei mocht worden aangenomen. Tellingen van - helaas slechts
- vijf plattelandsgemeenten (Assenede, Baasrode, Iddergem, St.-Maria Horebe-
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ke en Welle) maken duidelijk, dat een reductlefaktor ten opzichte van 1850
van 2/3 mag worden aangehouden. Voor 1.815 bedroeg Immers In de vijf gemeen
ten het aantal knechten In vaste dienst bij boeren - In gezinnen opgenomen
en hieronder ook wevers en aplnners begrepen - 50-701 van het aantal van
1846.

17

3. Voor de losse arbeid van categorie (3) vielen de grote boeren terug op
alle kleine landlieden die doorgaans zelf over enige grond beschikten en dan
ook mede zijn opgenomen In categorie (1). Zij dienden de plekbelastlng op
het grotere landbouwbedrijf op te vangen, vooral bij het wieden, het oogsten
en het verwerken van de oogst. Toch houden wij er rekening mee, dat rond
1820 relatief meer werk door het boerengezin werd verricht dan In het midden
van de eeuw. Ruw geschat wordt het aantal arbeidsdagen van categorie (3) op
3/4 gehouden van 1850.
4. Omdat rond 1820 op het platteland proportioneel veel meer werk werd ver
richt In de huisnijverheid dan rond 1850, dient als gevolg hiervan de agra
rische arbeldscapacltelt te worden aangepast. Op grond van de bevolkings
stijging zou men kunnen veronderstellen, dat in het eerste kenjaar

5,31

miljoen werkdagen aan de betreffende huisnijverheid werd besteed. Aan de
hand van de uitkomsten over de weverij en de vlasvezelverwerking In het
vorige hoofdstuk en nadere gegevens over de betrokkenheid van mannen bij de
spinnerij rond

1820 kan het aantal dagen echter op 9,70 miljoen geschat

worden (4,6 min dagen weefarbeld, 0,92 min dagen bijkomende werkzaamheden,
2,18 min dagen vlasvezelverwerking en 2 min dagen splnarbeld) . l e Het ver
schil tussen belde grootheden - 4,39 miljoen dagen - Is eigenlijk arbeid die
ten onrechte bij de genoemde punten 1 en 2 als agrarische capaciteit Is op
genomen en dient dus als aftrekpost hierop In mindering te komen. Wel moet
er echter rekening mee worden gehouden, dat de meer dan proportionele groei
tussen 1820 en 1850 van categorie (2) met 1,43 en van categorie (3) met 0,47
miljoen arbeidsdagen voornamelijk kan worden teruggevoerd op het verval van
de linnennljverheid In het tweede kwart van de eeuw. Dit wil zeggen dat dan
ook de aftrekpost moet worden aangepast met 1,9 miljoen arbeidsdagen en dus
2,49 miljoen arbeidsdagen bedraagt.
Op basis van de vier genoemde punten kan nu schema III.С worden opge
steld en hieruit blijkt dat de agrarische arbeldscapacltelt van de mannen
rond 1820 op 19,41 miljoen werkdagen is geschat.
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Schema III.С

De agrarische arbeldscapacltelt van de mannen rond 1820, In
min. werkdagen.

cat.

aantal mannen

(1)

33.994
25.905
29.654
17.451

(2)
(3)
aftrekpost:

gem. aantal
werkdagen per Jaar

totaal aantal
werkdagen In min.

50
150
280
280
(bruto) totaal
huisnijverheid
totaal

1,70
3,89
8,30
4,89

3.12

21,90
2.49
19,41

Commentaar: zie schema III.A en tekst;
voor (1), (2) en (3) zie Legenda van tabel III.17.

5.3.2 De arbeldecapacltelt van de vrouwen
Ook voor de bepaling van de agrarische arbeldecapacltelt van de vrouwen rond
1820 vallen wij terug op het betreffende schema van 1850. De volgende veran
deringen worden hierin aangebracht:
1. Analoog aan de mannen wordt In eerste Instantie verondersteld, dat het
aantal vrouwen op een eigen gezinsbedrijf(je) tussen 1820 en 1850 In dezelf
de mate Is toegenomen als de plattelandsbevolking, dus met circa 161.
2. Cijfers van de vijf genoemde gemeenten voor 1815 en 1846 maken duidelijk,
dat In het begin van de Hollandse periode relatief minder vast vrouwelijk
dienstpersoneel op landbouwbedrijven werkzaam was dan In het midden van de
eeuw. Hoewel het hier niet om volledig representatief datamateriaal voor de
provincie als geheel gaat, geven de cijfers voldoende indicatie om te veron
derstellen, dat rond 1820 het aantal vrouwen van categorie (2) ongeveer 2/3
bedroeg van 1850.
3. Met betrekking tot de tijdelijke vrouwelijke hulpkrachten in de landbouw
gaan wij er naar analogie van de mannen vanuit, dat hun aantal ruwweg 3/4
omvatte van 1850.
4. Omdat de huisnijverheid in het begin van de Hollandse periode op grotere
schaal werd bedreven dan in het midden van de eeuw, zijn ook de aftrekposten
van groter belang. Hiervoor baseren wij ons op de gegevens van hoofdstuk 4
en wij hanteren verder dezelfde veronderstellingen als bij schema III.B.
Voor de kantnijverheid moet evenwel worden verondersteld, dat deze rond 1820
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In veel geringere mate op het land voorkwam dan in 1850. Gegevens van de
Nljverheldstelllng van 1819 wijzen hier ook op. 1 9 Met enige reserve houden
wij de omvang van de kantnljverheld voor 1820 op 50Z van 1850, dus 0,38
miljoen arbeidsdagen.
De agrarische arbeldscapacltelt van de vrouwen is voor 1820 in schema
III.D naar onderdelen aangegeven en in totaal geschat op 6,12 miljoen ar
beidsdagen.

Schema III.D

cat.

De agrarische arbeldscapacltelt van de vrouwen rond 1820, in
min. werkdagen.

aantal vrouwen

(1)
(2)
(3)

89.553
9.189

beschikbaar aantal
werkdagen per jaar
280
280

(bruto) totaal
aftrekposten:
a) agrarisch dagloonwerk
b) hekelarij en spinnerij (0, 75 χ 20,63 min)
c) vlasvezelverwerking
d) kantnljverheld (501 van 1850)
e) huishoudelijk werk (98. 742 χ 50)
(af) totaal
totaal
Commentaar:
ad b)

ad c)

totaal aantal
werkdagen in min.
25,07
2,57
2,18
29,82
2,18
15,47
0,73
0,38
4,94
23,70
6,12

voor (1), (2) en (3) zie Legenda van tabel III.17
het totaal van de hekelarij en de spinnerij is geschat op
22,63 miljoen arbeidsdagen) hiervan kwamen er 2 miljoen voor
rekening van de mannen (zie deel III, 4.6 en Van den Bogaerde, Proef, 1826, 17.)
voor ¡s door vrouwen uitgeoefend (III, 4, 7).

Na de schatting van de agrarische arbeldscapacltelt voor 1820 van de mannen
en de vrouwen, rest ons de vraag te beantwoorden hoe deze capaciteit verdeeld dient te worden tussen de onderscheiden groepen, de 18-55

jarigen

enerzijds en de jongeren, 12-18 jarigen, en ouderen, 55 jaar en ouder, anderzijds. Omdat wij voor 1820 niet kunnen terugvallen op gegevens over de
leeftijdsopbouw van de landelijke bevolking en ook andere gegevens ontbreken, is door ons voor 1820 de relatieve verdeling van 1850 aangehouden. Het
is immers niet aannemelijk, dat er tussen 1820 en 1850 grote veranderingen
tussen de betreffende leeftijdsgroepen zijn opgetreden. Een en ander be-
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tekent dus, dat voor 1820 de agrarische arbeldscapacltelt van de onderschelden groepen mannen kan worden bepaald op respectievelijk 14,35 en 5,06 miljoen werkdagen en van de vrouwen op respectievelijk 4,19 en 1,93 miljoen
werkdagen.
Is nu de agrarische arbeldscapacltelt bepaald, of en In welke mate In
de situatie rond 1820 nog verborgen werkloosheid voorkwam, Is niet door ons
achterhaald. Groot kan deze echter niet zijn geweest. Want behalve In Incidentele Jaren waarin de vlasoogst minder dan normaal was, kon het dode agrarische seizoen bijna volledig worden gevuld met nevenactiviteiten.

WIJ sluiten de behandeling van de agrarische arbeldscapacltelt af met belangrijke conclusies. Tussen 1820 en 1850 Is de agrarische arbeldscapacltelt
In Oost-Vlaanderen met ruim de helft toegenomen; voor de mannen komt de
toename neer op ruim 40Z en voor de vrouwen op meer dan 100Î. Vastgesteld
moet worden, dat deze groei voor een groot deel te danken Is aan de terugval
van de huisnijverheid op het land.
Als wij voorts de produktlecljfers van de landbouw In beschouwing nemen, valt op dat de forse groei van de agrarische werkgelegenheid nauwelijks
heeft geleld tot een daling van de gemiddelde arbeldsproduktlvlteit. Dit Is
opmerkelijk, omdat binnen de landelijke economie de gemiddelde (geldelijke)
arbeldsproduktlvlteit In de linnensector wel een zeer aanzienlijke daling te
zien gaf en verwacht mocht worden, dat er zich ook een forse terugval van
de arbeldsproduktlvlteit In de landbouw zou hebben voorgedaan.
Het lijkt er op, dat ondanks de geweldige groei van de werkgelegenheid
In de landbouw de doorstroom van arbeid van huisnijverheid naar landbouw
toch nogal onvolkomen verliep. Dat hieraan de aard van het agrarisch produktieproces debet was, spreekt voor zich, maar tevens moet de moeilijk te
wijzigen landverdeling als een belangrijke oorzaak worden genoemd. Reuters
en kleine boeren kenmerkten zich immers rond het midden van de eeuw door een
grote landhonger.

5.4 De prijs van de agrarische arbeid

Na het schatten van de arbeldscapacltelt in de paragrafen 2 en 3 van dit
hoofdstuk, wordt in deze paragraaf ingegaan op de prijs van de arbeid om
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vervolgens uit te komen bij de bepaling van het agrarische arbeidsinkomen.
Zoals voor andere arbeidsmarkten, gold ook voor de agrarische arbeidsmarkt, dat deze niet door homogeniteit van de verhandelde waar werd gekenmerkt en dat er geen uniforme prijs voor arbeid bestond. Om Inzicht te verwerven In de hoogte en het verloop van de lonen laten wij het concept van de
éne agrarische arbeidsmarkt varen en concentreren wij ons op afzonderlijke
deelmarkten. Hierop verden de vraag en het aanbod, en de prijsvorming van
arbeid door eigen specifieke omstandigheden beheerst en de deelmarkten gaven
dan ook onderling grote verschillen te zien. Aansluitend bij de agrarische
realiteit van de eerste helft van de 19e eeuw onderschelden wij de deelmarkten naar de verschillende soorten arbeid die er werden verhandeld en
naar de termijn, waarvoor de arbeid werd Ingehuurd.
Wat het eerste punt betreft, komt het onderscheid neer op het onderkennen van verschillen tussen de fysieke kwaliteiten en vaardigheden van werklieden en kan gemakshalve de In het voorgaande gevolgde groepsindeling worden aangehouden; de twee groepen volwassen mannelijke en vrouwelijke arbeidskrachten (18-55 jaar) en de belde overige groepen (de mannen en vrouwen
van 12-18 Jaar en die van 55 jaar en ouder). Ten aanzien van de termijn
maken wij verder een onderscheid tussen werklieden, die in vaste dienst
varen en doorgaans op basis van een jaarcontract werkten en degenen, die als
dagloner voornamelijk in het hoogseizoen de piekbelasting van het agrarisch
bedrijf opvingen. Een nadere verdeling wordt ook hier tussen mannen en vrouwen aangebracht. In drie subparagrafen wordt op de lonen van de volgende
categorieën werklieden ingegaan: de dagloners, de arbeidskrachten in vaste
dienst en de meewerkende gezinsleden.

