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Marktconflicten: een geschiedenis zonder einde
Over marktwerking in de landbouw en de elektriciteitsvoor-
ziening in Nederland in de twintigste eeuw

1. Inleiding

Wat kan een historische beschouwing omtrent markt en
waarden opleveren? De geschiedenis is gevuld met een
enorme rijkdom aan gegevens omtrent markten in allerlei
contexten, van de Oudheid tot heden. Beschouwt men het
verleden als een grabbelton waaruit ieder zijn gelijk kan
putten, dan kan zowel degene die voorstander is van de
waarde van ‘de vrije markt’ als zijn tegenstander die meent
dat deze waarde cruciale andere waarden vernietigt ruim
aan zijn trekken komen. Ik wil een andere weg inslaan door
een poging te doen om – mede aan de hand van enkele
voorbeelden – te laten zien hoe mensen waarden toeken-
nen aan de markt en aan haar effecten en hoe zij zich daar-
bij op een bepaalde wijze engageren met of zich afzetten
tegen die markt. Het gaat steeds om het zoeken naar ‘bete-
re’ spelregels van uitwisseling van goederen. Het princi-
piële debat is soms bepaald luidruchtig. De praktijk van de
marktwerking op al die markten van goederen en diensten,
kapitaal en arbeid, nationaal en internationaal, is altijd
onderworpen aan impliciete of expliciete regels en is van
een onvoorstelbare complexiteit.
Het zoeken naar een optimale manier van uitwisselen

blijkt historisch gesproken een hardnekkig soort maat-
schappelijk probleem te zijn. Vele economisch-politieke
thema’s kunnen worden gezien als een strijd over de vraag
welke economische activiteiten via welke vorm van uitwis-
seling gereguleerd moeten worden. Met daarachter de
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vraag: hoe zal dat opgebracht moeten worden? Wat is dan
wenselijk of eerlijk? Moeten we voor ons eigen vervoer
betalen (ruil door marktprijs) of hoort dat voor een kleiner
of groter deel bij de overheid thuis (ruil door herverdeling
van inkomen)? Moet het dekkingsrisico van ziekte worden
gelegd bij het individu en zijn familie (reciproque geldloze
ruil tussen generaties en intimi), bij volksverzekeringen
(herverdeling) of bij de markt (individuele polissen)? Hoe
vrij zou die markt dan moeten zijn? Met maximumprij-
zen? Zouden steeds meer ruilprocessen geschoven moe-
ten worden naar de sfeer van de markt en zouden markten
steeds ‘vrijer’ moeten worden?1

Steeds weer wordt er gesleuteld aan bijvoorbeeld de
mate van concurrentie die men op markten wenst toe te
laten en aan de manier waarop vormen van bescherming
en van monopolies doorbroken dienen te worden. Wat is
de inzet van het debat? Dit heeft niet alleen te maken met
de gewenste (lagere) prijzen maar ook met zorgen over
werkgelegenheid, over rechtvaardige verdeling en over
winstgevendheid. Alternatieven zoals directe regulering
door de overheid en coöperatieve vormen van uitwisseling
duiken onvermijdelijk op. Vaak wordt het debat gevoerd 
in een exclusief economisch jargon, waarin efficiëntie, 
lage prijzen en welvaart een grote rol spelen. Een andere
manier is om te kijken naar de waarden die impliciet of
expliciet in de discussie worden gehanteerd. Steeds blijken
er mensen of organisaties op te duiken die bepaalde waar-
den willen beschermen tegen de waarden van de vrije, con-
currentiële markt. Of die de waarde van een vrijere markt
willen verdedigen tegen andere waarden, zoals die van de
traditie, de sociale cohesie, de eigen identiteit, de gelijk-
heid, de rechtvaardigheid, de autonomie en de kleinscha-
ligheid, kortom het ‘goede leven’.
Zoals in de bijdrage van Christoph Hübenthal verder

zal worden uiteengezet zijn de waarden van de markt -
werking wezenlijk ‘slechts’ functioneel. Immers, de markt
dient als een interessant middel om economische succes-
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sen te boeken, maar is geen doel op zich. Betere en meer
marktwerking zou immers kunnen bijdragen aan de oplos-
sing van fundamentele maatschappelijke problemen, zoals
werkloosheid en armoede en ook bijdragen aan het funda-
mentele idee van de vrijheid. Tegenstanders van te veel
marktwerking vrezen echter voor directe beschadiging
van fundamentele waarden, zoals ‘overleven’ en ‘levens-
kwaliteit’. Het debat over de markt is in feite een conflict
over waarden. De historicus kan proberen hierop enige
greep te krijgen door waardeconflicten en -compromissen
rond markten op te sporen en te analyseren.

2. Adam Smith: de vrije markt als waardevol
 instrument voor welvaart

Er valt niet aan te ontkomen om een historische beschou-
wing over waardeconflicten die verborgen zijn in de strijd
over marktvormen, te beginnen met Adam Smith. In zijn
invloedrijke Inquiry into the nature and causes of the wealth
of nations van 1776 schetste hij grote economische veran-
deringen in zijn tijd.2 Oude niet-marktvormige interactie-
vormen van productie, vraag en distributie van goederen
die waren gebaseerd op traditie, autoriteit en religie dien-
den ruim baan te maken voor de invisible hand van de vrije
marktwerking. Dat hij en andere klassieke economen –
zoals David Ricardo – grote positieve waarde hechtten aan
‘vrije markten’ is genoegzaam bekend. Zij verwachtten
van dergelijke markten een algemene maatschappelijke
im puls voor de welvaart en daarmee een verdrijving van
levensbedreigende armoede en onderontwikkeling. Im -
mers, open en competitieve markten zouden de samen -
leving een weldadige discipline van zoeken naar betere
productiemethoden opleggen en zo de maatschappelijke
armoede verjagen. Op straffe van faillissement zouden de
ondernemers ijverig en creatief moeten zoeken naar de
meest efficiënte manier van produceren. Zij zouden zich
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gaan toeleggen op de productie die in hun gegeven
omstandigheden – en rekening houdende met hun concur-
renten – het meest profijtelijk was. Dat was heel wat beter
dan een door de traditie of door de overheid in stand
gehouden handelssysteem van handelaren en fabrikanten
die veilige winsten konden boeken dankzij monopolies of
protectie en die niet eens acht hoefden te slaan op de
gerechtvaardigde wensen van de consumenten. De markt
zou individuen sturen in de richting van grotere efficiëntie
in het productieproces en hen aanmoedigen te zoeken
naar technologische innovatie en naar regelmatige ver-
nieuwing van producten. De vrije markt zou automatisch
leiden naar lagere prijzen, meer koopkracht en beter op de
vraag afgestemd aanbod.
De kern van de werking van de vrije markt was de ge -

ordende, objectieve ontmoeting van mensen met een indi-
vidueel streven naar hogere lonen, meer winsten, lagere
koopprijzen. Op het eerste gezicht lijkt dit uit te monden
in een strijd van allen tegen allen, wat vanuit moreel oog-
punt niet wenselijk is. Maar Smith keek hier anders tegen-
aan. Juist dit individuele streven naar economisch voordeel
– dat de mens eigen is – brengt de samenleving voordeel,
zo argumenteerde hij.3 Immers, op de markt ontmoeten
alle partijen elkaar en zal de verhouding tussen vraag en
aanbod en de daaruit voortvloeiende prijs hun toekomstig
gedrag sturen. Valt de prijs tegen, dan zal de betrokkene
een andere weg inslaan, valt de prijs mee, dan voelt hij zich
gesterkt in eerdere beslissingen. Succesvolle investerin-
gen, inventiviteit, betere organisatie en nieuwe technolo-
gie zouden zich aldus voortdurend ontwikkelen. De extra
koopkracht zou bovendien extra werkgelegenheid schep-
pen en het spook van de armoede verjagen.
Van groot belang is ook in te zien dat Adam Smith zich

kon baseren op een eeuwenlange ervaring met markten in
West-Europa en op een stevige maatschappelijke inbed-
ding van essentiële aspecten van het marktverschijnsel.
Dit kon Smith als een gegeven beschouwen. Behalve lokale
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en concrete markten waren ook internationale en abstrac-
te markten volop tot ontwikkeling gekomen. Uitwisseling
via de markt leverde in beginsel geen probleem op dankzij
een algemene acceptatie van het eigendomsrecht, de af -
dwingbaarheid van het contract, en de juridische zeker-
heiddaaromheen.Eenheleboelwaardeninde samen leving
zou men reeds als ‘afgestemd op het marktverschijnsel’
kunnen beschouwen. Roof, bedreiging, dwang, bedrog
werden binnen de perken gehouden. In de loop van de eeu-
wen was in Europa bovendien een zekere maatschappelij-
ke acceptatie gegroeid van de soms onaangename effecten
van de markt (verarming, faillissementen, werkloosheid)
en was een begrenzing van de ergste effecten ontstaan
door crisisbeleid en inkomenssteun.
De vrije markt als positieve waarde kwam vooral te -

recht in het denken van de liberale burger, die zich dan ook
inzette voor het opruimen van allerhande handelsblok -
kades en marktrestricties in de traditionele samenleving.
Smith moet geplaatst worden in een tijd waarin markten in
continentaal Europa door veel autoconsumptie en slechte
transportmogelijkheden onderontwikkeld waren en veelal
geen sterke concurrentie kenden. De praktijk was dat het
hiërarchisch politiek en kerkelijk gezag en allerlei gesloten
netwerken van familiale, regionale of etnische aard de uit-
wisseling van kapitaal, arbeid en goederen sterk konden
domineren en de prijs ervan konden bepalen. Men kan
hierbij denken aan de gedwongen arbeid op het heerlijke
domein en in de koloniën, verbod op arbeidsmobiliteit,
limieten op de inzet van arbeiders in het ambachtelijk pro-
ductieproces, hoge douanerechten, manipulaties met wis-
selkoersen die het buitenlandse concurrenten moeilijk
maakten, aan personen of consortia toegekende monopo-
lies van productie en transport, uitsluiting van vreemde
handelaren op marktdagen, restricties op transport van
goederen, het afdwingen van aanbod van goederen op de
markt, het verplicht gebruik van overheidsdiensten, syste-
men van vastgestelde prijzen enz. Smith had geen hoge