5.4.1 De dagloners

- mannen
Voor geen enkele agrarische deelmarkt is in de onderhavige periode meer
informatie verzameld en zijn er ook meer gegevens bewaard gebleven dan voor
de deelmarkt van de mannelijke dagloners. Voor deze werklieden zullen wij
hier dan ook de loonontwikkeling vrij uitvoerig schetsen.
Al vroeg in de Hollandse periode werden er een aantal enquêtes gehouden, waarin aan de plaatselijke besturen verzocht werd om naast de lonen in
andere beroepen de zomerdagionen van landarbeiders op te geven.20 Wij heb-
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ben hiervan voor 1819 op gemeentelijk niveau het materiaal teruggevonden.
Voor het geaggregeerde niveau van alle Nederlandse provincies zijn de betreffende gegevens door De Meere achterhaald en gepubliceerd. Voor de Oostvlaamse landbouw van 1819 vermeldt de auteur een gemiddeld zomerdagloon van
57,3 cent (1,21 frank). 21
Dat dit cijfer betrouwbaar Is, hebben wij vastgesteld aan de hand van
de gegevens van 295 Oostvlaamse gemeenten. Door het rekenkundig gemiddelde
te bepalen van de gemiddelde lonen van de zes arrondissementen kwamen ook
wij uit op het loonbedrag van 57,3 cent. Wel moet hierbij worden vermeld,
dat de zomerdagionen In de meeste gemeenten van Eeklo, Dendermonde en St.Nlklaas doorgaans enkele centen hoger lagen en In Oudenaarde en Aalst wat
lager. De gemeenten van het arrondissement Gent namen een middenpositie
In. 22
Ter verificatie van de loongegevens van 1819 hebben wij ook nog twee
andere bronnen geraadpleegd, die aan het einde van het tweede - en aan het
einde van het derde decennium waren opgesteld. Hierbij ging het om kadastrale

of uit

kadastermateriaal

overgenomen

berekeningen, waarbij
23

genormeerde dagloontarieven werden opgevoerd.

kennelijk

Voor de vroegste bron maak-

ten wij gebruik van opgaven van 9 gemeenten van de arrondissementen Gent en
Dendermonde. Deze noteerden voor de mannelijke arbeid bij het oogsten en
dorsen een dagtarlef van 1,25 frank (Gent) of 60 cent (Dendermonde).24 Ook
aan het einde van de jaren twintig werd het laatste bedrag gehanteerd voor
dezelfde werkzaamheden of voor andere fysiek zware arbeid. Alle geraadpleegde kadastrale stukken van na 1826 noteerden immers het loonbedrag van 60
cent.
Er kan nu geconcludeerd worden, dat ten tijde van het Hollandse bewind
de daglonen in de landbouw op hetzelfde peil zijn gebleven. Wel vraagt het
kleine verschil tussen het genoemde gemiddelde zomerdagloon van 57,3 cent en
het gangbare veldwerktarief van 60 cent misschien nog om een verklaring. Wij
houden het er op, dat het laatste bedrag als grof gemiddelde door de kadastrale autoriteiten is aangehouden, omdat in zeer veel Oostvlaamse gemeenten
- in 1819 in'96 op 295 gemeenten - dit loon werd uitbetaald. Voorts kan ook
een rol hebben gespeeld dat het bedrag van 60 cent de arbeidskosten betrof
voor de agrarische ondernemer en naast het werkelijke loon mogelijk nog
enige kleine aan de arbeid toegerekende kosten bevatte.
Waren de lonen vóór 1830 aan weinig veranderingen onderhevig, na 1830

401
vas het met de stabiliteit van de daglonen gedaan. Dankzij de landbouwtelling van

1846 kan voor Oostvlaamse gemeenten de loonontwikkeling

worden

nagegaan. De cijfers over de Jaren 1830, 1835, 1840 en 1846 maken duidelijk,
dat In de jaren dertig en veertig de lonen terugvielen, maar ook dat de
daling zich niet overal voordeed. In 30Z van alle gemeenten werden de landarbeiders door een Inkomensval getroffen (zie de kaarten III.a, Ill.b en
III.c). Daar het loonniveau van de provincie als geheel tussen 1830 en 1846
met circa 10Z terugviel, moet de loondaling In de getroffen gemeenten wel
bijzonder hard zijn aangekomen. Het gemiddelde loon bevond zich In 1830 In
deze gemeenten, vooral vanwege de concurrerende Invloed van de llnnennljverheid, niet op een lager peil dan In gemeenten elders In dezelfde regio. Maar
In en na 1840 zakten de lonen er dramatisch, soms tot minder dan de helft
van het oorspronkelijke niveau. In de huisindustrie was de voorspoed van
weleer al In het begin van de Jaren veertig In rampspoed omgeslagen en men
zocht er zijn heil In toenemende mate In de landbouw. Toen In 1845 en In
1846 de belangrijkste voedingsmiddelen van de kleine landman het ook nog
lieten afweten, was de ontreddering compleet. Het mislukken van de aardappeloogst had voorts als direct gevolg, dat de landarbeider en de keuter nu
zelfs op het eigen bedrijfje nauwelijks nog lonend werk vonden en dat zij om
niet te verhongeren bijna uitsluitend op derden varen aangewezen. Voor de
agrarische arbeidsmarkt kwam dit neer op een hernieuwde golf van vrijkomende
arbeidskrachten, waarvan er velen bereid bleken zich tegen hongerlonen te
verhuren.25
Toch blijft het bij dit alles opmerkelijk, dat in 204 gemeenten de
mannelijke daglonen niet daalden (zie kaart III.c). Weliswaar pasten in 1846
nergens In Oost-Vlaanderen de nominale lonen zich aan bij de prijsontwikkeling van levensmiddelen, maar dat de ongekende druk op de arbeidsmarkt in
het midden van de jaren veertig niet met een algemene en overal optredende
prijsval van arbeid gepaard ging, geeft te denken. Dat niet alleen op lange,
maar zelfs op zeer korte termijn de vraag naar arbeid in de landbouw nogal
elastisch was, betekent in feite, dat in de agrarische sector

nog voldoende

mogelijkheden voorhanden waren om arbeid tegen een bepaalde bodemprijs produktief in te schakelen. Meer dynamisch en over meerdere Jaren bekeken is
het misschien beter te stellen, dat de continu stijgende fysieke en geldelijke produktiviteit in de landbouw tot een verschuiving van de vraagcurve
van arbeid leidde, die evenwel niet uitliep op een stijging van lonen, omdat

kaart III.a. Oostvlaamse gemeenten waar de agrarische
daaloner van irannen tussen 1330 en 1835
zijn gedaald.

kaart ІІІ.Ь. Oostvlaainse gemeenten waar de agrarische
daglonen van mannen tussen 1830 en 1Θ40
zijn gedaald.

f

kaart III.с. Oostvlaamse gemeenten waar de agrarische
daglonen van mannen tussen 1Θ30 en 1846
zijn gedaald.
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eerst nog het arbeidsleger van wevers, spinsters en getroffen keuters kon
worden aangesproken. Dit zou andere worden vanaf de laatste twee jaren van
het vijfde decennium, toen het met de directe gevolgen van de rampjaren
1845-1848 gedaan was. De looncijfere over 1850 en over latere Jaren maken
Immers duidelijk, dat met de verdere krachtige ontwikkeling van de landbouw
ook op de agrarische arbeidsmarkt schaarsteverschljnselen, al zij het vooreerst nog aarzelend, hun Intrede deden.2'
In welke mate het loonniveau van de mannelijke dagloners In de Jaren
veertig aan verandering onderhevig Is geweest, Is In tabel III.22 aangegeven
voor de arrondissementen afzonderlijk en voor de provincie als geheel. Aan
de hand van de landbouwtellingen van 1846 en 1856 en enige eigen berekeningen Is de tabel opgesteld.27

Tabel III.22 De gemiddelde mannelijke daglonen In 1840, 1846 en 1850,
In franken.

met voeding
arrondissement
Gent
Oudenaarde
Aalst
Dendermonde
St-Niklaas
Eeklo
Oost-Vlaanderen

1840

1846

zonder voeiding
1850

0.63
0.59
0.64
0.50
0.44
0.52
0.51
0.49
0.51
0.64
0.63
0.65
0.67
0.67
0.68
0.72
0.72
0.72
0.60° 0.575 0.612
(0.56) (0.52) (0.61)

1840

1846

1850

0.99
1.12
1.11
1.01
1.02
0.96
1.03
0.98
1.03
1.10
1.07
1.13
1.16
1.13
1.13
1.18
1.19
1.12
1.091 1.025 1.09«
(1.13) (1.04) (1.10).

Bron: Recensement (1846), Agriculture, I, 1851, CCVIII - OCX;
Recensement (1856), Agriculture, 1862, 107-108.
Commentaar: Het gegeven van Dendermonde van 1840 Is voor de lonen zonder
voeding gecorrigeerd (In de landbouwtelling staat het tegen 1.01
frank opgenomen, hetgeen zonder twijfel een drukfout Is).
De provlncle-gegevens zijn het gemiddelde van de arrondissements
cijfers. De wegingscoëfficiënt Is voor leder arrondissement het
aandeel van zijn plattelandsbevolking in de totale landelijke
bevolking van Oost-Vlaanderen (Tussen haakjes zijn de cijfers
van de landbouwtellingen van 1846 en 1856 vermeld).

Tabel III.22 laat ons zien, dat het loonniveau van 1850 is teruggekeerd op
het loonniveau van het begin van de Jaren veertig. Een moeilijkheid bij het
vergelijken van de lonen tussen 1840 en 1850 is echter, dat de agrarische
arbeidscapaciteit, en vooral die buiten het zomerseizoen om, is toegenomen.
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In hoeverre hiermee bij de loonopgaven rekening Is gehouden. Is moeilijk te
achterhalen. Wel hebben de cijfers van tabel III.22 betrekking op het op
jaarbasis berekende gemiddelde dagloon, maar of de weging van de aeizoenlonen overal correct ie geschied, blijft een onbeantwoorde vraag. Met name
bij een vergelijking tussen de daglonen van 1820 en 1850 kan de conclusie
worden getrokken, dat het loonniveau in beide jaren nagenoeg gelijk was. Wel
wordt er dan van uitgegaan, dat de zomerlonen met de lonen in de rest van
het jaar 20Z verschilden en wordt er geen rekening mee gehouden, dat rond
1850 relatief meer (minder betalend)
vond.

28

winterwerk

in

de

landbouw

plaats-

Om deze laatste reden mag echter verondersteld worden, dat in de

Hollandse periode het gemiddelde dagloon enigszins hoger lag dan in het midden van de eeuw. Wij houden het er hier op, dat rond 1820 het gemiddelde
agrarische dagloon niet verschilde met dat van 1830 en 1,14 frank per dag
bedroeg.29

- vrouwen
Voor de vrouwelijke dagloners is relatief veel informatie beschikbaar. Zoals
verwacht mag worden, verliep het loonpad van deze vrouwen in de periode
1830-1850 bijna congruent aan dat van hun mannelijke collega's: een geringe
daling in de jaren dertig, een forse terugval tussen 1840 en 1846 en een
even krachtig herstel in de jaren tot 1850.30 Zowel voor de daglonen met
als zonder voeding bedroeg in de onderscheiden peiljaren het loon van de
vrouwen ongeveer

65Z van dat van de mannen. Wij noteerden voor 1850 als

provinciaal gemiddeld loon respectievelijk 0,73 en 0,38 frank per dag.
Het is aannemelijk, dat ook voor de vrouwen - om dezelfde reden als bij
de mannen - de lonen rond 1820 op een wat Hoger peil lagen dan in 1850. De
bronnen van 1817 en van het einde van de jaren twintig wijzen zelfs uit, dat
voor de vrouwelijke dagloners de loonval mogelijk wat groter is geveest dan
bij de mannen.31

Hoeveel precies, is moeilijk vast te stellen. Hier gaan

wij ervan uit, dat het bekende verschijnsel van de loonstarheld in ieder
geval tot 1830 aanhield en dat dus ook voor de vrouwen het loon van 1820
gelijk was aan dat van 1830 en 0,74 frank per dag bedroeg.32

5.4.2

De werklieden in vaete dienst

Het is opmerkelijk, dat weinig bronnen informatie verschaffen over de lonen
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van knechten en melden, die In vaste dienet waren op het agrarisch bedrijf.
Zelfs de grote en bijna allesomvattende landbouwtelling van 1846 roert voor
deze werklieden maar heel terloops het loonthema aan. Zeer algemeen en zonder enige regionale verbijzondering wordt door de landbouwtelling gesteld,
dat de arbeidskosten van een knecht In België gemiddeld tenminste 400 frank
per Jaar zouden bedragen en die van een dienstmeid de helft.31

Dat dit,

althans voor Oost-Vlaandeen, betwistbare cijfers zijn, maakt een voor deze
tijd bijzondere bron duidelijk, de 'Statistike Tabellen' van 1837. Omdat dit
de enige bron is, waaruit wij voor de betreffende categorie werklieden konden putten is enig commentaar op de bron en het beschikbare materiaal wel op
zijn plaats.
In 1837 verden de Ooetvlaamse gemeenten in het kader van een landelijk
'werk op het algemeen statistiek' verzocht om over acht uiteenlopende onderverpen kwantitatieve gegevens te verschaffen. Bij het verzoekschrift, dat
uitging van het provinciebestuur, werden modelstaten gevoegd, waarvan er één
betrekking had op de 'Gemiddelden prijs van den maekloon en van den arbeydsloon der bediende'.34 Hierbij werd gevraagd de daglonen van de werklieden op
te geven in de meest voorkomende beroepen en daarnaast de lonen van

bedien-

den van het mannelijk en het vrouwelijk geslacht. Een nadere verdeling werd
gemaakt tussen de bedienden in de stad en die op het land. Wij hebben van
dit onderzoek de cijfers teruggevonden van de steden - met uitzondering van
Deinze en Ninove - en van de gemeenten van de arrondissementen Dendermonde,
St.-Niklaas en Eeklo. Hoewel de loongegevens een schat van informatie bevatten en daarmee meer licht wordt geworpen op de economische situatie van de
Jaren dertig, zijn wij hier slechts geïnteresseerd in de opgaven van het
dienstpersoneel op het land.
Helaas is het beschikbare materiaal van juist het dienstpersoneel niet
vrij van interpretatieproblemen, omdat de vragen door de verschillende gemeenten niet uniform werden beantwoord en doorgaans geen aanvullend commentaar werd gegeven. Onvoldoende is duidelijk gemaakt of de vermelde lonen
betrekking hebben op kalenderdagen dan wel op gewerkte dagen, en of de kosten van voeding en inwoning en soms nog enige kleding in de opgaven zijn
verwerkt. Ook is niet duidelijk of men alleen het oog heeft gehad op de
groep volwassenen, zoals bij de andere beroepen of mede de jongeren en de
ouderen in beschouwing heeft genomen. Het zijn zaken, die een Juiste interpretatie van de loongegevens bemoeilijken.
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Toch le een gelukkige bijkomstigheid, dat veel gemeenten kennelijk de
problemen hebben onderkend en geen opgave hebben gedaan van het gevraagde
dagloon van knechten en melden, maar van hun Jaarloon. Vast staat, dat In
dit Inkomen de kost en de Inwoning niet worden opgenomen, maar het blijft
onduidelijk of de cijfers betrekking hebben op alle werklieden of alleen op
de beter betaalden. Bet laatste probleem kan een Juiste Interpretatie van de
looncljfers nog In de weg staan. WIJ hebben echter getracht het probleem te
ondervangen door niet het rekenkundig gemiddelde loon van de gemeenten te
bepalen, maar de mediaanwaarde - een en ander In de veronderstelling dat de
meerderheid van de respondenten het gemiddelde van alle werklieden heeft
opgegeven -. In tabel III.23 zijn de gemiddelde jaarlonen van Dendermonde,
St.-Niklaas en Eeklo vermeld, evenals de gegevens van de steden die een
opgave op jaarbasis hebben verstrekt.

Tabel III.23 Het gemiddelde jaarloon van het dienstpersoneel op het platteland In 1837 In franken.
mannen
arrondissement:
1) Dendermonde
2) St.-Niklaas
3) Eeklo
stadi
4) Gent
Aalst
Oudenaarde
Ronse
St.-Niklaas
Lokeren
Eeklo

vrouwen

105
115

62
75
70

80
110
75
80

54
60
66
55

93,5

80-130

100
115

60-120

80
90

Bront R.A. Beveren, Provincie Bestuur Oost-Vlaanderen, 1830-1850, nr. 4789
Commentaar :
1) Baasrode, Buggenhout, Lebbeke, Opdorp, Oudegem en Waasmunster.
2) Beveren, De Klinge, Rallo, Kemzeke, Lokeren, St.-Niklaas, St.-Paul, Stekene en Zwijndrecht.
3) Assenede, Bassevelde, Boekhoute, Eeklo, Ertvelde, Kaprijke, St.-Jan In
Eremo, St.-Margrlete, Waterland 0. en Watervllet.
4) Behalve kost en Inwoning werden op het platteland van de stad Gent nog
enige kledingstukken ontvangen. Van De Lichterve1de (Mémoire, 1815, 71-72)
vernemen wij, dat het rondom Gent gebruikelijk was de mannen jaarlijks 2
hemden en een kiel te verstrekken en dat daarmee 13-16 frank gemoeid was.
Voor de kleding van de vrouwen werd een bedrag van 18 frank uitgetrokken.
Uitgaande van de cijfers van tabel III.23 hebben wij verder getracht de
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arbeidskosten van het dienstpersoneel te bepalen. Hierbij werd gebruik gemaakt van de volgende hypothesen:
- het dienstpersoneel bestond voor 70Z uit volwassen werklieden (18-55 Jaar)
en voor 30Z uit jongeren (12-18 jaar) en ouderen (55 Jaar en ouder); zie
paragraaf 2.1 en 2.2 van dit hoofdstuk.
- de Inkomens van de belde onderschelden leeftijdscategorieën zowel bij de
mannen als de vrouwen verhielden zich als 100 tot 60.
- het levensonderhoud (kost en Inwoning) werd gedurende 365 dagen

per

jaar

genoten en bedroeg voor de volwassen mannen en vrouwen respectievelijk 45
en 33 centimes per dag.35 Naar rato van deze bedragen werd voor de overige
werklieden een percentage van 60Z aangehouden.
- het Jaarlijkse aantal werkdagen bedroeg 280; zie paragraaf 2.1 en 2.2 van
dit hoofdstuk.
De arbeidskosten (lonen) van het agrarisch dienstpersoneel zijn voor de
arrondissementen Dendermonde, St.-Niklaas en Eeklo In tabel III.2A opgenomen.

Tabel III.24 Het gemiddelde dagloon van het dienstpersoneel op het platteland in 1837 In centimes.
arrrondlssement

Dendermonde
St.-Niklaas
Eeklo

volwassen
mannen
97,9
102,8
107,0

volwassen
vrouwen
69,1
74,5
72,4

overige
mannen
58,7
61,7
64,2

overige
vrouwen
41,5
44,7
43,4

Bron: Eigen berekeningen.
Op grond van de cijfers van de tabel III.24 en de gegevens van 1840 in
tabel III.22 kan geconstateerd worden, dat in de drie betreffende arrondissementen de lonen van de volwassen vaste werklieden ongeveer 11 centimes per
dag minder waren dan van de dagloners.3' Wat de vrouwen betreft, waren de
verschillen met de loongegevens van de landbouwtelling bij een vergelijking
met 1835 en 1840 respectievelijk 2 en 1 centimes.37
Kunnen de berekende loonverschillen nu ook aangehouden worden voor de
andere drie arrondissementen en dus voor de provincie als geheel? De looncijfers van de agrarische arbeidskrachten in de steden Gent, Aalst, Oudenaarde en Ronse (zie tabel III.23) zijn de enige gegevens, waarover wij voor
de andere drie arrondissementen beschikken. Een vergelijking van dit magere
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materiaal met de daglonen van 1835 en 1840 wijst uit, dat er voor de genoemde steden - en mogelijk ook de betreffende arrondissementen - van wat grotere

loonverschlllen

sprake was. Omdat echter verdere gegevens ontbreken,

blijven wij hier voorzichtig. Verondersteld wordt dan ook voor Oost-Vlaanderen, dat In 1837 de arbeidskosten van knechten en melden respectievelijk 11
en 1 centimes per dag lager waren dan van de dagloners en op 98 en 69 centimes uitkwamen.
Hoe trekken wij deze cijfers nu door naar de belde referentiejaren 1820
en 1850? Het loon van het vaste dienstpersoneel bestond, zoals wij hebben
gezien uit twee componenten, een vast jaarbedrag en daarnaast de koet en Inwoning. Ten aanzien van het vaste jaarbedrag lijkt het waarschijnlijk, dat
dit In de eerste helft van de 19e eeuw, In een tijdvak van grote loonetarheld, nominaal op hetzelfde niveau Is gebleven. Wat de tweede component
betreft, moet rekening worden gehouden met de ontwikkeling van de prijzen
van levensmiddelen. In de veronderstelling, dat de voedingspakketten in de
onderhavige periode inhoudelijk niet zijn gewijzigd, betekent een en ander
dat de arbeidskosten (lonen) van volwassen huispersoneel voor 1820 op 98 en
69 centimes en voor 1850 op 101 en 71 centimes per arbeidsdag geraamd kunnen
worden.

Als de gemaakte schattingen voor 1820 en 1850 met de looncijfere van de
dagloners vergeleken worden, valt op dat de arbeid in vaste dienst minder
betaald werd dan de arbeid in los verband. Aan regelmatige arbeid en de
grotere zekerheid van werk, en dus van inkomen en voeding, hing kennelijk
een prijskaartje. Juist in moeilijker tijden, zoals bij toenemende druk op
de arbeidsmarkt in het tweede kwart van de eeuw, moeten de beloningsverschillen tussen de twee verschillende soorten arbeid wat minder zijn geworden. Het was toen minder aantrekkelijk het verzekerde bestaan als vaste
arbeidskracht op het agrarisch bedrijf te verruilen voor de status van dagloner, voor wie buiten de verhuur van zijn arbeid in de landbouw ook de
mogelijkheden tot verwerving van een aanvullend inkomen terugvielen. In dit
licht bezien, is het dan ook niet verwonderlijk, dat wij de loonverschlllen
tussen beide categorieën werklieden voor mannen en vrouwen voor 1820 becijferden op respectievelijk 16 en 5 centimes per dsg en voor 1850 op 9 en 2
centimes.
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5.4.3 De arbeidehoofden en hun meewerkende gezinsleden op het eigen
bedrijf(je)

Thans de beloning van de tweede categorie arbeidskrachten: degenen die In
gezinsverband In de landbouw werkzaam waren. Zoals al Is aangegeven. Is er
over de prijs van de arbeid van deze categorie werklieden geen Informatie
beschikbaar. Dit vloeit ongetwijfeld voort uit het feit dat het agrarisch
gezin zich niet zo zeer bekommerde om zijn arbeidsloon als wel om het maximale verschil tussen de opbrengsten en de kosten van het agrarisch bedrijf.
Het kwam aan op het totale Inkomen, en dit niet alleen binnen de termijn van
een agrarische jaarcyclus, maar vooral op de langere termijn, zoals de duur
van een pachtperlode. Hoewel dus het arbeidsinkomen van de betreffende gezinsleden niet langs empirische weg kan worden achterhaald, wordt verondersteld, dat het overeenkwam met de opportunity costs van hun arbeid. En deze
nu zijn gelijk te stellen met de lonen van de andere permanente werklieden
In de landbouw, de knechten en de melden In vaste dienst.
Bij het toekennen van de lonen van het dienstpersoneel aan de landarbeid, die in gezinsverband werd uitgeoefend, wordt gebruik gemaakt van een
belangrijke suppositie. Aangenomen is dat de arbeid van de overeenkomende
groepen van beide categorieën homogeen was; dat in feite over een gelijke
periode dezelfde inspanningen werden verricht door de meewerkende gezinsleden als de permanente werklieden. Helemaal correct is deze suppositie niet;
met name niet voor de grotere boeren en voor de keuters. Voor de eersten
bestond de agrarische arbeid uit meer dan alleen het leveren van fysieke
prestaties. De opportunity costs van hun arbeid zullen dan ook over het
algemeen hoger zijn geweest dan de lonen van de knechten. Voor de keuters
daarentegen, die een groot deel van het jaar als landarbeider actief waren,
mag het tegenovergestelde aangenomen worden. Voor zover zij immers geen
ander werk voorhanden hadden, werd hun arbeid besteed aan de eigen miniexploitatie en betekende elke inspanning, die nog een bijdrage leverde aan
de produktie, een aanvulling op hun schamele inkomen. Zelfs als de vergoeding van hun arbeid fors lager uitviel dan het loon van het huispersoneel,
kan gezien de omstandigheden nog van een rationeel gedrag worden gesproken.
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5.5 Bet totale agrarische arbeidsinkomen

Ter afsluiting van dit hoofdstuk over de arbeid In de landbouw wordt voor de
referentiejaren 1820 en 1850 het totale Inkomen geraamd, dat In Oost-Vlaanderen aan de produktlefaktor kan worden toegerekend. In het onderstaande
schema III.E worden de daglonen gehanteerd, die In paragraaf 4 zijn bepaald
en voorts wordt de agrarische arbeldscapacltelt opgenomen en gesplitst aan
de hand van de resultaten van de paragrafen 2 en 3. In het schema Is verder
aangenomen dat In belde jaren de agrarische arbeldscapacltelt volledig bezet
was en dat er dus geen sprake was van 'agrarische' werkloosheid.

Schema III.E Het agrarisch arbeidsinkomen In 1820 en 1850, In min. franken.
1850

1820
groep

I
a)
II

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

11,23
3,12

0,98
1,14

11,005
3,557

16,25
4,16

1,01
1,10

16,413
4,576

5,06

0 r 58 8

2,975

7,19

0,60*

4,357

subtotaal
III
a)
IV
subtotaal
totaal
Legenda: (1) (2) (3) I II IIIIV a). -

25,346

17,537
2,01
2,18

0,69
0,74

1,387
1,613

6,19
2,91

0,71
0,73

4,395
2,124

1,93

0,41*

0,799

4,18

0,42«

1,781

3,799

8,300

21,336

33,646

het aantal arbeidsdagen, In min.
het loon In franken per dag.
het arbeidsinkomen In min. franken.
de groep volwassen mannen van 18-55 Jaar.
de groep mannen van 12-18 jaar en die van 55 Jaar en ouder.
de groep volwassen vrouwen van 18-55 Jaar.
de groep vrouwen van 12-18 jaar en die van 55 Jaar en ouder.
de arbeid van de daglo(o)n(st)ers.

Het schema maakt duidelijk, dat het totale arbeidsinkomen tussen 1820 en
1850 Is toegenomen van 21,3 miljoen tot 33,6 miljoen frank, ofwel met ongeveer 58Z; nagenoeg het percentage, waarmee ook de arbeldscapacltelt Is ge-
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stegen. Wat de verdeling tussen de mannen en de vrouwen betreft: de eersten
namen In 1820 nog ruim 80Z van het totale agrarische arbeidsinkomen voor hun
rekening met 17,5 miljoen frank, maar In 1850 was hun aandeel met 25,3 miljoen frank teruggevallen tot ruim 75Z. Onder de mannen was het de groep van
de fysiek sterkste arbeidskrachten, die zowel In 1820 als In 1850 meer dan
801 van het mannelijke arbeidsinkomen voor zich op eiste. In het eerste jaar
bedroeg hun Inkomen 14,6 en In het tweede jaar 21,0 miljoen frank. Ook tussen de twee groepen vrouwen was de verhouding grosso modo dezelfde als bij
de mannen, met dien verstande dat het aandeel van de groep 18-55 Jarigen nu
juist wat minder bedroeg dan 80Z. De arbeidsinkomens werden voor 1820 geschat op respectievelijk 3,0 en 0,8 en voor

1850

op

6,5

en

1,8

miljoen

frank.
Tenslotte nog de categorie dagloners. Bij de behandeling van de agrarische arbeldscapacltelt Is duidelijk geworden, dat het belang van de dagloners In de onderhavige periode relatief Is afgenomen. Wel moet hierbij worden aangetekend, dat onze vaststelling van de groei van het aantal dagloners
tussen 1820 en 1850 gebaseerd Is op slechts vijf Oostvlaamse gemeenten. Als
wij nu bij gebrek aan ander materiaal vasthouden aan de gemaakte suppositie
dan kan geconcludeerd worden, dat het inkomen van de dagloners relatief terugviel; van 24Z van het totale agrarische arbeidsinkomen in 1820 tot 20Z in
1850. Het lijkt er op alsof de arbeidssituatie in de landbouw naar omvang en
inkomen meer en meer bepaald werd door de permanente arbeidskrachten.

Noten bij deel III, hoofdstuk 5:

1.

Gubin, L'industrie, 1983, 371-372¡ Verhaegen, Contribution, 1961, II,
36-40.

2.

Klep, De agrarische beroepsbevolking, 1976, 34-36.

3.