42
Eelke de Jong (red.), ‘Markt en waarden’ 

Valkhof Pers, Nijmegen 2002 
(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 90.3) 



dunk van dit soort ingrepen in de markt, omdat zij structu-
reel een ruimer aanbod van goederen en diensten tegen
lagere prijzen blokkeerden en extra werkloosheid veroor-
zaakten en omdat zij het creatieve element in de economie
van de samenleving ontmoedigden. Als het continent van
Europa door zou gaan met dergelijke blokkades zou eco-
nomische ontwikkeling daar uitblijven.
Werden er werkelijk geen waarden bedreigd indien de

markt zo vrij zou worden als Smith wenste? Een belangrij-
ke indicatie is, dat ondanks zijn veelgelezen boek de politi-
ci en bestuurders er in de negentiende en twintigste eeuw
steeds blijk van hebben gegeven dat er waarden zijn die
tegen de vrije markt verdedigd moeten worden. Zij bleken
voorstander te zijn van wetgeving en van overheidsin -
grijpen om negatieve maatschappelijke invloeden van de
markt te verhinderen. Enkele voorbeelden van dit soort
maatregelen zijn de handhaving van de vaste broodprijs,
verhoging van douanetarieven ter bescherming van eigen
industrie en handel, het verbod op kinderarbeid in loon-
dienst, het verbodopde loonarbeidvandegehuwdevrouw,
de introductie van de verplichte collectieve ar beids over -
eenkomst, en de verplichte deelname van werkgevers en
werknemers aan collectieve sociale regelingen.
De conservatieve burgers zagen in de vrije markt een

belangrijke oorzaak van een te grote mobiliteit van perso-
nen en kapitalen, verzwakking van de sociale controle, het
ontstaan van ongerechtvaardigde nieuwe rijkdommen,
bedreiging van gevestigde beroepsklassen, verzwakking
van solidariteit, opkomend individualisme en ondermij-
ning van het gezag van de huisvader en van de staat. Uiter-
aard beschouwden zij dit als een ernstige aantasting van
traditionele waarden in de eigen samenleving. Misschien
waren zij minder geïnteresseerd in de bestrijding van
armoede en van ongelijkheid van kansen, maar zij lieten
geen gelegenheid voorbijgaan om publiekelijk aan te tonen
dat volgens hen versterkte marktwerking tot verergering
van maatschappelijke problemen leidde. Niet alleen ver-
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oorzaakte de vrije markt ernstige conjuncturele, techni-
sche en financiële crisissen met bijbehorende werkloos-
heid en armoede, maar de blijvende schade was misschien
nog wel erger: het ontstaan van een landloze arbeiders-
klasse, overbevolking van de steden, oproeren en stakin-
gen, toenemende criminaliteit en ongodsdienstigheid.
Voor hen waren er fundamentele alternatieve waarden in
het spel waartegen de functionele waarde van de vrije
markt niet op kon, zoals het decent ‘overleven’ van de
bestaande bevolkingsgroepen en de waarde van de gods-
dienst en van de staat inclusief het bewaren van bijbeho-
rende identiteit, cultuur en autonomie.

3. Is vrije marktwerking werkelijk een medicijn voor
maatschappelijke problemen?

In een beroemde passage in Das Kapital citeert Karl Marx
de Britse staatsman en minister William Gladstone toen
deze in 1843 verklaarde, dat het één van de verdrietigste
kenmerken van de maatschappelijke toestand was, dat
tegelijk met een toeneming van de ellende van het volk een
‘voortdurende accumulatie’ van rijkdom in de hogere
lagen plaatsvond. Ook haalt hij Gladstone aan toen deze in
1863 als minister van financiën in het Lagerhuis verklaar-
de, dat ‘de bedwelmende toeneming’ van rijkdom en
macht van de afgelopen twintig jaar geheel en al tot de
bezittende klasse beperkt was gebleven. Marx was zover
dat hij dit alles zag als resultaat van een kapitalistische pro-
ductiewijze, deze kritisch onderzocht op haar resultaten
en van een theorie voorzag.4

Lag deze toenemende ongelijkheid aan de ‘vrije markt’?
De Britse overheid had inderdaad allerlei maatregelen
genomen die de marktwerking stevig bevorderden.5 Het
privatiseren van gemeenschappelijke gronden (door parle-
mentaire enclosures) was een zeer belangrijk onderdeel
daarvan. Dit leidde tot uitstoting en proletarisering van
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kleine boeren, soms tot een grote plattelandsindustrie en
meer nog tot een massale emigratie naar de steden.
Opheffing van regels die het aantal arbeiders per werkge-
ver beperkten leidde tot concentratie van ondernemingen
en tot massale, gemechaniseerde fabrieken. In gebieden
met veel industrie werd de armenzorg zodanig hervormd
dat hierdoor een sterke arbeidsdwang werd opgewekt.
Ongetwijfeld hadden deze ‘grotere marktwerking’ en

het opkomend marktkapitalisme veel nadelige sociale ge -
volgen. Blijkens de fameuze Reports of Public Healthwaren
eventuele goedbedoelde wetten die sociaal onheil moesten
bedwingen gewoon niet opgewassen tegen de honger naar
winst van de ondernemers en de inschikkelijkheid van de
rechters. Hiermee begon een historisch proces van heftige
bewegingen ten voordele van de beperking van de markt-
werking.
Maar was het de vrijere, meer competitieve markt die

ernstige kinderexploitatie of koloniale exploitatie door
fabrikanten veroorzaakte? Die tot honger, ziekte en dood
onder werkloze loonarbeiders leidde? Voor Marx niet.
Voor hem was duidelijk dat het ruilproces als zodanig
allerlei historische vormen kon aannemen, maar dat de uit-
buiting van de arbeid in al die vormen bleef voortbestaan.
De oorzaak hiervan was dat in elk ruilproces de bestaande
maatschappelijke ongelijkheid steeds weer werd gerepro-
duceerd. In het Engelse kapitalisme gebeurde dit wel op
heel navrante wijze omdat meer dan ooit door liberalise-
ring, specialisatie en concentratie dezelfde kapitaalbezit-
ter steeds grotere aantallen arbeiders aan het werk zette.
Onze huidige kennis over markten en marktwerking

laat eveneens zien hoe belangrijk de bredere maatschappe-
lijke inbedding van markten is als het gaat over de beoor-
deling van de effecten ervan. Markten hebben niet alleen
een ‘eigen invloed’ op het gedrag en denken van mensen
(het zoeken naar efficiëntie door de prijsvorming en com-
petitie). Zoals Carruthers en Babb benadrukken reprodu-
ceren zij bijna noodzakelijk de bestaande maatschappelij-
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ke verhoudingen en problemen doordat zij werken in een
sociale context waarin zij door wet, regeling en gewoonte
nader bepaald zijn.6 Markten – en eigenlijk alle ruil -
processen – nemen ongelijkheden tussen mensen als uit-
gangspunt maar elimineren ze niet. Toch kunnen in de
maatschappelijke voorwaarden waaronder markten – en
andere vormen van ruilprocessen – werken wel degelijk
elementen worden ingebouwd die ongelijkheden reduce-
ren. Deze voorwaarden kunnen echter weer allerlei nade-
len met zich meebrengen die soms onverwacht kunnen
uitpakken.
Markten hebben soms kenmerken die als ‘beperkend’

worden beschouwd, bijvoorbeeld in het licht van de funda-
mentele waarde van de gelijkheid. Er kan oneerlijke con-
currentie, dumping, prijs- en loondiscriminatie plaatsvin-
den. In dit geval blijken onderscheiden groepen consu-
menten sterk verschillende prijzen te moeten betalen voor
dezelfde goederen of krijgen ze verschillend loon voor het-
zelfde werk. Dan zal de regering gevraagd worden in te
grijpen. Evenwel, ook vrijmaking van markten en verster-
king van de marktwerking kunnen ‘ondemocratische’
effecten hebben. Door vergrote marktwerking worden
vaak economische successen geboekt maar in de nieuwe
situatie blijken niet zelden de ongelijkheden tussen men-
sen te zijn vergroot, bijvoorbeeld omdat bepaalde sociale
groepen (die zich zomaar niet kunnen of willen aanpas-
sen) hevig worden getroffen in hun levenskwaliteit.
En het voordeel van de algehele prijsdaling dan? Vrijere

markten – zo had Smith beloofd – zouden toch tot algehele
prijsdaling en dus toenemende koopkracht voor de massa
leiden? Het is maar hoe je het bekijkt. Vanuit de waarde
van de rechtvaardigheid gaat het niet alleen om een recht-
vaardige verdeling van de koopkracht. Hoe pakt het uit
met de vermogens die na de ruil tot stand gekomen blijken
te zijn? In zijn rede uit 1863 zegt Gladstone, nadat hij de
sterk gegroeide ongelijkheid in inkomen heeft gesigna -
leerd, dat de economische ontwikkeling ook aan de armen
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ten goede moet zijn gekomen omdat consumptieartikelen
goedkoper zijn geworden. ‘Terwijl de rijken rijker zijn
geworden, zijn de armen in ieder geval minder arm gewor-
den. Hiermee wil ik niet beweren dat de grootste armoede
minder is geworden’, voegt hij hieraan toe. Marx barst
uiteraard in woede uit: is de arbeidersklasse dan relatief
niet even arm gebleven of zelfs verder verarmd?7Men zou
kunnen zeggen dat bij Marx het instituut van de goed wer-
kende, vrije markt geen positieve waarde kon hebben,
omdat deze vorm van efficiënte uitwisseling slechts de
negatieve waarde van de bestaande maatschappelijke on -
gelijkheid versterkte.8