Door de landbouwtelling van 1846 werd het jaarlijkse aantal werkdagen
van een permanente arbeidskracht in de landbouw op 260 bepaald. Deze
schatting heeft echter op geheel België betrekking. In Oost-Vlaanderen
kon ook bij het ontbreken van agrarisch werk de arbeid nog produktief
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worden aangewend vanwege de overmatig aanwezige plattelandsnljverheld.
Het gemiddelde aantal jaarlijkse werkdagen van de arbeidskrachten is
daarom op 280 gesteld (Recensement (1846), Agriculture, I, 1851, CCVI).
Aanzienlijke vertekeningen kunnen alleen dan ontstaan, als in de spreiding van de ongelijksoortige arbeidsdagen grote veranderingen optreden.
Ducpétiaux, Budgets, 1855, 67.
Instructions, in: B.C.C.S., 1847, Actes Officiels, 47-148.
Wij hebben ons bepaald tot 37 jaarklassen, vanaf de leeftijd van 18 tot
en met die van 54 jaar.
In de plattelandsgemeenten van Oost-Vlaanderen waren in 1846 218.432
jongens en mannen 12 jaar en ouder. Hiervan waren er 150.565 tussen de
18 en de 55 jaar oud (Recensement (1846), Population, 1851, III, 407).
Spreidingsverschillen ten aanzien van de leeftijdsklassen tussen enerzijds de agrarische arbeidskrachten (gezinnen) en anderzijds de landelijke bevolking zullen zich in die zin hebben voorgedaan, dat de Jongeren (12-18 jaar) in hun respectieve leeftijdsklassen over- en de ouderen (55 jaar en ouder) ondervertegenwoordigd waren ten opzichte van de
andere agrarische arbeidskrachten.
Van den Bogaerde, Proef, 1826, 17.
Op basis van de volkstellingsgegevens lijkt deze veronderstelling reëel. Immers in 1846 zijn 46.783 vrouwen opgenomen onder het beroep
'cultivateurs', 61.974 vrouwen onder 'Industries manufacturières' _ en
21.620 onder het beroep 'journaliers et ouvriers sans profession déterminée'. Omdat door ons is aangenomen dat 103.881 vrouwen in meer of
mindere mate agrarisch actief waren en deze voornamelijk onder de hier
vermelde aantallen gezocht moeten worden, resteert een groep van meer
dan 25.000 vrouwen. Als deze vrouwen niet zonder werk waren, moeten zij
het overgrote deel van hun arbeid aan de betreffende huisnijverheid
besteed hebben. (Recensement;1846), Population, III, 1851, 451-453).
Recensement (1846), Population, III, 1851, 451.
In de landelijke samenleving waren in 1846 216.454 vrouwen 12 jaar en
ouder. Hiervan hadden er 146.311 een leeftijd tussen de 18 en 55 jaar
(Recensement (1846), Population, III, 1851, 407).
Van den Bogaerde, Proef, 1826, 8-9.
Het betreft de eerder vermelde enquête, waaraan krachtens het schrijven
van het provinciebestuur d.d. 7 december 1819 alle Ooetvlaamse gemeenten waren onderworpen (M.A., 6, 1819, 600-609). Alleen de gegevens van
de gemeenten van Dendermonde verden door ons teruggevonden (R.A. Beveren, Arr. Dendermonde, nr. 376).
Statistique des Fabriques et Manufactures. Deze enquête werd in september en oktober 1816 op gemeentelijk niveau uitgevoerd en verschaft
gegevens over de nijverheid naar de toestand op 1 augustus van dat jaar
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(R.A. Beveren, Arr. Dendermonde, nr. 374).
16.

Uit een Incidentele gemeentelijk bron van 1815, een algemene volkstel
ling van het dorp St.-Maria Horebeke (Oudenaarde), maken wij op, dat er
onder de 361 gezinehoofden het beroep van spinner (met een aantal van
83) het meest was verbreid. Hoewel dit niet In de bron is vermeld, Is
het aannemelijk, dat vrouwen en mogelijk ook de kinderen eveneens met
hun splnarbeld een aanzienlijke bijdrage leverden aan het gezinsinkomen
(R.A. Gent, Hollands Fonds nr. A 277).

17.

Zowel bij de telling van 1815 als die van 1846 ging het om knechten van
12 jaar en ouder (R.A. Gent, Hollands Fonds nr. A 277; M.A. Assenede
nr. 64; Μ.Α. Baasrode nr. 70; Recensement (1846), Agriculture, I, 1851,
297, 341, 367, 409 en 539 en Gadeyne, De volkstelling, 1981, 59-76)

18.

In welke mate mannen sponnen. Is niet precies te bepalen. In de Nijverheidsenquête van 1819 werd In bijna alle gemeenten alleen een onderscheid aangebracht tussen volwassenen en kinderen. Een uitzondering
vormde de in eikaars nabijheid gelegen dorpen Hermelgem, Hundelgem,
Munkzwalm, Nederzwalm en Paulatem in het arrondissement Oudenaarde.
Daar werden onder de volwassen werklieden de mannen en de vrouwen apart
gerubriceerd en behoorde één op de vier spin(n) (st)ers tot het mannelijk geslacht (R.A. Gent, Hollands Fonds, nr. В 120-121). Als wij ervan
uitgaan, dat in Oudenaarde verhoudingsgewijs meer dan elders door man
nen werd gesponnen en dat het hier om landlieden ging die ook een lapje
grond bewerkten dan lijkt een veronderstelling van 10.000 mannelijke
spinners voor heel Oost-Vlaanderen met een gemiddelde werkbelasting van
200 dagen per jaar niet te boud.

19.

R.A. Gent, Hollands Fonds, В 120-121; Brugmans, Statistieken, 1956, I,
298

20.

Al in een brief van 13 augustus 1817 werd door de gouverneur aan de
Oostvlaamse gemeenten verzocht de daglonen in de nijverheid en in de
landbouw op te geven. Het verzoek werd in een wat gewijzigde vorm op 20
februari 1818 herhaald en wat de landbouw betreft, gepreciseerd met de
zinsnede: 'de gewoone dagloon in zomertijd van een arbeyder die men
voor de landbouw gebruyckt, en die niet werkt buyten de bestemde of
gewoonelijke ueren' (S.A. Lokeren; M.A., 2, 1818, 113-117). In de nade
re aanduiding van het gelijksoortige onderzoek van 1819 heet het: 'de
prijs van het gewoon dagloon in den zomer van een werkman tot land en
veldarbeid van allerleien aart gebruikt wordende' (De Meere, Daglonen,
1980, 357; R.A. Gent, Hollands Fonds, nr. 3045/11).

21.

De Meere, Daglonen, 1980, 358.

22.

R.A. Gent, Hollands Fonds, nr. 3045/11.

23.

Voor het einde van het tweede decennium maakten wij gebruik van de
gemeentelijke grondstaten van 1817 (zie deel I, hoofdstuk 2, noot 8 ) .
Onder de rubriek 'Observations' werd hierbij door een aantal gemeente
besturen aanvullende informatie verstrekt (R.A. Gent, Hollands Fonds,
nr. A 136 en 137). Voor het eind van de jaren twintig werden de kadas-
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traie documenten nr. 5 bis geraadpleegd (R.A. Gent, Kadaster, nr. 102-1052).
Het betrof de gemeenten: Af anee, Drongen, Kalken, Laame, Herendree,
Schellebelle, Serskamp, Wetteren en Zevergem.
De gemeente Eeklo vermeldt, dat 'depuis 1845 le salaire des journaliers
a subi une notable diminution' (Recensement (1846), Agriculture, I,
1851, 426).
Tussen 1850 en 1880 nam het mannelijk dagloon In de landbouw van OostVlaanderen met circa 50Z toe. Het bedroeg In 1850 1,10 frank per dag,
maar daarna steeg het geleidelijk van 1,15 frank In 1856 en 1,58 frank
In 1874 naar 1,65 frank In 1880 (Recensement (1880), Agriculture, 1885,
975-977). Dit betekende echter voor de werkers geen reële Inkomensverbetering van 50Z, want de prijzen van de belangrijkste voedingsmiddelen, tarwe, rogge en aardappelen, stegen nagenoeg in dezelfde mate
(Vandenbroeke/Vanderpijpen, Gentse Merkuriale, 1972, 104-106, 111-113,
143-145).
Recensement (1856), Agriculture, 1862, 107-108.
Incidentele gegevens maken duidelijk, dat de loonverschlllen tussen de
zomer en de winter circa 20Z bedroegen (zie onder andere de opgave van
Aalst: Recensement (1846), Agriculture, I, 1851, 345).
De landbouwtelling van 1846 vermeldt voor 1830 een gemiddeld Ooetvlaams
dagloon van 1,14 frank. Ook wij kwamen op dit bedrag uit na weging van
de arrondissementecijfers met hun respectieve aandeel in de totale
plattelandsbevolking van Oost-Vlaanderen.
Een bijzonder verschijnsel betreft het verschil tussen de lonen zonder
en met voeding. In de meeste Oostvlaamse gemeenten werd de voeding van
de dagloners door de boeren verzorgd en werden de kosten op het loon
verhaald. De vraag kan gesteld worden of de voedingskosten overeenkwamen met de verschillen tussen de beide soorten lonen, die in tabel
III.22 zijn vermeld. Was, met andere woorden, het inkomen van de twee
verschillend betaalde dagloners gelijk? Deze vraagt klemt te meer, daar
in de meeste aan Oost-Vlaanderen grenzende arrondissementen de loonverschlllen geringer waren. Bovendien wijzen incidentele gegevens - weliswaar van vóór 1840 - erop, dat de voedingskosten van een volwassen man
eerder rond de 40 centimes per dag lagen dan rond 0,5 frank. (Ook uit
de cijfers van Ducpétiaux (Budgets, 1855, 36-61) maakten wij dit op).
Natuurlijk speelden bij de bepaling van de voedingskosten de prijsfluctuaties van levensmiddelen en veranderingen in het voedingspakket een
rol en kan daardoor moeilijk worden vastgesteld, wat de kosten van het
ene op het andere Jaar precies waren. Maar of de gemiddelde lonen van
1820 en 1850 van respectievelijk 1,14 en 1,10 frank per dag een geringe
aanpassing behoeven, durven wij niet uit te sluiten.
Een tweede onaangeroerd probleem betreft het stukloon, een vorm van
betaling, die wel bij het oogsten en dorsen plaatsvond. Ook dit verschijnsel moet bij wisselende prijzen geleid hebben tot variërende
inkomsten voor de dagloner. Omdat het stukwerk in Oost-Vlaanderen echter weinig voorkwam, kan het op de juiste registratie van de daglonen
nauwelijks van invloed zijn geweest.
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30.

Het enige arrondissement dat uit de toon viel, was Oudenaarde, waar de
daglonen van de vrouwen tussen 1830 en 1846 met een kwart terugvielen.
In de jaren tot 1850 trad herstel op, dat volledig was voor de gemeen
ten, waarin de lonen zonder voeding werden uitbetaald, maar dat nog
niet tot het peil raakte van 1840 voor de gemeenten, waarin de voeding
een deel van het Inkomen uitmaakte.

31.

De bron van 1817 vermeldt voor het wieden en het vrouwelijk oogetwerk
een loontarlef van respectievelijk 0,8 en 0,9 frank, en 42 en 43 cent
per dag. Voor de jaren na 1826 komt het kadastrale tarief uit op 45
cent (zie noot 23 van dit hoofdstuk).

32.

Ook voor de vrouwen kwamen de vermelding van de landbouwtelling en ons
gewogen gemiddelde op hetzelfde bedrag uit (Recensement (1846), I,
1851, CCX).

33.

Recensement (1846), Agriculture, I, 1851, COVI.

34.

Μ.Α., 42, 1837, 10-23

35.

De kost en inwoning worden berekend aan de hand van een vergelijking
tussen de lonen met en zonder voeding In 1837 In de drie arrondissemen
ten (R.A. Beveren, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1830-1850, nr.
4789). Houden wij rekening met de stijging van de levensmiddelenprijzen
sedert 1837, dan komt men op grond van de budgetgegevens van Ducpétiaux
mogelijk op een wat lager bedrag uit (Ducpétiaux, Budgets, 1855, 3652).

36.

Een vergelijking met de loongegevens van 1835 geeft een verschil van 12
centimes.

37.

Recensement (1846), Agriculture, I, 1851, CCX.

6. De Winst

Ter afsluiting van dit deel III gaan wij nog In op de ondernemerswinst, die
In de Oostvlaamse landbouw werd behaald. In hoofdstuk 1 Is al aangegeven,
dat onder ondernemerswinst wordt verstaan het deel van het totale Inkomen
dat volgens de functionele Inkomensverdeling niet aan één van de drie produktlefaktoren toevalt. Voorts kan er alleen sprake zijn van ondernemerswinst bij onvolkomen concurrentie op de produktmarkten en/of op de markten
van de produktlefaktoren. Hoewel het er met name voor een sector als de
landbouw - en vooral die van de negentiende eeuw - op lijkt, dat op de meeste markten de volkomen concurrentie wordt en werd benaderd, was dit in de
eerste helft van de negentiende eeuw niet het geval op de markt van grondverhuur. Theoretisch moet dan ook gesteld worden, dat enige ondernemerswinst
vooral te danken was aan de onvolkomen concurrentie op deze markt.
In tabel III.25 is de (ondernemers)winet in de landbouw voor de jaren
1820 en 1850 bepaald. Eén en ander komt neer op een eenvoudige optel- en
aftreksom van de produktieresultaten van deel II en van de schattingen van
de faktorinkomens in de hoofdstukken 2,3 en 5.

Tabel III.25

De winst in de landbouw in 1820 en 1850, in min. franken.
1820

Produktie
Grondinkomen netto
bruto
Kapitaalinkomen
Arbeidsinkomen

44,30
16,04
20,05
3,45
21,34

67,96
23,58
26,17
3,97
33,65

Totaal inkomen
Winst

1850

/.

44,84

63,79

0,54

4.17

Bron: Tabel II.7 en hoofdstukken 2,3 en 5 van deel III
Uit tabel III.25 blijkt dat er in 1820 een verlies was in de landbouw van
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0,54 miljoen frank en In 1850 een winst van 4,17 miljoen frank. De winstcijfers van de tabel kunnen echter met nogal wat scepsis bezien worden. In de
eerste plaats zijn zij weliswaar het resultaat van de hier gemaakte optelen aftreksommen, maar schattlngsfouten bij de eerder vastgestelde produktleen Inkomenscljfers geven aan de winsten het karakter van een boekhoudkundige
restpost. En hierbij blijft dan onduidelijk hoe groot de winsten In werkelijkheid waren. Ook de gehanteerde uitgangspunten bij met name de berekeningen van de afzonderlijke faktorlnkomens zijn naast schattlngsfouten van
Invloed geweest op de omvang van de als winst aangemerkte posten.
Verder was de onvolledige verdeling van het agrarische produkt tussen
de faktorlnkomens niet de enige winstbron van de landbouw. In hoofstuk 2 Is
omstandig aangegeven, dat grondbezitters - en kapitaalbezitters mogelijk In
wat mindere mate - als gevolg van de gunstige agrarische ontwikkeling na
1825/1830 aanzienlijke vermogenswinsten behaalden. Nadat In het begin van de
jaren twintig grond een kleine waardedaling had ondergaan, steeg tussen 1830
en 1850 de gemiddelde waarde van een ha cultuurgrond van 2517 frank tot
liefst 3614 frank, een toename dus van meer dan 40Z. Voor de situatie rond
1850 kan worden vastgesteld, dat de grondbezitter naast zijn netto-grondrente Jaarlijks een vermogenswinst toeviel, die bijna de helft bedroeg van deze
netto-grondrente. (Het effectief rendement van grond bedroeg voor een grondbezitter rond 1850 zelfs meer dan twee keer zoveel als rond 1820.)
Een laatste punt van commentaar betreft het kleine verlies In de landbouw In 1820 en de behoorlijke winst In 1850. Zijn deze belde posten van
tabel III.25 wel met elkaar te rijmen? Verondersteld mocht Immers worden dat
niet alleen In 1850 maar ook In 1820 winst zou worden behaald vanwege de
onvolkomen concurrentie op de markt van grondverhuur. Omdat wij deze stelling van de grensproduktiviteltstheorie in zijn algemeenheid als Juist ervaren, vraagt het ondernemersresultaat van 1820 dan ook om een verklaring.
Hiervoor knopen wij aan bij de bijzondere economische situatie aan het einde
van het tweede en het begin van het derde decennium. Er was toen sprake van
continu sterk dalende produktprijzen, die op korte termijn de geldelijke
produktiviteit

van de landbouw fors verminderden. Een aanpassing van de

pachtprijzen aan de gewijzigde economische situatie vond slechts op de wat
langere termijn plaats. Dit was enerzijds het gevolg van het feit dat grondverhuur voor wat langere duur werd aangegaan en dus bij het proces van aanpassing een tijdsinterval optrad en anderzijds omdat men doorgaans bij nieuw
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af te sluiten pachtcontracten niet alleen rekening hield met een Incidentele
economische situatie, maar ook de ervaringen van achterliggende jaren liet
meetellen.

Slotbeschouwing

Met deze studie hebben wij gepoogd een compleet nieuwe, macro-economische,
vlsla te presenteren op de ontwikkeling van de landbouw In de provincie
Oost-Vlaanderen tussen 1815 en 1850. Aan de hand van economische grootheden
die In onderling functioneel verband staan, zijn op het geaggregeerde niveau
van de provincie de agrarische produktle en het agrarisch Inkomen geschat.
BIJ het onderzoek hebben wij ons zo veel mogelijk gebaseerd op micro-economische data. WIJ

zijn

afgedaald

doorgaans de individuele gemeente

tot

het meest gedesaggregeerde

niveau-

- om relevante gegevens te verzamelen.

Vervolgens zijn de gegevens op hun representativiteit beoordeeld en verwerkt
tot Oostvlaamse totaalcijfers. De resultaten die op deze wijze voor de provincie als geheel zijn verkregen, zijn weliswaar niet in alle gevallen even
precies maar mogen toch op een grote mate van betrouwbaarheid

aanspraak

maken.

- opzet Hoe is deze studie opgebouwd? Het boek bestaat naast een algemene inleiding
uit drie delen. Deel I omvat een aantal belangrijke voorstudies voor de
delen II en III. Deel I is gewijd aan de elementen die de omvang van de
agrarische produktle bepalen, zowel in fysieke termen als in geld uitgedrukt. Deel II levert de geldelijke produktle op en deel III is gewijd aan
de verdeling van het agrarisch inkomen. Daarnaast wordt in deel III ook
nagegaan hoe het grondinkomen tussen stad en platteland is verdeeld en hoe
de plattelandsindustrie

- de linnennijverheid

en de vlasvezelverwerking-

zich sedert het begin van de Hollandse periode heeft ontwikkeld. In de delen
II en III hebben wij ons geconcentreerd op de referentiejaren 1820 en 1850
om daarvoor de totale Oostvlaamse

agrarische produktle en het

agrarisch

inkomen vast te stellen.
Hoe zijn wij te werk gegaan en wat zijn de belangrijkste resultaten van

1*22

deze

studie? Na de behandeling van een aantal algemene aspecten van agrari-

sche ontwikkeling zoals bodemgesteldheid en vruchtwisseling en na de behandeling van het bevolkingeverloop (hoofdstuk 1) Is vervolgens In deel I getracht zicht te krijgen op de groei van de bruto fysieke produktle In de
akkerbouw en de veehouderij. Nagegaan Is welke veranderingen er plaats vonden In afzonderlijke grootheden zoals het bouwlandareaal, de areaalbestemming (hoofdstuk 2),
veestapels

de fysieke gewasproduktlvltelt, het produktareaal en de

(hoofdstuk

3). Door deze veranderingen voor de belangrijkste

voedingsmiddelen op een rij te zetten kon al In een vroeg stadium van de
studie worden vastgesteld dat In het onderhavige tijdvak de fysieke produktle van de broodgranen tarwe en rogge en de produktle van aardappelen tot
1844 veel sterker zijn toegenomen dan de bevolkingsgroei. Steeg de bevolking
In Oost-Vlaanderen tussen 1820 en 1850 met ruim 20Z, voor tarwe en rogge
constateerden wij een produktlestljglng van bijna 90 en ruim SOZ. Ook de
toename van de aardappelproduktle was tot 1844 bepaald spectaculair. Ten
opzichte van het begin van de Hollandse periode vond er een verdubbeling
plaats. Het knolgewas werd echter In de tweede helft van de jaren veertig
herhaaldelijk door misoogsten getroffen, waardoor het produktlenlveau van
1850 ruw geschat niet hoger uitkwam dan In het begin van de 19e eeuw. Hoewel
de aardappelcrisis vooral gevolgen had voor kleine landlieden die op een
eigen aardappelveldje waren aangewezen, zag de voedingssituatie er In OostVlaanderen rond het midden van de eeuw per saldo toch beter uit dan In het
begin van de Hollandse periode. Dit was ook mede te danken aan de sterk
toegenomen produktle van de veehouderij. Immers niet alleen de reproduktlefaktor van het vee, de melkglft per koe en het slachtgewlcht van het vee
gaven een stijging te zien, maar ook de stapels van de runderen, de varkens
en de schapen groeiden, zij het In nagenoeg gelijke mate als de bevolking.
Behalve op de groei van de fysieke produktle zijn wij In deel I (hoofdstuk 4) ook uitgebreid Ingegaan op het prijsverloop van de belangrijkste
landbouwprodukten. Het doel hiervan was om uiteindelijk de In geld uitgedrukte agrarische produktle te kunnen bepalen. Daartoe zijn wij in de eerste
plaats het algemene verloop van de prijzen in de landbouw nagegaan en wij
hebben vastgesteld dat deze in een aantal jaren aan het begin en het einde
van het tijdvak extreem hoog waren. Verder hebben wij geconstateerd dat de
prijsbeweging

van

de verschillende

landbouwprodukten

een grote mate van

congruentie vertoonde, al waren de fluctuaties in de prijsconjuntuur van
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akkerbouwgewassen veel heftiger dan van veehouderljprodukten. In de tweede
plaats hebben wij de onderlinge prijsverschillen tussen verschillende marktplaatsen vastgesteld en In vervolg daarop bepaald welke produktprljzen het
meest representatief waren en voor 'Oostvlaamse' gemiddelden mochten doorgaan. Tenslotte zijn wij In het prljshoofdstuk ook nog Ingegaan op de ruilvoetveranderingen van agrarische produkten en wij hebben geconcludeerd dat
deze een trendmatige groei doormaakten.
Om de geldelijke produktie vast te stellen, hebben wij de landbouw in
deel II naar bedrijfstakken onderverdeeld: de akkerbouw, de veehouderij, de
tuinbouw, de fruitteelt en de bosbouw. Vooral de akkerbouw (hoofdstuk 2) en
de veehouderij (hoofdstuk 3) hebben wij voortbouwend op deel I aan een uitgebreide analyse onderworpen. Doel was voor het begin en het einde van het
tijdvak in eerste instantie de bruto geldelijke produktie vast te stellen en
vervolgens na meting van de inputs te komen aan de netto geldelijke produktie (de netto toegevoegde waarde) van het geïntegreerde akkerbouw-veehouderij bedrijf. Voor alle akkerbouwgewassen afzonderlijk en voor de verschillende onderdelen van de veehouderij is hun bijdrage aan het bruto geldelijk
produkt geschat. Ook voor de inputs is deze werkwijze gevolgd. De koeten
voortvloeiend uit het zaadverbruik, de aankoop van mest buiten de landbouw,
de dierlijke tractie en het onderhoud en de afschrijving van kapitaalgoederen werden afzonderlijk voor de akkerbouw bepaald en voor de veehouderij
werden op een omzichtige wijze de kosten van de intermediaire akkerbouwproduktie en van de residuen van de voedingsmiddelenindustrieën geraamd. De
resultaten van de schattingen van de verschillende produktie-onderdelen en
van de kostenposten zijn weergegeven in tabel II.7 en daaruit blijkt dat de
akkerbouw en de veehouderij voor 1820 op een netto-produktie van 39,4 en
voor 1850 op een netto-produktie van 63,2 miljoen frank uitkomen; een zeer
aanzienlijke groei van circa 60Z tussen beide jaren.
Toch ziet de groei van de totale landbouwproduktle er wat minder fors
uit dan de genoemde cijfers tonen. De kleine bedrijfstakken, tuinbouw en
fruitteelt, groeiden immers nauwelijks en voor de bosbouw kwamen wij zelfs
uit op een niet geringe produktiedaling van circa 1/3. Wanneer de kleine
bedrijfstakken in de schatting van de totale landbouwproduktle worden opgenomen, betekent dit weliswaar een wat mindere relatieve groei, meer dan 501,
maar nog steeds mag worden beweerd dat de landbouwproduktle tussen 1820 en
1850 op een aanzienlijk hoger niveau terecht kwam. De toename van het netto
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geldelijk landbouwprodukt bedroeg in deze periode gemiddeld bijna 1,52 per
Jaar en per hoofd van de bevolking bijna 0,81. Deze agrarische groei moet
voor da gehele volkshulehoudlng van groot belang zijn geweest. Niet alleen
omdat de landbouw zo'n groot deel van de totale Oostvlaamee produktie voor
zijn rekening nam, maar ook omdat de toenemende produktie gepaard ging met
een vergroting van de indirecte effecten en dus met een verlevendiging van
de rest van de economie. Een en ander kwam onder meer tot uiting via een
uitbreiding van de mesthandel, meer vraag voor de kleine ambachten en de
dienstverlening

in de dorpen, alsmede een grotere bedrijvigheid van voe-

dings- en genotmiddelen-industrieën.
Uit deel III blijkt, dat de groeiende agrarische produktie ook consequenties heeft gehad voor de vraag naar en de beloning van produktiemiddelen. Wat de grond (hoofdsuk 2) betreft, moet gewezen worden op enige uitbreiding van het cultuurareaal en de stijging van pachten en grondprijzen na
1830. Het effectief rendement van cultuurgrond gaf tussen 1820 en 1850 zelfs
meer dan een verdubbeling te zien, namelijk van ongeveer 60 frank tot ruim
120 frank per ha. Hoewel dit laatste voor een aanzienlijk deel aan de waardestijging van grond is toe te schrijven, speelde de ontwikkeling van het
grondinkomen een bijzondere rol in de economie van Oost-Vlaanderen. Opgemerkt moet worden, dat de toename van het grondinkomen - verreweg het belangrijkste bezitsinkomen in een pré-industriële samenleving - fors uitsteeg
boven zowel de bevolkingsgroei op het platteland als die van de gehele provincie. Verder had het feit dat ruwweg 50Z van de grond in handen was van
allochtonen (appendix hoofdstuk 2) tot gevolg dat daardoor op grote schaal
middelen aan de lokale landelijke economieën werden onttrokken en vooral
naar de grotere bevolkingscentra stroomden. Het name voor de inrichting en
het functioneren van de stedelijke Gentse economie was het grondinkomen van
zeer groot belang. Immers meer dan 20Z van het Oostvlaamee grondinkomen kwam
hier terecht en het was daarmee als inkomensbron belangrijker dan de omvangrijke moderne katoenindustrie.
De produktiefaktor

kapitaal

(hoofdstuk

3 ) , belichaamd

in opstallen,

werktuigen, veestapel en voorraden, speelde bij lange na niet de rol die
grond voor zich opeiste. Hoewel de onroerende en vooral de roerende goederen
kwantitatief en kwalitatief van groter belang werden en eveneens een waardestijging ondergingen, die groter was dan de provinciale bevolkingsgroei,
bedroeg het inkomen van het totale landbouwkapitaal niet meer dan circa 71
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van het netto-landbouwprodukt of ruim 15Z van het bruto-grondinkomen.
Arbeid