De beoordeling van de functionele waarde van het in -
strument ‘markt’ voor de samenleving moge voor Marx
duidelijk – of misschien eerder zelfs relatief onbelangrijk –
zijn geweest, er zitten toch nog enkele haken en ogen aan.
Marx nam immers impliciet afstand van de idee dat er
groepen mensen zouden zijn die maar beperkte of geheel
andere behoeften hebben. Hij niet alleen. De Amerikaan-
se en Franse Revoluties hadden het idee van gelijkheid
definitief vooropgesteld en voor de verlichte negentiende-
eeuwse middenklasse was de grote negatieve waarde van
‘armoede’ en van daarmee verband houdende oneervolle
onmaatschappelijkheid een ware obsessie geworden.
Maar was er – zoals William M. Reddy opmerkt – bui-

ten de kring van de progressieve liberalen en de socialisten
dan niet een wijdverbreid maatschappelijk besef dat er
allerlei subgroepen in de samenleving bestonden – ook de
criminelen, paupers en marginalen – met heel eigen invul-
lingen van essentiële waarden in de sfeer van overleven,
autonomie en levenskwaliteit? Met eigen invullingen van
eer, solidariteit en essentiële behoeften en met hun eigen
vormen van demoralisatie en schaamteloosheid?9 En is 
op een andere wijze – in het voortdurend toegenomen
individualisme – de laatste decennia niet opnieuw sprake
van sterk uiteenlopende kaders van subjectieve waarde-
ring?
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Er is dus een probleem als we zouden willen denken in
termen van maatschappijbrede waarden; ‘You can be well
off without being well. You could be well, without being able
to lead the life you wanted. You could have got the life you
wanted, without being happy. You could be happy, without
having much freedom. You could have a good deal of free-
dom, without achieving much. We can go on.’10 Als mensen
niet dezelfde waardeachtergronden en -hiërarchie ën heb-
ben en kennelijk met verschillende hiërarchieën van be -
hoeften werken, streven zij in een ruilsituatie hun ‘voor-
deel’ op geheel verschillende wijze na.
Hieruit kan men twee conclusies trekken. Ten eerste

ziet het er niet goed uit voor degenen die graag een objec-
tieve waarde willen bepalen van het instrument markt in
een concrete situatie. Ten tweede vestigt dit de aandacht
op een zwak punt in de economische redenering, namelijk
dat er een uniforme homo economicus is en dat op de markt
mensen elkaar ontmoeten die op dezelfde wijze hun voor-
deel nastreven, namelijk door maximering van hun in geld
uit te drukken nut.11

Het is daarom in dit verband niet zo nuttig om ‘de
markt’ louter te definiëren als een price-making mechanism,
zoals dat in de economische wetenschap gebeurt, maar om
– zoals economisch sociologen zoals Richard Swedberg
dat doen – het verschijnsel van ‘markten’ te zien als een his-
torisch steeds veranderende social institution which facilita-
tes exchange. Deze social institution met al haar impliciete
en expliciete regels ligt ingebed in de samenleving met
haar veelheid van subjectieve waarden.12

Adam Smith zag het simpeler: de markt is waardevol
om dat hier de homo economicus een efficiëntere uitwis -
seling in de samenleving teweegbrengt dan bestaande
mechanismen. Zo wordt de creativiteit vergroot en wordt
het grote sociale onheil van de armoede en van de werk-
loosheid verjaagd. De vrijere markt krijgt op deze manier
een positieve functionele waarde onder het opzicht van de
fundamentele waarde van decent overleven, van levens-
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kwaliteit, van het goede leven. Dat niettemin de bestaande
maatschappelijke ongelijkheden door die vrijere markt
opnieuw gereproduceerd zouden worden – en mogelijk
zouden kunnen verergeren – trok veel minder zijn aan-
dacht en dat bepaalde groepen zich helemaal niet tot zo’n
markt aangetrokken zouden voelen omdat zij andere
waarden trachten te realiseren moet hem – als hij zich dit
gerealiseerd heeft – uit zijn slaap hebben gehouden.

4. Concrete marktconflicten in de twintigste-eeuwse
Nederlandse landbouw en energievoorziening

De discussie over ‘minder of méér marktwerking’ kan
nader onderzocht worden aan de hand van twee casussen
waarin verbanden worden gelegd met fundamentele of
functionele maatschappelijke waarden. Waren op het
einde van de negentiende eeuw zowel de landbouw als de
energievoorziening tamelijk vrije markten, de twintigste
eeuw laat een overheid zien die – in overleg met de betrok-
ken producenten – de touwtjes sterk – en soms zelfs hele-
maal – in handen neemt. In beide sectoren, zou men met
recht kunnen stellen, is er lange tijd vanuit het oogpunt van
prijsvorming nauwelijks echte marktwerking geweest. De
eerste vraag is dan uiteraard: waarom niet? Waarom is dit
zo geregeld? Wie waren hiervan voorstander en waarom?
Hoe vond de afweging van de functionele waarde van een
vrij marktmechanisme plaats tegenover andere waarden
van het menselijk welzijn? Geleidelijk aan ziet men overi-
gens de ‘marktwerking’ terugkeren.
In welke mate werden bepaalde aspecten van de land-

bouw en van de energievoorziening marktvormig georga-
niseerd? Bijvoorbeeld door het (eventueel wettelijk) invoe-
ren van ‘richtprijzen’, het doorvoeren van schaalvergro-
ting, het bevorderen van investeringen, het saneren van
inefficiënte productievormen, het transparant maken van
de kostprijsvorming, het mogelijk maken van concurrentie
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op deelgebieden? Voor- en tegenstanders van dergelijke
deelaanpassingen demonstreren evenzoveel waarde con -
flic ten. Enkele belangrijke conflictpunten zullen aan de
orde komen.

Arbeid van kleine boeren en verzet tegen groeiende 
marktoriëntatie

Zoals Jan de Vries heeft aangetoond ontwikkelde zich in
het Nederlands kustgebied al vóór de Gouden Eeuw een
sterk marktgericht boerenondernemerschap.13 Omwille
van de maximale winst werd de bedrijfsvoering gericht op
het voortbrengen van het meest profijtelijke marktpro-
duct. De keuze hiervoor hing af van de soort grond, de
beschikbare arbeid en de stedelijke vraag in de nabijheid.
In sommige regio’s was het product vooral vlees, elders
zuivel, tarwe, grondstoffen voor de nijverheid of groenten
en bloemen.
Deze bedrijven werkten met gehuurde arbeid die zij

naar behoefte aannamen of afdankten. De scholing was
hoog, kapitaal lenen was normaal; waar mogelijk werd een
behoorlijke status gevoerd met bijbehorende boerderij-
bouw en consumptieve uitgaven. Voor dit type commer-
ciële boerenbedrijven vormde de markt het centrum van
het bestaan. De marktsituatie en de implicatie daarvan
voor het budget van financiële inkomsten en uitgaven
waren onmisbare elementen in de dagelijkse bedrijfsvoe-
ring. De hoge mate van commercialisering en vermarkting
van het bedrijfsproduct, die gepaard ging met een belang-
rijke consumptieve aankoop van voedsel en van andere
verbruiksgoederen, bracht met zich mee dat het gebruik
van geld en het uitdrukken van waarde in geld al in de
zeventiende eeuw heel gewoon waren.
Juist omdat arbeid een kostenpost vormde, probeerden

deze boerenondernemers de arbeidsproductiviteit zoveel
mogelijk op te voeren, vooral in perioden van lagere op -
brengstprijzen, schaarste van arbeid en loonstijgingen. Te
veel arbeid werd snel afgedankt, de ingezette arbeid voor
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de meest profijtelijke producten aangewend en zo nodig
werd arbeid door machines vervangen. Technologie en
schaalvergrotingvondenhiereen gunstigevoedings bodem
en de voedselvoorziening voor de steden had baat bij deze
efficiënte productie en bijbehorende handel, die ook nog
met zich meebrachten dat transport en communicatie op
een hoog peil kwamen. Bovendien ontwikkelden deze
markt- en winstgerichte boeren en hun relatief goedbetaal-
de arbeiders een grotere vraag naar stedelijke goederen
waar de stad eveneens voordeel van had. Werkloze arbei-
ders dienden gebonden te worden aan de dorpen – omdat
hun arbeid bij de volgende oogst immers nodig zou zijn –
en werden daarom door een goed ontwikkelde armenzorg
ondersteund.
Dit in het Nederlands kustgebied sterk ontwikkelde

marktverschijnsel vertoonde een duidelijke inbedding in
sociale instituties en conventies. Zowel de afzetmarkt, de
transportmarkt als de arbeidsmarkt kenden impliciete of
expliciete regels of gewoonten die aan allerlei marktdeel-
nemers een zekere bescherming gaven tegen ongewishe-
den van de markt. Niettemin waren in dit marktverschijn-
sel doorlopend pijn en conflicten zichtbaar – bijvoorbeeld
als gevolg van misoogst of oorlog –, zowel bij de boeren,
transporteurs en handelaren als bij de consumenten en de
aanbieders van grond, kapitaal en arbeid.
Naast deze geavanceerde kustlandbouw bleef in het

oosten en zuiden van Nederland tot diep in de twintigste
eeuw een grote sector bestaan van kleine boeren die in
bepaalde opzichten veel minder marktafhankelijk waren
en wensten te zijn. Het is deze sector die hier speciaal aan
de orde wordt gesteld. Deze boeren hadden een afwijken-
de, minder sterk marktgerichte mentaliteit. Zij trachtten te
voorzien in hun eigen productiemiddelen (arbeid, land,
kapitaal, grondstoffen, transport) en in hun eigen ver-
bruik.
Toch vonden ook hier ontwikkelingen plaats. Vanaf