(hoofdstukken A en S) was natuurlijk van groot belang In de

landbouw. Toch was de agrarische sector bepaald minder arbeidsintensief dan
de meeste andere economische sectoren of bedrijfstakken, In het bijzonder de
landelijke nijverheid. Het gevolg hiervan was dan ook, dat de gemiddelde
arbeldsproduktivltelt

in de landbouw doorgaans groter was dan bij andere

economische activiteiten. Daar moet echter wel bij gezegd worden dat in de
agrarische sector de marginale arbeidsproduktiviteit wel eens laag kon uitkomen.
Tussen 1820 en 1850 nam de arbeidscapaciteit - en aangenomen mag worden
ook de arbeidsinput - met ongeveer 60Z toe in de landbouw. Als deze toename
wordt afgezet tegen de bevolkingsgroei van ruim 20Z, kan voor de economie
van Oost-Vlaanderen zelfs van een reruralisatie gesproken worden. Heel opmerkelijk, omdat in de onderhavige periode ook sprake was van een forse
urbanisatie. Het verval van de overal op het land uitgeoefende linnennijverheid was voor deze ontwikkelingen verantwoordelijk. Bij het spinnen van
vlasgaren en het weven van linnen liep de werkgelegenheid vooral in de tweede helft van de jaren dertig en in de jaren veertig sterk terug en de inkomens zakten er dramatisch. Uitkomst werd geboden door de groeiende werkgelegenheid in de landbouw. Vooral de vrouwen vonden hier baat bij, want tussen
1820 en 1850 kwam het tot meer dan een verdubbeling van de agrarische arbeidsinput van de vrouwen (van 6,1 op 13,3 miljoen arbeidsdagen), terwijl
die van de mannen met niet meer dan ruim 401 toenam (.van 19,4 op 27,6 miljoen arbeidsdagen). Wel moet worden opgemerkt dat de schatting van de arbeidsinput

(of eigenlijk de arbeidscapaciteit) van de mannen op een meer

precieze wijze is uitgevoerd dan van de vrouwen. Het is dan ook mogelijk dat
de schatting voor de mannen wat meer aansluit bij hun effectieve tewerkstelling. Bij de mannen kon inmere op basis van bedrijfsgegevens mede rekening
worden gehouden met de omvang van de agrarische arbeldsbehoefte. Wegene het
ontbreken van voldoende betrouwbare bedrijfsgegevens werd bij de vrouwen
uitgegaan van

een globale

jaarlijkse arbeidscapaciteit

waarop de arbeid

besteed aan niet-agrarische activiteiten in mindering werd gebracht. Schattingsfouten hebben bij de vrouwen dan ook ongetwijfeld een grotere rol gespeeld dan bij de mannen.
Wat het arbeidsinkomen betreft, valt verder nog op te merken dat ondanks de massale toename van de agrarische tewerkstelling met ongeveer 60Z
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de agrarische lonen met uitzondering van de crisisjaren 1845 en 1846, nauwelijks enige tendens tot dalen vertoonden. En bij een gelijk loonniveau bedroeg zowel rond 1820 als rond 1850 het totale arbeidsinkomen ongeveer de
helft van het agrarisch produkt In Oost-Vlaanderen.
Hebben wij aangetoond, dat Oost-Vlaanderen vanaf het begin van de Hollandse periode tot het midden van de eeuw een krachtig proces van rerurallsatle doormaakte, onbeantwoord blijft de vraag of de werkgelegenheid voldoende Is gestegen om alle overtollige arbeid van de landelijke nijverheid
op te nemen. Wij menen deze vraag ontkennend te moeten beantwoorden gezien
de geweldige landhonger In juist de tweede helft van de jaren veertig. Alleen wanneer tot een snelle herverdeling van de wat grotere bedrijven was
overgegaan, zou zonder enige schokken alle toevloed van arbeid zijn opgevangen. Maar een dergelijke revolutionaire herverdeling van land was, gegeven de institutionele verhoudingen in Oost-Vlaanderen, bepaald onmogelijk.

- conclusies Wij komen ter afsluiting van deze studie tot wezenlijke en verreikende conclusies voor zowel de landbouw als de totale economische ontwikkeling van
Oost-Vlaanderen. In de eerste helft van de 19e eeuw maakt België, en daarin
ook de provincie Oost-Vlaanderen, zoals de tijdgenoot Briavoinne het noemde,
het proces van de industriële revolutie mee.1 Op heel wat terreinen van het
economisch leven, met name in de industriële bedrijfstakken, werden nieuwe
technische

procédé's

toegepast, werd

machinale

produktie

doorgevoerd

en

leidden nieuwe vindingen tot grotere produktie en produktivlteit. Toch was
deze ontwikkeling er één van geleidelijkheid;

zeker als wij haar bezien

tegen de achtergrond van de industrie in haar totaliteit of van het geheel
van alle niet-agrarische sectoren. Weliswaar greep de modernisering om zich
heen en speelden individuele bedrijven hierbij een voorhoede-rol, maar het
grootste deel der economische activiteiten bleef bij deze produktiviteitsontwlkkeling achter.
Onder deze omstandigheden dienden de traditioneel opererende bedrijfjes
en sectoren, al naar gelang de binnenlandse en buitenlandse concurrentie
heviger werd, hun produktie aan te passen, wilden zij in het gevecht om de
markt overeind blijven. Deze aanpassing kwam neer op extra fysieke

pro-

duktiegroei waardoor de marktspannlngen nog eens werden vergroot en waardoor
zich bij lagere prijzen een vermindering van de geldelijke arbeidsprodukti-
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vltelt voordeed. De traditionele llnnennljverheld was hiervan In Oost-Vlaanderen een sprekend voorbeeld.
Maar toenemende concurrentie en een vergroot marktaanbod hadden bij een
weinig elastische vraag ook gevolgen voor de moderne, meestal kapitaal Intensieve, produktle. De Inkomens- en de winstontwikkeling en daardoor de
accumulatlemogelljkheden

bleven door sterk dalende prijzen achter en het

moderniseringsproces werd getemporiseerd, tenzij andere economische sectoren
nieuwe Investeringen financierden.
De economische groei die zich In de eerste helft van de 19e eeuw bulten
de landbouw voordeed, was beperkt, omdat er weinig moderne bedrijven en
bedrijfstakken waren - de grote uitzondering hierop vormden de katoenbedrijven van Gent - en bovendien, omdat de llnnennljverheld

een aanzienlijke

ruilvoetverslechtering

plaats van

ondervond. Wegens de belangrijke

deze

economische activiteiten in het economisch leven, is het zelfs de vraag of
er per saldo nog enige autonome groei plaatsvond in de industrie.
In de min of meer stagnerende economie van Oost-Vlaanderen nam de landbouw een geheel afwijkende positie in. Weliswaar bleven de lonen gelijk,
maar de werkgelegenheid en het toch al kolosale grondlnkomen stegen in veel
grotere mate dan de bevolkingsgroei. De slotconclusie van deze studie is dan
ook, dat in een tijdvak waarin de industriële revolutie op gang kwam en
waarin deze de traditionele nijverheid naar de rand van de afgrond duwde, de
landbouw het economisch

leven niet alleen voor een dramatische

terugval

behoedde en de economische motor op toeren hield, maar deze ook in versnelling bracht. In de jaren 1815/20-1846/50 werd in Oost-Vlaanderen Prometheus
aangevuurd door Demeter.

- nabeschouwing Na deze studie blijven wij zitten met een zeer relevante vraag. Stond de
agrarische ontwikkeling in Oost-Vlaanderen op zich zelf of waren er meer
provincies of regio's, die eenzelfde ontwikkeling hebben doorgemaakt in de
eerste helft van de 19e eeuw of tussen 1813 en 1850?
Hier beperken wij ons blikveld uitsluitend tot België en Nederland en
wij constateren aan de hand van de bestaande literatuur dat de gestelde
vraag in zijn algemeenheid niet kan worden beantwoord. Ook wanneer de ge-

428
stelde vraag wordt toegespitst op de bekende tvee hoofdonderwerpen: de groei
van de agrarische produktle en de groei van het agrarisch Inkomen, Is beantwoording niet zonder meer mogelijk. Vergelijkingen tussen Oost-Vlaanderen en
andere provincies van België en Nederland worden bemoeilijkt, omdat de door
ons gebruikte economische concepten niet aansluiten bij die in andere studies of omdat voor de meeste provincies op veel deelterreinen precieze gegevens (nog) niet zijn achterhaald. Dit geldt zowel voor de agrarische produktle als voor het agrarisch inkomen.
In deze studie is de produktle geschat door de netto toegevoegde waarde
te bepalen van het geïntegreerde akkerbouw-veehouderij bedrijf (aangevuld
met da netto produktle van de kleine bedrijfstakken: fruitteelt, tuinbouw en
bosbouw). In andere studies blijft de behandeling van de produktle doorgaans
beperkt tot het aangeven van deelaggregaten zoals de omvang van het cultuuren bouwlandareaal, de verdeling ervan naar gewas, de bruto-produktie per ha,
de grootte van veestapels, geproduceerde (en of gemarkte) hoeveelheden zuivelprodukten e t c . Voor het prachtige en ambitieuze werk van Van Zanden over
de Nederlandse landbouw in de 19e eeuw moet echter een uitzondering worden
gemaakt. Deze auteur hanteert wel een expliciete macro-economische vraagstelling, maar houdt geen rekening met de moeilijk te schatten 'intermediaire' produktle.
Bij Van Zanden gaat het om de zgn. bruto-produktie van de akkerbouw en
de veehouderij, ofwel de resultaten van oogsten en van zuivel- en vleesproduktie zonder aftrek van de gebruikte inputs. Van Zanden schat de brutoakkerbouw- en de bruto-veehouderijproduktie

in constante prijzen voor de

Jaren 1810, 1850, 1880 en 1910; een en ander voor Nederland als geheel en
voor zes afzonderlijke provincies.
De cijfers van 1810 en 1850 geven voor Nederland als geheel een totaal
ander beeld van de economische ontwikkeling van de landbouw dan wij voor de
provincie Oost-Vlaanderen hebben vastgesteld; ook wanneer er rekening mee
wordt gehouden, dat ons eerste referentiejaar niet 1810 maar 1820 is. De
groei van de akkerbouwproduktie met ruim 20Z en die van de veehouderij met
circa 301 zouden in Nederland fors zijn achtergebleven bij de toename van de
bevolking met ongeveer 401. Dit zou ook een (dramatische Ph.K.) daling van
de consumptie tot gevolg hebben gehad, want gelet op lm- en exporten zou
volgens de cijfers van Van Zanden de beschikbare agrarische consumptie per
hoofd tussen 1810 en 1850 met meer dan 15Z zijn teruggevallen, de consumptie
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van vlees met bijna 251 en het verbruik van zulvelprodukten met ruim 201.2
Opmerkelijk Is verder, dat het beeld niet voor alle provincies even naargeestig

Is. Het

slechtst

zou het

de schetsmatig

behandelde provincies-

Friesland, Limburg, Hoord-Brabant, Utrecht, en Zuid-Holland - zijn vergaan.
Voor deze provincies gezamenlijk kan op basis van de schattingen van Van
Zanden worden berekend, dat ondanks een bevolkingsstijging van ongeveer 401
de bruto-akkerbouwproduktle er tussen 1810 en 1850 nauwelijks Is toegenomen,
maar de bruto-produktle van de veehouderij wel met bijna 55Z Is gestegen;
een zeer ongelijkmatige ontwikkeling die toch wel erg onwaarschijnlijk Is en
wat de akkerbouw betreft mede kan worden verklaard door het feit dat Van
Zanden zich voor 1810 baseert op de Franse oogstgegevens van het Incidentele, zeer goede, oogstjaar 1813.3
In tegenstelling tot de genoemde provincies ziet het totaal-beeld van
Van Zanden van de overige Nederlandse provincies er wat opgewekter uit.
Volgens

zijn bruto-produktieschattlngen

ontwikkelden

de

akkerbouw

en de

veehouderij zich nagenoeg pari passu met de bevolking; zij maakten een groei
door van bijna A0Z. Toch zou de bruto-produktle in Drente, Gelderland en
Overijssel krachtiger zijn toegenomen dan in Groningen, Noord-Holland

en

Zeeland. Met name gold dit voor de akkerbouw, want de stijging van de veehouder! jproduktie bedroeg in Oost-Nederland

55Z. De laatste stijging was

weliswaar ook wat groter dan de toename in Groningen, Noord-Holland, en
Zeeland maar daarentegen niet als wij haar vergelijken met de groei van de
veehouder!Jproduktie in de vijf eerst genoemde provincies.4
Hoewel de groei van de bruto-akkerbouwproduktie in de Oostnederlandse
provincies groter was dan elders, was Drente binnen Oost-Nederland weer een
geval apart. Van Zanden berekent voor deze provincie een stijging van de
bruto-akkerbouwproduktie tussen 1810 en 1850 van 2,2 tot 5,8 miljoen gulden,
ofwel een toename van meer dan 1601. Omdat deze groei ons nogal uitzonderlijk leek, hebben wij op basis van de cijfers van Van Zanden van het bouwlandareaal, gewasverdeling, opbrengsten per ha en prijzen een en ander nagerekend en vastgesteld, dat de groei geen 160Z bedroeg maar nauwelijks lOOZ;
nog altijd fors maar gezien de bevolkingstoename - en de toename van de
agrarische arbeidsinput - met meer dan 80Z bepaald niet spectaculair.3
Ook Bieleman acht in zijn kapitale werk over de Drentse landbouw de
groeicijfers van Van Zanden niet betrouwbaar.' Toch wijkt het resultaat van
het onderzoek van Bieleman naar de groei van de akkerbouwproduktie in de

«30
eerste helft van de 19e eeuw niet veel af van het door ons 'herberekende'
resultaat van Van Zanden. Immerβ volgens de eerste auteur stijgt de akkerbouwproduktie bij een ruwweg gelijkblijvende grondproduktiviteit als gevolg
van een zeer sterk toenemend bouwlandareaal, terwijl de tweede auteur voor
het begin van de eeuw een veel groter bouwlandareaal waarneemt, de omvang
van het bouwlandareaal minder ziet stijgen, maar wel een krachtige stijging
7

van de gemiddelde grondproduktiviteit constateert.