1840 en steeds meer vanaf 1880 onderging deze kleine
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boerensector een proces van steeds sterkere oriëntatie op
de afzet van boerenboter en mestvarkens. Later kwamen
daar eieren, fruit en groenten bij. Recente historische stu-
dies van de Nederlandse confessionele boerenbonden in
de twintigste eeuw weerspiegelen het beeld van een steeds
sterker op de markt georiënteerde en steeds efficiënter
werkende sector van kleine boeren op de zandgronden.14

Het oorspronkelijke zogenaamde gemengde bedrijf – dat
een heel scala van producten voortbracht – werd vervan-
gen door gespecialiseerde producenten die heel hun
bedrijfje richtten op enkele sterke producten. Toch was
voor hen de markt slechts in bepaalde opzichten van
belang. Uitgaven in geld en het huren van vreemde arbeid
werden nog altijd tot het uiterste beperkt. Schulden waren
uit den boze. In hun economie van overleven – speciaal bij
de talrijke keuterboeren – was het in de eerste plaats essen-
tieel om de eigen arbeid van de familie op een zinvolle
manier in te kunnen zetten. Land was dus essentieel. Hun
uitwisseling van goederen en diensten was in sterke mate
niet-monetair en lag vooral binnen hun eigen huishouden,
familie of gehucht. De verdeling en aanwending van
grond, arbeid en product werden daar op een hoofdzake-
lijk niet-geldelijke wijze ‘verhandeld’. Voor hen was de
‘waarde’ van de stedelijke markt hierin gelegen dat het een
extern kanaal was om voor bepaalde productieoverschot-
ten een geldinkomen te verwerven dat – veelal door het
gezinshoofd – kon worden aangewend voor een reserve,
voor de continuïteit van de familie en het bedrijf.
De boerencoöperaties hebben in het overleven van deze

kleine boerenstand – inclusief keuters – een cruciale rol
gespeeld, temeer daar juist de kleine boeren niet op eigen
kracht in staat waren het antwoord te vinden op nieuwe
concurrentiële uitdagingen van de zich na 1880 sterk glo-
baliserende markt en op de dringende eis om ter wille van
de stedelijke consumenten tegen de laagste kosten te pro-
duceren. Deze boeren opereerden niet als individuele
ondernemers op een vrije markt. Gegroepeerd in boeren-
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bonden organiseerden zij zelf de markt: hun coöperatieve
inkoop-, verkoop- en bankorganisaties vormden een
buffer tussen de individuele boer en de (inter)nationale
markt. Tegelijk wierpen de boerenbonden zich op als poli-
tieke verdedigers van de kleine boeren tegen de concurren-
tie van de liberale markt.
Het boeren als rustige bestaanswijze van opeenvolgen-

de generaties werd heel geleidelijk vervangen door een
meer functionalistische en economische perceptie van
boerenarbeid. Toch bleek er een grens te zijn aan dit aan-
passingsgedrag, toen het voortbestaan van de kleinste
boeren in het geding kwam. Dit kon niet worden getole -
reerd. De roep om een beperkte werking van de markt –
georganiseerd door de overheid in samenwerking met de
boeren – werd toen snel sterker. De confessionele boeren-
bonden vormden op dit punt een zeer geduchte pressie-
groep. Dit leidde tot een steeds sterkere bescherming van
de kleine boerenstand met als hoogtepunt de jaren dertig.
Om te kunnen taxeren hoe de waardebeleving van de

markt voor deze boeren was en wat voor waardeconflicten
zich voordeden tussen het marktverschijnsel en overgele-
verde waarden van traditie en gemeenschapszin, kan
gesteund worden op een even grondige als opmerkelijke
publicatie. In 1920 publiceerde pater G. van den Elsen, de
invloedrijke geestelijk adviseur van de grootste katholieke
boerenbond, een dun boekje getiteld Beknopte Sociologie
der Boeren. Het werkje had de vorm van vragen en ant-
woorden en was bedoeld voor scholingscursussen van
jonge boeren. De 269 vragen en antwoorden van deze
‘boerencatechismus’warenverdeeldoverde thema’smaat-
schappij, boerenstand, boerenbond, ‘De arbeiders, de
eigenaars en pachters’ en ‘De huishoudkunde en het land-
bouwkrediet’. Het boekje werd gebruikt tot vlak na de
Tweede Wereldoorlog. Het zou te ver voeren om de hele
maatschappelijke visie van Van den Elsen op de boerenar-
beid en op het boerenbestaan hier ter sprake te brengen.15

Ik wil slechts ingaan op zijn interpretatie van de werking
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van de vrije markt en van de bijbehorende maatschappe -
lijke modernisering.
De arbeid van de boeren geeft nooit meer dan een

behoorlijk bestaan, zo zegt Van den Elsen, en met dat
sobere bestaan moet men genoegen nemen. Bovendien
kweekt deze arbeid tevredenheid, spaarzaamheid, geduld,
arbeidzaamheid, zelfbeheersing en godsdienstzin, en
daarin bestaat het ware geluk der mensen (vraag 59). Een
concrete functionaliteit van de harde boerenarbeid ziet
Van den Elsen in het dagelijks brood maar ook geeft deze
arbeid (mede door spaarzaamheid) hoop op het eigen
grondbezit, bron van werkgelegenheid voor het gezin
(vraag 191).
De context is uniek. De boer werkt immers in het conti-

nuïteitsbesef van de voorgaande generaties en van zijn kin-
deren en nakomelingen (vraag 65). De natuurlijke en afge-
legen omgeving is wezenlijk. De boer werkt in de nabijheid
van zijn Schepper (die hij niet zal wensen te mishagen), en
de natuur geeft hem een natuurlijk arbeidsritme (vragen
58, 60). Bovendien brengt het bedrijf met zich mee, dat de
boer met vrouw en kinderen van de wereld afgezonderd
leeft, om zoo te zeggen, een kloosterlijk leven leidt met wei-
nig behoeften, want hoe ruimer kring hoe meer behoeften,
wenschen, zorgen en teleurstellingen (vraag 57). Zo leeft de
boer genoeg afgezonderd om niet door de onverschilligheid
van de wufte wereld te worden aangetast (vraag 60). De
arbeid is dermate verweven met een manier van bestaan,
dat de uren niet door de boer worden geteld (vraag 63).
In de visie van Van den Elsen hebben de boeren een

grote positieve maatschappelijke betekenis: zij zijn een sta-
biele zedelijke en politieke factor te midden van andere
groepen zoals landlozen en stedelijke losse arbeiders en
werklozen, die een groot gevaar opleveren voor de staat
(vraag 191). Met nadruk brengt hij naar voren dat de boe-
ren niet overdreven bescheiden moeten zijn en ook niet
beschaamd moeten zijn over hun arbeid en stand. In eco-
nomische zin zijn zij trouwens onmisbaar want zij leveren
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voedsel en grondstoffen en ook vele degelijke stedelijke
immigranten (vragen 71-78).
De boer heeft recht op een rechtvaardig en behoorlijk

loon dat na aftrek van alle lasten hem en zijn gezin in staat
stelt te leven en dat hem tevens een winst bezorgt (vragen
81-85). De regering moet daarop toezien. De praktijk is dat
de uitgaven zeker zijn en de inkomsten onzeker. Daar is
niet veel aan te doen. Alleen kan de ongunst van de markt
verzacht worden door intensieve coöperatie van inkoop en
verkoop. Van den Elsen onderstreept echter dat het inko-
men van de boer in feite afhangt van de maatschappelijke
toestanden in binnen- en buitenland (vragen 89-90). Hier-
onder verstaat hij onder meer de verspreiding van het libe-
ralisme waaronder vrijhandel en vrije concurrentie, beide
verderfelijk voor den boerenstand, en de vrijheid van beroep.
En dan volgt de dramatische zin:Zo ziet men dat het libera-
lisme, ofschoon het de landbouw begunstigt, den boerenstand
vernietigt (vraag 99). De functionele waarde van de markt
moet het compleet afleggen tegen de fundamentele waarde
van een levensstijl, van het overleven.
Om de unieke levenswijze van de boeren nog eens te

onderstrepen uit Van den Elsen scherpe kritiek op de
invloed van de stad. De grootste fout van den boerenstand is
dat hij, vergiftigd door den modernen geest, zijnen aard, zijn
eenvoud, en al zijn goede hoedanigheden van lieverlede ver-
liest. Het moderne leven met zijn stoffelijken welstand en zijn
zedelijk verval dringt door op het platte land.De verpestende
sfeer van materialisme en socialisme verbreidt zich met
groote snelheid door het gemakkelijk verkeer, door de pers en
door de kazerne. Dicht bij de steden is het grootste gevaar
dat de boeren stadse gebruiken aannemen. De verkeerde
tijdgeest van vrijheid, ongebondenheid en geldzucht wordt
flink bevorderd door het zoeken naar werk in steden en
fabrieken waar meer klinkende munt te verdienen is, meer
vrijheid en zedelijke genietingen geboden worden (vraag 170).
De gevolgen van de moderniseering zijn funest: de boeren-
zonen zoeken moderne vermakelijkheden buitenshuis,
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dans partijen, schouwburgen, bioscopen, de dochters wuf -
te kleding.
De autonomie van de boeren en hun afstandelijkheid

ten opzichte van de markt zijn hem lief. Maar, zo ziet Van
den Elsen in, eene geheele afzondering van de wereld, de
voorname oorzaak van zijn eenvoud (in zijn isolement lag
zijne kracht) is niet meer vol te houden.Daarom moet ernaar
gestreefd worden de boerenstand op onze wijze te moderni-
seeren en dat moet vooral gebeuren door de nieuwe organi-
satie van de boerenbonden die ook sociale taken moet krij-
gen (vragen 69-72).
Noch de door de liberalen nagestreefde vrijheid (en de

daartoe behorende vrijheid van handel, van concurrentie,
monopolie en woeker), noch de door de socialisten gepro-
pageerde klassehaat leveren iets op: alleen eendracht kan
iets uithalen (vraag 23-39). Omdat de boerenstand een
wezenlijke maatschappelijke waarde vormt, mag deze niet
blootgesteld worden aan de krachten van de markt, maar
moet hij daartegen op een intelligente wijze verdedigd
worden. Uiteindelijk moet de boerenbond met regering en
parlement zich toeleggen op een krachtige landbouwpoli-
tiek met behoorlijke prijzen teneinde het leven voor de
boeren dragelijk te maken en onze menschen terug te hou-
den van steden en fabrieken (72).
Voor Van den Elsen vormde de markt in de handen van

de liberalen een bron van onrust en zelfs regelrechte
bedreiging voor de boerenstand en voor de cultuur ervan.
De boerenbonden kregen als taak om de schokken van de
marktkrachten zoveel mogelijk te dempen, de sector intel-
lectueel en technisch beter uit te rusten en tegelijk de
bescherming van de sector zo hoog mogelijk op te voeren
om een verdere groei van deze boerenstand mogelijk te
maken.
De waarde die Van den Elsen aan de markt toekende

was in veel opzichten negatief omdat de markt andere
waarden bedreigde: die van de sociale orde van het vader-
land, die van het christelijk huishouden (inclusief het
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grondbezit) en die van allerhande morele aspecten en per-
soonlijke deugden. De individuele boer rechtstreeks
tegenover de destructieve macht van de marktkrachten
leek hem een volstrekt ongelijke strijd, terwijl een totale
dominantie van de staat onrecht zou doen aan het indivi-
du. Tegelijk besefte hij dat isolement van de boerenge-
meenschap uitgesloten was en dat uitwisseling van goede-
ren en diensten noodzakelijk was, zowel voor de boeren als
voor de samenleving als geheel. Het was dus zaak de markt
maatschappelijk zodanig in te bedden dat het gevaar voor
de boeren kon worden bezworen en dat zelfs nieuwe kan-
sen en ontwikkelingen konden ontstaan. De coöperaties,
gebaseerd op georganiseerde solidariteit onder de boeren,
liefst onder leiding van de geestelijk adviseur, dienden de
boeren massaal te groeperen als kopers, verkopers, spaar-
ders en leners en zo de markt te ordenen en te controleren
en tegelijk de welvaart en aantrekkelijkheid van de traditio-
nele orde te versterken. Dat hebben ze met veel succes
gedaan.

Omgang met de markt in de Nederlandse land-
bouwsector

Hoe moet deze hartstochtelijke verdediging van de kleine
boerenstand begrepen worden in het grotere verband van
de ontwikkeling van de markt in de Nederlandse land-
bouw? De kleine boeren gebruikten vooral onbetaalde
gezins- en familiearbeid waarbij de ingezette uren niet
werden geteld. Niet een grote koopkracht maar het voort-
bestaan van het bedrijf (en grondaankoop) was essentieel.
Een cultuur van weinig huwen en hoge huwelijksleeftijden
droeg bij aan de arbeidscapaciteit van het huishouden.
Niet de arbeidsproductiviteit maar de grondproductiviteit
stond hier in het centrum van de belangstelling. Het ging
om de maximale opbrengst van het schaarse land ten koste
van eindeloos gezwoeg van het gehele huishouden, net
genoeg voor een sober bestaan, zonder veel verleidelijke
consumptiegoederen uit de stad.
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Op maatschappelijk niveau zou men kunnen zeggen dat
deze boerenfamilies niet geprikkeld werden om hun
arbeidsproductiviteit te verhogen en dat zij daardoor arm
bleven: veel te veel arbeid op te kleine oppervlakten cul-
tuurgrond, veel te veel uiteenlopende producten, veel te
weinig (kunst)mest, geen moderne kennis en technologie,
investeringen in kleine stukjes veel te dure grond. Deze
families besloegen een aanzienlijk deel van het Nederland-
se akker- en weideland en het arbeidspotentieel werd in
verhouding tot het kustgebied 30 tot 40% lager beloond.
Deze verhoudingen kwam onder grote druk, toen in de

late negentiende eeuw de vraag naar arbeid in de steden
zich sterk begon te ontwikkelen en de lonen er explosief
stegen. De commerciële boeren reageerden op deze loon-
stijgingen met vermindering van arbeid en een verdere
opvoering van de arbeidsproductiviteit. De kleine boeren
stonden hier voor een groot probleem omdat zij gezinsbe-
drijven waren, afhankelijk van de bijdragen van de gezins-
leden aan het inkomen. Zoals Van den Elsen laat zien, lie-
pen hierbij de conflicten tussen de waarden van het naar
binnen gekeerde kleine gezinsbedrijf en de waarden van de
toenemende welvaart en consumptie van de moderne stad
hoog op. Boerenkinderen kregen de neiging om naar de
stad te trekken en zich daar te vestigen.
Hoe hebben de boerenbonden zich hieruit gered? Tot

en met de jaren dertig hebben de confessionele bonden
een krachtige politiek van verdediging van de totale boe-
renstand gevoerd. Het uitgangspunt daarbij was de inte-
grale handhaving van de sector en tegelijk het opvoeren
van kennis en technisch vernuft daarbinnen. De opbrengst
per hectare zou zo voortdurend kunnen stijgen.
Het zat niet mee. Door buitenlandse concurrentie en

door de toen nog vrije landbouwmarkt daalden de land-
bouwprijzen vanaf 1918 voortdurend. Dit werd opgevan-
gen door rationalisaties (bij de commerciële boeren) en
door (nog) harder werken tegen nog lagere inkomens door
de kleine boeren. Vanaf 1929 kwam de Nederlandse land-
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bouw steeds meer in een verliesgevende crisissituatie
terecht. De Tarwewet 1931 (verplichte afname van tarwe
door de Nederlandse nijverheid) en de Crisis-Zuivelwet
1932 en de Crisis-Varkenswet 1932 (minimumprijzen)
waren een novum. De Landbouwcrisiswet 1933 gaf de
overheid vergaande bevoegdheden om de marktwerking te
beperken door combinaties van handelsbeperkingen, pro-
ductievoorschriften en minimumprijzen.
Vanaf 1935 werden de bonden zich meer en meer

bewust van een ernstig kleine-boerenprobleem: daar
dreigden massale faillissementen. Opnieuw werden de
argumenten van Van den Elsen gebruikt. En met succes.
De regering besloot tot directe inkomenssteun of tot
werkverschaffing. Bovendien werd in 1939 geregeld dat de
boerenbonden de uitvoering van deze crisismaatregelen
zelf konden regelen: de corporatistische ordening door de
bedrijfsgenoten was een feit. Dit was het hoogtepunt van
een succesvolle politiek van het laten overleven van een
grote sociale groep door middel van beheersing van de
vrije marktkrachten.
De instorting van deze politiek kwam snel. Na de oorlog

bleek het inkomensverschil met de stad snel onevenredig
groot te worden. De boerenkinderen begonnen er schoon
genoeg van te krijgen. De leegloop van de kleine boeren-
sector begon. De boerenbonden wijzigden nu hun stra -
tegie. De sector van de kleine boeren heeft na de Tweede
Wereldoorlog onder leiding van de boerenbonden een
totale metamorfose doorgemaakt naar een krachtige
marktgerichtheid, specialisatie, concurrentie, investerin-
gen, schaalvergroting, inzet van moderne technologie en
wat dies meer zij. Het marktgericht en technologisch den-
ken werd door de bonden sterk gepropageerd, groot-
scheepse saneringen van de sector werden door hen ge -
kanaliseerd en tenslotte steeg het arbeidsinkomen scherp.
Hoe werd het oorspronkelijke waardeconflict rond het

‘toelaten’ van de markt in het kleine boerenbedrijf dan
opgelost? Ook nu opereerden de kleine boeren niet als
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individuele ondernemers op een vrije markt. De coöpera-
ties bleven zeer actief. Ook de prijsvorming werd niet aan
de markt overgelaten. De Nederlandse en Europese land-
bouwpolitiek hield de teugels in handen, waarbij de boe-
renbonden een grote rol speelden. Wel werd massale sane-
ring nu toegelaten en zelfs beoogd. De unieke waarde van
de boerencultuur werd gerelativeerd. Ook buiten de land-
bouw en in de steden zouden boerenkinderen hun weg
weten te vinden.
Macro-economisch moet men dus constateren dat de

landbouwpolitiek een sterke bescherming betekende voor
de Europese boeren ten opzichte van de wereldmarkt. Op
dit punt bleef de marktwerking sterk gereguleerd. Er wer-
den immers handelsbelemmeringen in stand gehouden en
minimumprijzen en productiequota afgesproken. Ander-
zijds beleefden de kleine boeren in hun microwereld een
complete transformatie naar marktgerichtheid en –afhan-
kelijkheid, inclusief soms kille sanering.
Daarbij kan worden opgemerkt dat in de kleine  boeren -