De discussie tussen Bieleman en Van Zanden blijft niet beperkt tot de
akkerbouw, maar strekt zich ook uit tot de bruto-produktie van de veehoude
rij in Drente. Voor de tweede belangrijke poot van het agrarisch bedrijf
schat Van Zanden de groei tussen 1810 en 1850 op 57Z; beslist niet opmerke
lijk als deze groei wederom wordt afgezet tegen de bevolkingstoename en de
stijging van de arbeidsinput in Drente.
Uit het levendige debat tussen beide historici hebben wij niet kunnen
opmaken of Bieleman zich nu verzet tegen de schattingen van Van Zanden van
het absolute niveau van de bruto-veehouderijproduktie in 1810 en 1850, of
dat hij de relatieve groei tussen beide jaren te groot acht. Als dit laatste
het geval is, dan is dat voor ons onbegrijpelijk. Bieleman constateert im
mers zelf dat het landbouwbedrijf in Drente zich in de 19e eeuw ontwikkelde
tot een 'etagebedrijf' en voorts dat 'de zuigkracht van de Engelse markt'
sedert het tweede decennium 'tegenover

het

veehouder!jprodukt

grondslag vormde voor een fundamentele omwenteling

boter

de

in de landbouw op de

zandgronden'. Bovendien toont Bieleman aan, dat sedert 1810 de aanvoer van
boter op de belangrijke markt van Meppel spectaculair is gestegen en ook
signaleert hij dat 'tijdens de eerste vier decennia van de 19e eeuw het
8

aantal varkens zeer belangrijk moet zijn toegenomen'.

Dat verder de omvang

van de rundveestapel tussen de Franse overheersing en het einde van de Jaren
dertig in Drente nagenoeg gelijk is gebleven, hoeft niet uit te sluiten dat
ook de Drentse veestapel geleidelijk een kwalitatieve verbetering onderging
waardoor de reproduktlefaktor van het rundvee, de jaarlijkse melkglft per
koe en mogelijk het vetgehalte van de melk toenamen.
Wij durven te beweren, dat de verandering van deze drie faktoren van
groot belang is geweest voor de boterproduktle. Op basis van de gegevens van
Bieleman zelf laat zich dit ook grosso modo vaststellen. Door middel van
lineaire interpolatie van zijn produktiegegevens per koe kan immers tussen
1811 en 1850 bij een stijging van 20Z van het melkveebestand een toename van
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de boterproduktle van ongeveer 80Z worden berekend.9 En al was dan het boterbedrljf niet de enige peller van de veehouder!Jproduktie, ook de vleesproduktle moet zeer aanzienlijk zijn gestegen. Inmere de varkenshouderij was
sedert het begin van de eeuw fors toegenomen en voor de rundveehouderij
lijkt een, mogelijk geringere, groei van de vleesproduktle zeker reëel. 10
Het mag misschien vreemd klinken, maar mede op

basis

van

de

studie

van

Bleleman Is onze conclusie, dat Van Zanden de relatieve groei van de brutoproduktle van de veehouderij In Drente niet te hoog heeft geschat.

Terug naar Oost-Vlaanderen en stellen wij opnieuw de vraag of de groei van
de agrarische produktle In onze regio enig gelijkenis had met de groei In
andere provincies. Bij gebrek aan macro-economische produktlegegevens van
Belgische provincies kan de vergelijking alleen met Nederlandse provincies
gemaakt worden. Met enig voorbehoud vanwege de verschillende referentiejaren, de uiteenlopende structuur van de landbouw en de kwalitatieve aard van
de bruto-produktiecijfers, trekken wij de volgende twee belangrijke conclusies:
(1) In geen enkele Nederlandse provincie werd per hoofd van de bevolking
voor 1850 eenzelfde agrarische produktiegroei
11

Vlaanderen.

gerealiseerd

als

in

Oost-

Een uitzondering is mogelijk het Nedelands-Belgische Baronie-

Kempengebied waar de groei van de akkerbouwproduktie tussen 1813 en 1844 de
bevolkingstoename ook in aanzienlijke mate overtrof.12
(2) Alleen in Oost-Nederland (Drente, Overijssel en Gelderland ) werden bij
een overeenkomstige toename van de arbeidsinput nagenoeg gelijke relatieve
groeiprestaties geleverd als in Oost-Vlaanderen.

Thans het agrarisch inkomen, het tweede punt van vergelijking

tussen

Oost-

Vlaanderen en andere provincies in België en Nederland. Binnen het agrarisch
inkomen kan men een functioneel onderscheid aanbrengen tussen het grondinkomen, het- arbeidsinkomen en het kapitaalinkomen. Omdat het laatste deelinkomen in de eerste helft van de 19e eeuw van ondergeschikt belang is, beperken
wij ons hier tot het grondinkomen en het arbeidsinkomen.
Wat het grondinkomen betreft, valt op dat Oost-Vlaanderen zich niet
echt onderscheidt van andere regio's. Het grondinkomen stijgt fors in alle
provincies van België en Nederland als gevolg van de toename van de pacht-
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waarde van grond en In meer of mindere mate ook dankzij groei van het bouw-,
hooi- en weilandareaal. Wel zijn er tussen d· provincies onderling verschillen waar te nemen. Toch Is de regionale verscheidenheid voor Nederland moeilijk vast te stellen vanwege het ontbreken van voldoende pachtgegevens rond
het midden van de eeuw.13 Voor Belgische regio's verschaffen de landbouwtellingen echter gedetailleerde cijfers.14 Hieruit blijkt dat de pachtwaarde
van grond - en voorts ook de grondprijs - tussen 1830 en 1850 meer dan gemiddeld (35 à 50Z) Is gestegen In de provincies Namen, Luik, Henegouwen en
Antwerpen, achter Is gebleven In West-Vlaanderen, Limburg en Luxemburg (10 à
20Z) en In de pas liep met de landelijke ontwikkeling In Brabant en OostVlaanderen. Kan dus vastgesteld worden dat er aanzienlijke verschillen bestonden tussen de stijging van de pachtprijzen In Belgische regio's, toch
zijn wij ook voor België niet In staat een goed zicht op de regionale ontwikkeling te presenteren. Inmers onduidelijk blijft voor ons hoe de pachten
zich tussen 1820 (of 1810) en 1830 hebben ontwikkeld, in welke mate het
cultuurareaal is gestegen en welke gevolgen de omvangrijke herziening van de
grondbelasting in het midden van de Jaren dertig heeft gehad. Op deze punten
zal nader onderzoek moeten worden uitgevoerd alvorens harde conclusies kunnen worden getrokken over de regionale ontwikkeling van het grondinkomen.

Een en ander geldt mutatis mutandis ook voor de regionale ontwikkeling van
het arbeidsinkomen in de landbouw. Immers pas na het schatten van de agrarische arbeidsinput en na het opdiepen van loongegevens van de verschillende
arbeidscategorieën kan het arbeidsinkomen worden vastgesteld. Voor Nederland
heeft Van Zanden pionierswerk verricht ten aanzien van het schatten van de
agrarische arbeidsinput. Hoewel de loonbasis van Van Zanden smal is, stelt
de Nederlandse auteur voor de zes speciaal behandelde provincies - Drente,
Overijssel, Gelderland, Groningen, Zeeland en Noord-Holland - vast, dat daar
tussen 1810 en 1850 het agrarisch arbeidsinkomen in dezelfde mate is gestegen als de arbeidsinput; en deze week doorgaans niet veel af van de groei
van de agrarische beroepsbevolking.13
Voor de Belgische provincies zijn over de groei van de agrarische arbeidsinput in de eerste helft van de 19e eeuw weinig gegevens bekend. Alleen
aan de hand van het magnum opus van Klep over Brabant (provincies Antwerpen
en Brabant) kan worden vastgesteld dat tussen het midden van de 18e en het
midden van de 19e eeuw in de sectoriële werkgelegenheidsstructuur geen grote
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verandering Is opgetreden. Ruwweg zouden het aantal actieven In de landbouw
en het aantal werkzamen In de nlet-agrarlsche sector elkaar tussen 1750 en
1850 In evenwicht hebben gehouden.16 In de veronderstelling dat deze situatie ook gold voor het begin van de 19e eeuw, kan men constateren dat In
Antwerpen en Brabant de agrarische arbeldslnput en de bevolking bijna In
dezelfde mate
501.

zijn toegenomen;

tussen

1820 en 1850 een groei van bijna

l7

Hoewel voor

andere Belgische provincies

de groei van de agrarische

arbeldslnput niet getraceerd kan worden, zijn voor België wel heel wat loongegevens beschikbaar. Zoals in hoofdstuk 5 van deel III al Is vermeld, zijn
er voor 1819 provinciale opgaven van gemiddelde agrarische

zomerdagionen

gepubliceerd door De Meere en vanaf 1830 geven de landbouwtellingen van 1846
en 1856 tot op arrondissementeniveau het gemiddelde dagloon van mannelijke
en vrouwelijke dagloners.1" Op het beschikbare cijfermateriaal kan echter
kritiek worden uitgeoefend. De loongegevens, met name die van 1819, zijn
niet voor alle provincies even betrouwbaar en bovendien mogen zij niet doorgaan voor een gewogen gemiddeld dagloon van de gehele agrarische sector.
Toch maakt vergelijking tussen de vele gegevens wel duidelijk dat er al In
de eerste helft van de 19e eeuw sprake was van een zeer opmerkelijke loonontwikkeling. Immers In de Waalse provincies Luik, Namen en Henegouwen stijgen de lonen van dagloners van een landelijk laag niveau In 1819 naar een
relatief hoog niveau In 1850; de groei ligt tussen 30 en 60Z. In de andere
provincies geeft de loonontwikkeling voor het derde decennium geen duidelijk
beeld, maar voor de Jaren na 1830 kan van een zekere starheid gesproken
worden; alleen Luxemburg

geeft tussen 1830 en 1850 nog een opmerkelijke

groei van 20Z te zien.
Hoe de stijging van de nominale lonen In de Maas-Samber

provincies

verklaard moet worden, blijft voor ons nog onduidelijk. Drie mogelijkheden
dienen zich aan. Ten eerste kunnen de sterk expanderende mijnbouw en metallurgische Industrie een rol van betekenis hebben gespeeld.19 Het Is mogelijk
dat door hoge en stijgende lonen In de moderne sector vanuit de landbouw een
zekere arbeldsmobllltelt op gang kwam, waardoor ook op de agrarische arbeidsmarkt schaarsteverschljnselen optraden. Ten tweede kan er In de eerste
helft van de 19e eeuw sprake zijn geweest van een versnelde ontwikkeling van
de Waalse landbouw, die In het begin van de eeuw In de meeste streken nog
sterk was achtergebleven bij het Vlaamse landsgedeelte (of economisch gezien
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ver onder de 'production possibility frontier' lag). 2 0 En ten derde ligt ook
een combinatie van de beide vorige mogelijkheden alleszins voor de hand.
Welke verklaring er ook voor de stijging van de nominale lonen in Wallonië
wordt gegeven, geconcludeerd moet worden, dat ondanks een bevolkingsgroei
van 40-50Î in de betreffende drie Waalse provincies de marginale geldelijke
arbeidsproduktiviteit in de landbouw - in tegenstelling tot de andere provincies in België en Nederland (mogelijk met uitzondering van Luxemburg en
Groningen) - fors is gestegen. Dat dit ook gevolgen heeft gehad voor de
gemiddelde

geldelijke

arbeidsproduktiviteit

in de

landbouw,

lijkt

zeker

aannemelijk.

Ad ultimum resumeren wij de drie vergelijkingen tussen Oost-Vlaanderen en de
andere provincies van België en Nederland over de faktoren die het agrarisch
inkomen bepaalden. Wel moet worden benadrukt dat de vergelijkingen

zeer

globaal zijn, omdat het beschikbare datamateriaal van de meeste provincies
(nog) uiterst schaars is.
(1) In geen provincie van België en Nederland deed zich tussen 1820 en 1850
een even krachtig

proces voor van reruralisatie als in Oost-Vlaanderen.

Nergens was de toename van de agrarische arbeidsinput zo veel sterker dan de
bevolkingsgroei. Wel was er ook in de meeste andere provincies sprake van
een forse stijging van de agrarische arbeidsinput, maar deze liep doorgaans
gelijk op met de bevolkingsgroei of bleef er slechts in geringe mate bij
achter.
(2) De ontwikkeling van de agrarische lonen wijkt in Oost-Vlaanderen niet
veel af van die in andere provincies. Het- agrarisch loonniveau heeft vóór
1850 weinig veranderingen ondergaan. Alleen in de Waalse provincies Namen,
Luik en Henegouwen indiceert de sterke stijging van de lonen van agrarische
dagloners een forse verhoging van het agrarisch loonniveau. Hieraan dient de
conclusie te worden verbonden dat In de landbouw van de Maas-Samber provincies de geldelijke marginale arbeidsproduktiviteit flink is gestegen.
(3) De sterke stijging van het grondinkomen was geen uniek Oostvlaams verschijnsel. In alle provincies van België en Nederland blijkt het belangrijkste bezitsinkomen al ver vóór 1850 krachtig te zijn gegroeid. In Namen,
Luik, Henegouwen en Antwerpen was de toename van het grondinkomen per ha
zelfs nog groter dan in Oost-Vlaanderen. De stijging van het grondinkomen
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moet, naast de eveneens sterke waardestijging van de produktlefaktor grond,
niet alleen voor de economische ontwikkeling van de landbouw maar ook voor
de ontwikkeling van andere economische sectoren grote gevolgen hebben gehad.
Imners Investeringen in de kapitaalintensieve mijnbouw en de moderne Industrie, In Infrastructurele voorzieningen en in de bouw - met name In de
steden - waren ongetwijfeld gebaat bij een ruim voorziene vermogensmarkt. En
wat de consumptie betreft, moet de almaar toenemende vraag naar de diensten
van hulspersoneel mede worden verklaard door de forse Inkomensgroel van de
grondbezitters.
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SUMMARY
Prometheus incited by Demeter
The economic development of agriculture in East Flanders
1815-1850.

This study examines from a macroeconomic point of view, the development
of agriculture in the province of East Flanders between 1815-1850. On the
aggregated level of the province the net agricultural product and the net
agricultural income have been assessed for 1820 and 1850. For these we have
used economic variables which have a functional relationship.
Our research has been based, as much as possible, on microeconomic
quantitative

data,

mostly

of

the

individual

municipalities.