stand de scholingsgraad steeg en dat er geleidelijk een uit-
gesproken ondernemersmentaliteit en winstgerichtheid
doordrong. Behalve het kiezen van het meest profijtelijke
marktproduct werden nu ook de juiste inkoop van arbeid
(door inschakeling van loonbedrijven en transportonder-
nemingen), de meest profijtelijke investeringen (door kre-
dietopname bij de bank) en de meest effectieve inkoop van
grondstoffen steeds belangrijker. De hele ‘kunst’ van boer-
zijn veranderde. Door scholingscursussen aan te bieden of
te bevorderen, gericht op verbetering van de arbeidspro-
ductiviteit, het zelfstandig ondernemerschap en de kunst
van het boekhouden en tijdschrijven, maakten de overheid
en de boerenbonden eendrachtig de weg vrij voor een
moderne mentaliteit van individueel kiezen en beslissen,
een functionele opvatting van arbeid, en het winstgericht
denken. Tegelijk vormden de boerenbonden een uiterst
belangrijke agrarische lobby en een stabiliserende factor
in een ingrijpend transformatieproces.
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Uitgangspunt voor de boer werd het zoeken naar maxi-
male winst in een wereld van voortdurende druk op de
agrarische prijzen en van een niet afhoudende bemoeienis
van nationale en Europese overheden met landbouwrege-
lingen, -wetten en -instituties. Dit bedrijfsmatig denken
nam afstand van de traditionele beslotenheid en zuinig-
heid en het risicomijdend gedrag. Onder aanvoering van
de bonden werd overgegaan tot grootscheepse investerin-
gen in gebouwen, transportmiddelen en moderne techno-
logie en kwam het door dit marktgericht denken zelfs tot
een ernstige overbelasting van de natuurlijke omgeving
van het boerenbedrijf. Het traditioneel duurzaam boeren
kwam door de kracht van marktvormige processen onder
sterke druk.
Een klassieke steunpilaar van het traditionele kleine

boerenbedrijf – de omvangrijke onbetaalde exploitatie van
de arbeid van vrouw, zonen en dochters in het kader van
een niet zelden autoritaire ruilstructuur – bleek in snel
tempo een negatieve waarde te krijgen. Was aanvankelijk
het heil van het gezin – onder leiding van de man – de cen-
trale waarde, geleidelijk kwam er meer aandacht voor de
eigen ontplooiing van vrouw en kinderen. Het afgeven van
verdiensten thuis en de onbeperkte toewijding aan het
soms marginale gezinsbedrijf werden minder vanzelfspre-
kend. Toen zich in de jaren vijftig en zestig een stille revo-
lutie in de gezagsverhoudingen binnen de boerengezinnen
voltrok werden de oude gezinswaarden – gericht op in -
standhouding van het voorouderlijk bedrijf – zelfs een
onhoudbaar element. De vrouwen, de kinderen en de
arbeiders – opgenomen in brede maatschappelijke eman-
cipatiebewegingen – kozen meer en meer hun eigen weg.
De werking van de arbeidsmarkt kreeg door de krach -

tige loonstijgingen buiten de landbouw voor het eerst een
zeer sterke greep op de agrarische beroepsbevolking. In de
loop van dit naoorlogse proces bleek dat de boerenstand
liefst driekwart van zijn omvang inleverde. Dit werd
steeds minder beschouwd als een aantasting van een fun-
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damentele waarde in de samenleving. Afbouwregelingen
en de algemene ouderdomswet verzachtten voor de ach-
terblijvende ouders de vele tienduizenden bedrijfsbeëindi-
gingen, terwijl de jongere generatie minder en minder
gemotiveerd bleek te zijn om verlieslatende gezinsbedrij-
ven over te nemen. Voor hen ontstond – binnen de dorpen,
maar meer nog in de steden – het alternatief om zich te
voegen in de snel groeiende middenklasse van de goed ver-
dienende dienstensectoren. Ook de industrie trok velen
aan. De stad – met haar moderne waarden van leven en
overleven – was niet langer verdacht. De overblijvers kre-
gen de kans de schaal en kracht van hun bedrijf te verbete-
ren. De fundamentele waarde van het goede leven in de
stad werd erkend, en de functionele waarde van het markt-
gericht denken geaccepteerd.
Zo werd de ‘markt op afstand’ van het kleine gezinsbe-

drijf geleidelijk aan een markt in het centrum van het
bedrijf waarbij de boer optreedt als winstgerichte inkoper
van grondstoffen en diensten en als verkoper van het
voortgebrachte product. Dit wil niet zeggen dat niet een
groot aantal waarden waar Van den Elsen een lans voor
brak zijn blijven voortbestaan: zorg voor kwaliteit, de
familie, de traditie, het milieu.

De elektriciteitsvoorziening tussen monopolie en markt-
werking16

De productie en distributie van elektriciteit was aanvanke-
lijk in particuliere handen. In 1884 werd in Rotterdam het
eerste particuliere elektriciteitsbedrijf opgericht. Het werd
in 1895 geïncorporeerd in het eerste gemeentelijke elektri-
citeitsbedrijf van Nederland. Een dergelijke overgang van
particuliere naar gemeentelijke productie en distributie
kwam in de periode 1895-1914 veel voor, maar niet overal.
Tegelijk ontwikkelde zich het particulier initiatief.
Hoe stond men tegenover vrije marktwerking inzake de

elektriciteitsvoorziening? De Staatscommissie voor ‘Elec-
trische Geleidingen’, ingesteld in 1904, was bepaald niet
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voor een vrije markt. Zij vreesde voor een chaotische situ-
atie die tot achterstanden en problemen zou leiden. Een
vrije markt zou niet leiden naar lage prijzen voor iedereen.
In sommige gemeenten zouden meerdere concurrerende
centrales worden opgericht, terwijl andere gebieden van
elektriciteit verstoken zouden blijven. Iets dergelijks had
men eerder al meegemaakt met de telefoon, namelijk dat
ondernemers het beste gedeelte namen en de verliesgeven-
de rest overlieten aan het Rijk. Een dergelijke marktwer-
king was onaanvaardbaar, zowel vanuit het oogpunt van
het belang van een algemene en zo goedkoop mogelijke
nutsvoorziening als van een doelmatige besteding van
belastinggelden. Er moest daarom zuinig omgesprongen
worden met concessies en vergunningen.
Een tweede Staatscommissie inzake Electriciteitsvoor-

ziening, ingesteld in 1911, nam in het verslag, gepubliceerd
in 1914, een uitvoerig stuk op waarin de (mogelijk) orde-
nende rol van de overheid werd besproken. Dit stuk geeft
de gelegenheid het vraagstuk van de pro-marktwaarden en
eventuele alternatieve waarden nader te bezien. Zolang in
de negentiende eeuw elektriciteit als een soort luxe werd
gezien vond men het in het algemeen niet nodig om con-
cessionarissen van productie en distributie van elektrici-
teit aan een bepaalde regelmaat van levering en aan een
bepaalde prijs te binden. Toen echter een aantal gemeen-
ten begon elektrische trams te exploiteren werd de elektri-
citeitsvoorziening beschouwd als een bedrijf dat de over-
heid noodzakelijk moet beheerschen. Provincies en Rijk ble-
ven in deze fase nog afzijdig. Rond 1911 waren er echter
twee provincies, Noord-Brabant en Groningen, die be -
gonnen te spelen met de gedachte aan een bedrijf voor en
van de provincie. Men raakte er immers van doordrongen
dat door de aard der stroomlevering zo goed als elke voorzie-
ning zich over verschillende gemeenten moet uitstrekken. Er
werd hier gedoeld op een technisch en bedrijfseconomisch
optimale schaal van de elektrische centrale en van de bijbe-
horende bekabeling. Pieken en dalen in het verbruik waren

63
Eelke de Jong (red.), ‘Markt en waarden’ 

Valkhof Pers, Nijmegen 2002 
(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 90.3) 



technisch en economisch beter op te vangen met groot-
schalige voorzieningen waar zowel steden als platteland bij
betrokken waren. Onwillige gemeenten moesten dan ook
tot medewerking gedwongen kunnen worden, omdat door
het egoïsme van een gemeente eene geheele streek in een
ongunstige toestand komt, namelijk overdreven dure of
zelfs geen elektriciteitsvoorziening. Ook zag de commissie
grote problemen indien verschillende maatschappijen
over zouden gaan tot bekabeling in eenzelfde regio. Dit
waren redenen om tot regeling over te gaan, maar niet de
enige.
De overheid zou de elektriciteitsvoorziening zelf ter

hand moeten nemen om zo het volksbelang te dienen. De
elektriciteit werd gezien als een onontbeerlijke behoefte der
moderne samenleving.Bovendien wenste de Staatscommis-
sie een zodanige regeling dat de stroomvoorziening aan
allen zal kunnen ten deel vallen. Worden er in dit geval winsten
gemaakt dan komen deze aan de gemeenschap te goede.
Concessieuitgifte met de bepaling van het werkgebied,

een leverantieplicht ten behoeve van alle ingezetenen, een
regeling van de elektriciteitsprijs en een verplichting tot
samenwerking leek de Staatscommissie de beste oplos-
sing. De concessie diende noodzakelijk een monopolistisch
karakter te hebben. Concurrentie zou leiden tot verspilling,
tot een suboptimale schaal van exploitatie en dus ook tot te
hoge prijzen.
Wat was de consequentie van een monopolie? Werkt de

Staat ertoe mede zulk een monopolie te vestigen dan moet
daarvan noodzakelijk het gevolg zijn dat deze ook zeggings-
kracht heeft over den prijs. Dit gold zeker als de concessie
zou worden gegund aan particulieren, maar ook als pu -
bliekrechtelijke lichamen de concessionarissen zouden
zijn. Hierbij werd vooral gedacht aan gemeenten die de
afzet van elektriciteit aan grote bedrijven als een soort
fiscale melkkoe zouden durven te gebruiken. Uiteindelijk
werd – mede hierom – door de commissie gekozen voor de
provincies als beoogde concessionarissen.17
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Hiermee werden al in een vroeg stadium de waarden
geformuleerd die een grote rol zouden blijven spelen.
Allereerst was er de fundamentele waarde van een onmis-
bare energievoorziening voor iedereen. Het ideaal van de
gelijkheid werd hiermee gediend. Tegelijk was er een func-
tionele waarde in het spel: een zo laag mogelijke prijs.
Deze draagt bij aan de koopkracht, welvaart en werkgele-
genheid. Deze combinatie won het van de functionele
waarde van de vrije energiemarkt. Veel hing natuurlijk af
van de mate waarin een overheidsmonopolie werkelijk de
geformuleerde waarden kon realiseren: energie voor ieder-
een tegen de laagste prijzen.

Omgang met de markt in de Nederlandse elektriciteits -
sector

Hoewel de conclusies van de Staatscommissie niet alle-
maal evenveel steun kregen werd de idee van het gecontro-
leerde overheidsmonopolie voortvarend gerealiseerd. Nog
zonder dat er een wet terzake tot stand kwam, ontwikkel-
den de provincies, geholpen door een aangepast vergun-
ningenbeleid van het Rijk, de nodige initiatieven. In de
provincies kwamen overal provinciale elektriciteitsmaat-
schappijen tot stand die zich ontwikkelden als overheids-
monopolies. Voor een goede belangenbehartiging werd in
1913 de Vereniging van Directeuren van Elektriciteitsbe-
drijven in Nederland (vden ) opgericht. Laten we Gelder-
land als voorbeeld nemen. In 1915 werd de Geldersche Pro-
vinciale Electriciteitsmaatschappij (pgem ) opgericht die
het monopolie verwierf voor de elektriciteitsvoorziening
in Gelderland. Het kapitaal werd grotendeels opgebracht
door de provincie, die ook de Raad van Commissarissen
domineerde. Er bestonden op dat moment al heel wat elek-
triciteitsbedrijven in Gelderland, zowel van lokale overhe-
den als van particulieren. Toch was Gelderland nog lang
niet volledig geëlektrificeerd. Vele plattelandsgebieden
moesten deze voorziening nog ontberen. In de periode
1909-1915 hadden particuliere ondernemingen getracht de
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elektriciteitsvoorziening over het geheel van Gelderland te
organiseren. Een monopolie in particuliere handen werd
echter niet bevorderd. De regering gaf geen concessies
voor kabelaanleg af aan deze ondernemingen omdat daar-
mee het algemeen belang niet gediend zou zijn. Vergeleken
met de overheid zouden particuliere monopolisten minder
geneigd zijn om een doordachte algemene elektriciteits-
voorziening op touw te zetten en ze zouden om economi-
sche redenen ook minder geneigd zijn om onrendabele
gebieden te bedienen. Bovendien achtte de regering de
aanleg van concurrerende elektriciteitsnetten niet verant-
woord. Een door de provincie gedomineerde pgem leek
het beste antwoord op de ontstane situatie, waarbij ieder-
een bediend zou worden en toekomstige schaarste en
duurte van elektriciteit konden worden voorkomen.
Oorspronkelijk was de pgem slechts een inkoop- en

distributiemaatschappij van elektriciteit. Het was de be -
doeling om – ten laste van de provincie – honderden kilo-
meters zware kabels aan te leggen om door heel Gelder-
land de zelfstandige lokale distributienetten te bedienen.
Twee zelfstandige centrales, die van Arnhem en Nijmegen,
deden de leveranties. Al spoedig nam de pgem de inter-
communale kabelnetten van Arnhem en Nijmegen over
voor een bedrag van ruim 580.000 gulden, terwijl in de
periode 1915-1939 voor ruim 8 miljoen gulden een vijftig-
tal plaatselijke netten werd verworven. Het effect van deze
concentratiebeweging was dat de tarieven in de gehele
provincie sterk daalden. De afzet nam met sprongen toe.
In 1921 nam de pgem voor 1,6 miljoen gulden de Nijmeeg-
se elektriciteitscentrale over. De eigenaresse, de gemeente
Nijmegen, zag op tegen de enorme investeringen voor de
noodzakelijke uitbreidingen.
Hiermee werd een systeem van elkaar beconcurrerende

particuliere en gemeentelijke ondernemingen vervangen
door een provinciaal overheidsmonopolie. Zowel de prijs-
daling als een adequate voorziening voor iedereen bleken
gerealiseerd te worden. Tegelijk ontstond rond de elektri-
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citeitsmarkt een ingewikkeld samenspel van actoren en
regelingen van het Rijksniveau (als algemeen regelgevende
instantie), de provincie (als eigenaar en belanghebbende),
de pgem (als ondernemer) en de branchevereniging van
elektriciteitsproducenten en –distributeurs (als adviseur-
expert voor het Rijksniveau). Het Rijk gebruikte de ver-
gunningen als een belangrijk ordenend instrument en
overlegde voortdurend met de branchevereniging over
investeringen en uitbreidingen. De provincie zag erop toe
dat een goedkope elektriciteitsvoorziening voor iedereen
werd gerealiseerd en stak aanzienlijke kapitalen in de uit-
breidingen. Na een heel korte fase van een echte vrije
markt van particulieren werd op deze wijze een coöpe -
ratieve monopolistische elektriciteitsvoorziening gescha-
pen.
Op Rijksniveau werd in de periode rond de Eerste

Wereldoorlog nog serieus nagedacht over een geheel door
de staat gedomineerde elektriciteitsvoorziening – een
nationaal monopolie – maar in de jaren twintig bleken de
meningen daarover zeer verdeeld te zijn. Na ingetrokken
wetsontwerpen in 1921 en 1932 kwam uiteindelijk de Elec-
triciteitswet van 1938 tot stand. Deze voorzag in een advi-
serende Elektriciteitsraad en stelde verder slechts criteria
vast voor deugdelijkheid van installaties en regels voor de
verlening van concessies.
Intussen werd echter duidelijk dat de kWh-prijs verder

zou kunnen dalen als de schaalvergroting verdere kansen
zou krijgen. Er diende een landelijke koppeling van elektri-
citeitscentrales te komen. De intussen stevig uitgebouwde
provinciale monopolies werkten in dit opzicht niet gun-
stig. Dat gedeelte van de wet dat directe overheidsinter-
ventie inzake verdere nationale samenwerking en concen-
tratie mogelijk maakte werd echter niet van kracht ver-
klaard, uit vrees voor schadeclaims en onwilligheid. De
elektriciteitsbranche bleek echter genoeg onder de indruk
van de wil van de overheid om koppeling tot stand te bren-
gen en koos eieren voor haar geld. Men streefde naar een
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vrijwillige landelijke productieovereenkomst. Hiertoe
richtten de provinciale maatschappijen in 1949 de sep (de
N.V. Samenwerkende Electriciteits-Productiebedrijven)
op, die vervolgens met kracht de gecoördineerde investe-
ringen in nieuwe centrales ter hand nam. Het eventuele
verlies aan autonomie werd gecompenseerd door efficien-
cywinst.
Ook in een ander opzicht intervenieerde de overheid

steeds sterker in de provinciale monopolies: door controle
op prijsverhogingen (vanaf 1939) en door regelingen inza-
ke de inzet van brandstoffen. Lange tijd beschouwde de
regering het als een nationaal belang dat Nederlandse
kolen werden afgenomen, al waren deze duurder dan bui-
tenlandse. De markt mocht hier haar werk niet doen van-
wege een strategisch belang. Later vond het Ministerie van
Economische Zaken het belangrijk dat het olieverbruik
werd beperkt. Was er aanvankelijk alleen sprake van incen-
tives (door subsidies op Nederlandse kolen), na 1965
dwong de minister tot verplichte afname van kolen en ver-
hoogde hij de belasting op olie, wat niet altijd leidde tot de
goedkoopste wijze van energievoorziening. De brand-
stoffenmarkt werd op deze wijze gemanipuleerd. De olie-
crisis van 1973-1974 dwong de overheid opnieuw tot inten-
sief beraad over het energiebeleid. De controle op de kWh-
prijzen en de samenstelling van de brandstoffeninzet ble-
ven speerpunt van het beleid.
In 1975 kwam een convenant met de sep tot stand waar-

door de regering voortaan formele goedkeuring moest
geven aan de investeringsplannen inzake elektriciteitspro-
ductie en inzake de aanleg van de zware transportkabels.
Vanaf 1980 ontbrandde een grote discussie over de vraag
of de bestaande monopolies niet geheel doorbroken dien-
den te worden. Hier speelde vooral het argument van
schaalvergroting en efficiëntie, zowel in prijstechnisch als
calorisch opzicht. Men dacht hierbij aan integratie van alle
centrales, het landelijk koppelnet en het zware transport-
net in één nationale maatschappij. Bovendien zou ge -