To

obtain

magnitudes on a more aggregated level these data have been evaluated and
compared to each other. Hence, we have been able to construct reliable East
Flemish averages and total figures.

In what way has the study been built up? After an extensive general
introduction the book is divided into three parts. Part I covers a number of
preliminary studies, on which parts II and III are based. Part I deals with
the

main

variables,

which

determine

the

extent

of

the

agricultural

production, both in physical and in money terms. Part II gives the money
product of agricultural income. Part III examines in what way the factor
income of land has geographically been distributed and in what way the rural
industry - the linen industry and the flax fiber industry - has developed
since the start of the United Kingdom of the Netherlands.

What are the subjects in more detail and what are the main results of
this study? After treatment of a number of general aspects of agricultural
development such as nature of the soil and crop rotation and after treatment
of population figures (chapter 1 ) , part I traces the growth of the gross
physical product of arable land farming in particular. To determine the
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changes In Individual variables, attention Is paid to the extent of arable
land, the destination of land (chapter 2), the physical crop productivity,
the landarea of the different plants and the stocks of horses, cattle, hogs
and sheep (chapter 3 ) . By adding up these changes for the major food crops,
we were able to conclude that the physical production of the bread grains,
wheat

and

stronger

rye and until
than

population

1844 the production of potatoes increased much
did. Between

1820 and

1850 population

in East

Flanders went up with more than 20Z, but the physical output rise of wheat
was nearly 90Z and that of rye more than 50Î. Also the increase of the
output of potatoes until 1844 was spectacular. It had doubled since the
beginning of the Dutch period. But the tuber plant was repeatedly struck by
potato blight during the second half of the forties and crudely estimated
the total production

of potatoes wasn't higher around

1850 than in the

beginning of the century.
Although the potato crisis had consequences especially for the small
countryman, who was extremely dependent on his own potato field, the general
food situation in East Flanders was on balance better around the middle of
the century

than before

1820. This was also partly due to the strongly

increased output of dairy and livestock farming. For such factors as the
reproduction of cattle, the milk yield per cow and the weight of slaughter
cattle were increasing and so were the stocks of cattle, hogs and sheep; the
last however in proportion to population.
Price fluctuations of the main agricultural products are described in
chapter 4 of part I. In the first place we examined the general movement of
prices

and

found

that

prices were extremely

high at the beginning

and

towards the end of the period concerned. Further, it could be concluded that
price movements of the various agricultural products were highly congruent.
But it should be noted that trade cycles of crops were much more intense
than those of animal products. In the second place we figured out the mutual
price differences of various market places and consequently which prices
were most representative and could be regarded as 'East Flemish' averages.
Finally, chapter 4 of part I dealt with terms of trade changes of farm
products and made clear those were trendly increasing.
To determine
divided

production in money terms in part II, agriculture was

into various

branches: arable land

farming, dairy and

livestock

farming, horticulture, fruit farming and forestry. Based on the results of
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part I, land farming (chapter 2) and dairy and livestock farming (chapter 3)
were comprehensively analysed. First the gross money product of both types
of farming was calculated; after deducting the Inputs the net money total
production (net value added) of the two main branches of agriculture was
estimated. The estimations of the gross products and the costs have been
represented In table II.7 and as far as land, dairy and livestock farming
are concerned, it shows a joint net product of 39,4 million francs for the
year

1820 and one of 63,2 million francs for 1850; a very

considerable

increase of about 60Z between both years.
However, the growth of the total agricultural product was somewhat less
than these figures show. The small branches horticulture and fruit farming
hardly increased and the production of forestry (chapter A) even decreased
by one third. Taking into account these small branches, the overall increase
of net agricultural product amounted to about 50Z between 1820 and 1850. It
means an average rise of nearly 1,5Z per year and a rise of almost 0,8Z per
caput per year. This development of agriculture was of great importance for
the economy as a whole. For agriculture had a great part in the total East
Flemish product and Increasing farm production was attended by several indirect effects, such as a growing trade in non-farm manure, more demand for
craft goods and services in the villages and more activity in food Industries.
Part III deals with the three classical factors of production of which
the

income-distribution

is

examined.

The

payments

to

the

factors

of

production and the quantities of these factors used, are the subjects of
part III. As far as land (chapter 2) is concerned, there was some expansion
of farm land during the whole period under discussion and further a rise of
rents

and

landprlces

especially

after

1830. Between

1820

and

1850 the

effective return on land more than doubled, from an average of about 60
francs to more than 120 francs per hectare. Although this last phenomenon
was

above all attributed

to rising landprlces,

the development

of land

income was of great importance for the entire economy of East Flanders. It
should be remarked, that the land income - by far the most important wealth
income

in a pre-industrial

society

- was increasing much more than the

population of the province, including the towns. Furthermore, from the fact
that

about

50Z of

the land was owned

by absentee

landowners

(appendix

chapter 2), it followed that on a large scale money means were drawn from

the

local

rural

economies

and

were

transferred

to

the

more

populated

centres. The land Income had especially great consequences for the urban
economy of Ghent. For more than 20Z of the total East Flemish land Income
was transferred to the metropolis, and as a source of income it was more
important than the complete modem cotton industry.
Capital (chapter 3) in agriculture includes a lot of different goods,
such as farm buildings, tools and equipment, live stocks and stores. Capital
goods played a much smaller part in the agriculture of East Flanders than
land.

However,

the

increasing

value

of

farm

capital was

substantially

outdoing the rate of population growth. But the income from farm capital was
in both years, 1820 and 1850, no more than about 7Z of net agricultural
product or more than 1SZ of gross land income.
Labour

(chapter

4

and

5) was

of

course

of

great

importance

in

agriculture. Yet compared

to other sectors or industries, especially the

rural

the

domestic

industry,

farm

sector

was

positively

less

labour

intensive. So, its average productivity of labour was usually higher than
with other economic activities ( I ). But it should be noted that a lot of
agricultural labour, dependent on individual circumstances, had low marginal
productivity.
Between 1820 and 1850 the capacity of labour in agriculture - and it is
assumed

input

increment
ralisation
because

of

labour

of population
took

place

the period

too

-

increased

of more
in

East

by about

than 20Z, it meant
Flanders. A

very

60Z. Regarding

the

a process of reru-

remarkable

under discussion was also characterized

phenomenon,
by a strong

urbanisation. The cause of these developments was the declining rural linen
industry. Especially after 1835 employment of flax fibre workers, spinners
and

linen

weavers

was

contracting

fast

and

their

incomes

decreased

dramatically. But the growing employment opportunities in agriculture were a
relief for many countrymen. Especially for women, for between 1820 and 1850
the input of female farm labour more than doubled (from 6,1 to 13,3 million
working days), while that of men increased by no more than about 40Z (from
19,4 to 27,6 million working days).
In spite of the mass influx of labour in agriculture of about 60Z
since

the beginning

of

the Dutch period, total

labour

income

increased

proportionally. With the exception of the years of crisis, 1845 and 1846,
agricultural wages were hardly decreasing. And generally on an equal wage
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level

the

aggregate

labour

income

amounted

to 50Z of net

agricultural

product both around 1820 and around 1850.

- some final remarks During the first half of the nineteenth century economic life outside
agriculture developed on the whole at a slow pace in East Flanders. In spite
of the industrial revolution in Belgium, most economic sectors didn't make a
'great spurt'. Even employment in the modern cotton industry of Ghent didn't
increase anymore after 1830. After 1825 economic life in East Flanders was
dominated by the tremendous decline of the linen industry. In these economic
circumstances
economic

life

agriculture
from

was

the

deteriorating

main
but

sector
which

which not only
also

created

new

preserved
economic

opportunities. By increasing employment and land income, which were to a
large extent outdoing population growth, agriculture stirred the economy of
East Flanders. In the years 1815/1820-1846/1850 Prometheus was incited by
Demeter.
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Moerbeke (W), 333,334.
Moerzeke, 334.
Mullem, 319,334.

- gem., 159,345.
Munkzvalm, 415.
Overmere, 251,334.
Nazareth,
- kant., 298,305,324.
- gem., 58.
Nederbrakel,
- kant., 298,305,324.
Nederzvalm, 24,415.

Paulatem, 415.
Petegem (G), 58.
Poesele, 58,83,333,334.
Roborst, 334.
Ronse,
- kant., 298,305,324.
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vervolg Ronse,
- gem., 159,191,200,345,408.

Stekene, 75,408.
Temse,
- kant., 298,305,323,324.

Ronsele, 58.
- gem., 75.
Rudderehove, 24.
Tlelrode, 83.
Ruien, 83,89.
Tlelt, 32.
Rupelmonde, 334.
Velzeke, 24.
Russeignies, 15.
Verrebroek, 233.
Schelderode, 83,89,334.
Vlnderhoute, 58.
Scheldevlndeke, 233,333,334.
Vosselare, 58.
Schellebelle, 83,191,200,416.
Vrasene, 24,191,200.
Senmersake, 200.
Vurste, 58,333,334.
Serskamp, 83,333,334,416.
Waasmunster, 330,334,408.
Sinaai, 61,334.
Waarbeke, 83.
St.-Gillis (W),
- kant., 298,305,324.

Waarschoot,
- kant., 298,305,324,331.

- gem., 83,233,247,370.
- gem., 89,200.
St.-Jan In Eremo, 334,408.
Wachtebeke, 83.
St.-Kornella Horebeke, 334.
Waterland 0., 408.
St.-Laureine, 32.
Watervliet, 330,408.
St.-Margrlete, 83,408.
Welle, 395.
St.-Maria Horebeke,
- kant., 298,305,324,394,415.
St.-Niklaas,
- arr., 30,44,48,56,64,70,83,94-96,
100,102,108,112,117,129,142,143,
146,185,199,217,233,298,305,317,
321,324,330,358,360,369,382,387,
392,400,405,407-409.
- kant., 298,305,324.
- gem., 4,75,159,408.

Wetteren,
- kant., 298,305,324.
- gem., 62,75,130,159,276,416.
Wleze, 334.
Winkel, 217,251.
Zaffelare, 58,251,334.

St.-Pauwels, 61,233,408.
Zegelsem, 83,89.
Sleldlnge, 58.
Smeerebbe-Vloerzegem, 24.

Zele,
- kant., 298,305,324,329,331.
Zeveneken, 251.

459
Zevergem,

83,416.

Zlngem, 3 2 9 .
Zomergem,
- kant., 298,305, 324,331.
- gem., 191,200.
Zottegem,
- kant., 298,305.
- gem., 159,324.
Zulte, 58.
Zulzeke, 319,334.
Zwijndrecht, 15,408.
Nota:

arr. - arrondissement
kant. - kadastraal kanton
gem. - gemeente

Curriculum vitae
Phil Kint

(9-10-'47)

studeerde

na

zijn

gymnasium β

opleiding

aan

het

St. Ignatiuscollege te Amsterdam (algemene en bedrijfe)economie en geschie
denis aan de Universiteit van Amsterdam. In 1974 trad de auteur in militaire
dienst, waarna in december '75 zijn huidige aanstelling volgde aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam. Als universitair docent is hij verbonden aan de
Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie en belast met het
geven van onderwijs aan economle-studenten

in de economische en sociale

geschiedenis.
Zijn bijzondere vak-interesse gaat uit naar het overgangsproces van préindustriële - naar industriële samenlevingen.

STELLINGEN
behorende bij het proefschrift van
Theofiluβ Lambertua Maria (Phil) Klnt,

Prometheus aangevuurd door Demeter
De economische ontwikkeling van de landbouw In Oost-Vlaanderen
1815-1850

1.

Bij het analyseren van de economische groei In het 19e eeuwse Europa
wordt In de historiografie onvoldoende rekening gehouden met de speci
fieke rol van het grondlnkomen.

2.

Gold de Engelse kapitaalmarkt vóór 1914 als de meest efficiënte ter
wereld, de écart tussen de Engelse rentevoet en die In andere lander
zoals de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland moet mede verklaard
worden door een geringere rentabiliteit van de grond(Investeringen) In
Engeland dan in de genoemde drie landen·

3.

De economische wanprestaties in de Russische landbouw van de kolchozen
en de sovchozen tonen al sedert de jaren dertig aan, dat de voordelen
van grootschalige bedrijfsuitoefening uitblijven ala binnen de organisatie van het produktieproces geen plaats is voor de 'particuliere' (vrije) ondernemer.

4.

Om na landhervorming in ontwikkelingslanden kleine boeren een grotere
kans van slagen te geven, dienen westerse vormen van coöperatiewezen te
worden ingevoerd die nauw aansluiten bij lokale leefgewoonten.

5.

De gezondmaking van de Nederlandse overheidsfinanciën in de jaren twintig kan niet alleen op het conto van minister H. Colijn worden geschreven. De in kwantitatief opzicht belangrijkste

bezuinigingsmaatregelen

waren immers al vóór zijn aantreden genomen.

6.

De belangrijkste les van de jaren dertig is, dat sterke nominale prijsdalingen de economische disposities van het bedrijfsleven fnuiken.

7.

Hoewel de wijze van registratie van de staatsschuld geen juist beeld
geeft van haar omvang, is het duidelijk dat zij vooral in de afgelopen
tien jaar fors is gestegen. Gezien de geweldige toename van de staatsschuld

en het nog

altijd

zeer grote

jaarlijkse

financieringstekort,

dient de Nederlandse overheid onverminderd vast te houden aan een politiek van sanering van haar financiën.

8.

De kwaliteit van het leven wordt vooral bepaald door de karakters van de
mensen waarmee men omgaat.

9.

Bij de puntentelling in het tennis dient het tiendelig stelsel te worden
ingevoerd.

10. Zeeuws-Vlamingen zijn geen Zeeuwen, geen Vlamingen, geen Belse Ollanders
en geen landgenoten in het dichtstbij gelegen overzees gebiedsdeel; het
zijn de enige echte Nederlanders.