68
Eelke de Jong (red.), ‘Markt en waarden’ 

Valkhof Pers, Nijmegen 2002 
(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 90.3) 



streefd moeten worden naar concentratie van de vele loka-
le distributiebedrijven en zelfs naar horizontale integratie
met de gas- en watervoorziening.
De aloude doelstellingen van de overheid – goedkope en

algemene nutsvoorzieningen ten behoeve van een expan-
sieve economie – bleven de elektriciteitsmarkt domineren.
Strategische belangen in de brandstofvoorziening en het
opkomend milieubelang speelden hierbij mee. Hoewel in
de jaren 1981-83 de overheid opnieuw van zins leek de vor-
ming van één nationaal productiebedrijf door te zetten,
wist de branche dit opnieuw te voorkomen door een groot-
scheepse herstructurering van de productiesector door te
voeren. Tussen 1985 en 1988 kwam men tot nog slechts
vier productiemaatschappijen, waar er voorheen zestien
waren geweest. Tegelijk bleef de overheid een heel sterke
greep houden: landelijke, door de overheid gecontroleerde
productieplanning, door de overheid bepaalde brandstof-
keuze, door de overheid bepaalde aardgasprijzen, door de
overheid goed te keuren kWh-tarieven, concentratie en
integratie van respectievelijk productie en distributie.
De Elektriciteitswet van 1989 gaf voor de eerste keer

een systematische wettelijke basis voor de structuur, de
organisatie, de taken en de bevoegdheden in de Neder-
landse elektriciteitsbranche. Een concreet effect van de
wet was een vergaande concentratie in de distributie waar-
door het aantal distributiemaatschappijen in Nederland in
enkele jaren afnam van 75 tot 31.
Toch werden de monopolies vanuit een heel andere

hoek flink aangepakt. Tegelijk met de discussie over een
efficiënte landelijke opwekking van elektriciteit schoot de
overheid in actie om de prijs van de distributie te drukken.
Hiertoe diende allereerst meer transparantie te komen in
de kostprijzen en werd bovendien gezocht naar middelen
om concurrentie te bevorderen. De productie van elektri-
citeit en de distributie ervan dienden in afzonderlijke
ondernemingen te worden ondergebracht.
Op de achtergrond wordt hier de invloed merkbaar van
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de Europese Unie. Ook daar speelde als belangrijkste doel
om de monopolies ertoe te krijgen de kosten van energie
zoveel mogelijk te drukken. In de beleidsstukken en richt-
lijnen van de eu na 1985 vindt men dienaangaande twee
belangrijke concepten: Unbundling (het uiteenhalen van
productie en distributie) en de Third Party Access (het
mogelijk maken van levering door derden over het
bestaande transportnet). Speciaal de zeer grote industrië-
le verbruikers drongen aan op een reële mogelijkheid om
te kunnen kiezen tussen leveranciers.
Marktwerking – het blootstellen aan concurrentie –

geschiedde niet alleen door het openstellen van elektrici-
teitsnetwerken voor outsiders (liberalisering) maar ook
door prestaties van bedrijven te vergelijken (de zogenaam-
de benchmarking) en daar ook consequenties voor tarife-
ring aan te verbinden. Liberalisering betekende dat de
beheerders verplicht werden derden toe te laten. Privatise-
ring (door verkoop van aandelen aan particulieren) werd
niet beschouwd als noodzakelijke voorwaarde voor markt-
werking. Privatisering zou zelfs kunnen leiden tot private
monopolies die (nog) meer regelgeving en toezicht zouden
vergen dan door de overheid beheerde monopolies.
De Elektriciteitswet 1998 vormde het voorlopig eind-

punt van de ontwikkeling van de interactie tussen overheid
en elektriciteitsbedrijven. Klanten kregen, gefaseerd, de
mogelijkheid hun energieleverancier te kiezen. De minis-
ter bleef verantwoordelijk voor vergunningen, de aanwij-
zing van een onafhankelijke netbeheerder, het beschermen
van bepaalde afnemers (de zogenaamde niet-vrije klan-
ten), en het bepalen van de in- en uitvoer van elektriciteit.
Bescherming hield in dat bedrijven een leveringsplicht
hadden tegen maximumtarieven. Uitgangspunt bij de vast-
stelling van tarieven was niet langer de hoogte van de
gemaakte kosten, maar de prestaties van vergelijkbare,
doelmatige bedrijven. Voor wat de vrije afnemers betrof
diende de Nederlandse mededingingsautoriteit voortaan
misbruik van het monopolie te voorkomen.
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De doorgevoerde combinatie van concentratie en inte-
gratie maakte de monopolisten meer monopolist dan ooit.
De productiecapaciteit en het aantal aansluitingen per
onderneming stegen zeer sterk. Hierdoor waren rationali-
saties mogelijk die tot prijsdaling zouden kunnen leiden.
Dat dit ook geconcretiseerd werd (en niet slechts tot hoge-
re winsten heeft geleid) lijkt vooral aan de verhoogde
marktwerking (of aan de dreiging daarmee) te danken te
zijn, gecombineerd met het feit dat de bedrijven niet wer-
den geprivatiseerd. De kWh-prijs (gezuiverd voor veran-
deringen in brandstofprijzen)18 begon vanaf eind jaren
tachtig weer te dalen na vooral vanaf eind jaren zeventig
sterk te zijn gestegen. Echter, het effect van de vrije markt-
werking, namelijk lagere prijzen voor de consument, werd
door de overheid tenietgedaan door de invoering van de
Regionale Energie Belasting (reb ).
Dit verschijnsel van enerzijds concentratie en ander-

zijds dalende prijzen deed zich ook voor in een veel eerde-
re fase van de geschiedenis van de elektriciteitsvoorzie-
ning, namelijk toen in de jaren twintig en dertig talrijke
lokale onafhankelijke gemeentelijke elektriciteitsbedrijven
werden opgeslokt door provinciale maatschappijen. In die
periode was er binnen gemeenten veelal geen marktwer-
king door externe concurrentie om een mogelijke prijsda-
ling af te dwingen, maar bestond er wel een vorm van im -
pliciete interlokale benchmarking op provinciaal politiek
niveau. De overname van lokale ondernemingen was in de
praktijk vaak een zaak van gemeentebesturen die al spoe-
dig over de brug kwamen als bleek dat de kWh-prijs
omlaag zou gaan en bovendien de gemeentekas met een
behoorlijke overnamesom gespijsd zou worden. Het be -
lang van de burger leek daarmee ruimschoots gediend.
De markt in de elektriciteitssector kent een tamelijk

woelige geschiedenis met accenten in het begin en aan het
einde van de periode, met daartussenin de relatieve rust
van het door technische deskundigen verdedigd gesloten
provinciaal monopolie. Het beeld ontstaat van fasen van
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steeds verdere intensivering van het monopolie, afgesloten
door de recente fase met een steeds sterkere marktwerking
door echte concurrentie en benchmarking.
De voornaamste waarden die in het spel zijn geweest

betroffen de sociale plicht om iedereen te leveren (ook als
dat onrendabel zou zijn) en zulks tegen de laagst mogelijke
prijzen. De constructie van provinciale monopolies (rond
1914) leek in de beginfase (tot de jaren dertig) deze waar-
den goed te respecteren, alhoewel nooit helemaal transpa-
rant kon worden of de laagst mogelijke prijs werd
gevraagd. De crisis van de jaren dertig maakte de overheid
weer wat scherper op dit punt. De Electriciteitswet van
1938, de brandstof- en prijscontroles en de daardoor uitge-
lokte bewegingen in de sector zijn hier een uitvloeisel van.
De sterke groeifase van na de Tweede Wereldoorlog – met
haar mentaliteit van wederopbouw en haar beleid van lage
lonen en prijzen – bracht geen grote discussies rond de
betekenis van marktwerking. Concurrentie was uitgeslo-
ten en de overheid controleerde vooral op ongerechtvaar-
digde prijsstijgingen. Toch nam al vóór de oorlog de
bezorgdheid bij de overheid toe over mogelijke verspilling
van kapitaal en van productiecapaciteit indien de provin-
ciale monopolies van productie niet zouden worden door-
broken. De productie moest veel meer geconcentreerd
worden in een nationaal geheel: het nationale monopolie
werd nu bepleit en samenwerking werd het toverwoord.
Het heeft lang geduurd voordat hier echt iets aan

gebeurde. De branche probeerde telkens de overheid vóór
te zijn met toenemende vrijwillige samenwerking. De pro-
vincies worstelden met hun autonomie van ondernemer-
schap. Zelfs de oliecrisis van 1973-1974 bracht in dit op -
zicht geen spectaculaire doorbraak. Na aanhoudende druk
van de kant van de regering kwam de concentratie van de
Nederlandse elektriciteitsproductie pas na 1984 in een
stroomversnelling. De grote waarde van ‘zo laag mogelijke
energieprijzen’ is daarmee niet automatisch veiliggesteld.
De waakhonden daarvoor zijn thans echter sterker dan

72
Eelke de Jong (red.), ‘Markt en waarden’ 

Valkhof Pers, Nijmegen 2002 
(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 90.3) 



ooit: de minister, de Nederlandse mededingingsautoriteit,
en nieuwe vormen van marktwerking, namelijk externe
concurrentie en benchmarking bij goedkeuring van tarie-
ven en de verplichting dat de capaciteit van het landelijke
koppelnet en van het regionale distributienet op peil moet
blijven.

5. Nabeschouwing

In het steeds weer opduikend historisch debat over markt-
werking en de altijd weer compromisachtige regulering
van markten zijn tekenen van moeilijk oplosbare waarde-
conflicten in de samenleving. De inzet is steeds een of
andere – meestal impliciete – formulering van het ‘goede
leven’. Smith dacht dat liberalisering van markten niets
dan goeds zou brengen. Voor Marx reproduceerden mark-
ten – zoals alle uitwisselingsvormen – slechts een verfoei-
de maatschappelijke ongelijkheid die herleidbaar was op
de uitbuiting van de arbeid. Voor hem lag het probleem
dieper dan marktordening.
In deze bijdrage is een poging ondernomen om waarde-

conflicten en -compromissen te onderzoeken in de land-
bouw en de elektriciteitssector vanaf ca 1880. Bij de kleine
boeren formuleerde Van den Elsen het rond 1920 heel
kernachtig: de liberale markt moge dan goed zijn voor de
landbouw, hij is fataal voor de kleine boeren die dragers
zijn van een waardevolle cultuur en die onmisbaar zijn
voor de samenleving. Deze gedachte leidde tot een krachti-
ge organisatorische en politieke mobilisatie ten gunste van
deze fundamentele waarde. Dit leidde tot een zeer inten-
sieve bescherming door de overheid die zijn hoogtepunt
vond in de jaren dertig. In de snel groeiende elektriciteits-
sector van het einde van de negentiende eeuw constateer-
de de overheid dat deze niet aan het particulier initiatief
kon worden overgelaten omdat iedere burger moest kun-
nen profiteren van het onmisbare product elektriciteit
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tegen de laagste kosten. Daarom werden provinciale
monopolies ingevoerd.
Tegelijk laten beide casussen zien dat er coöperatieve

vormen binnen deze beschermde markten ontstonden:
enerzijds de boerenbonden met hun bijbehorende coöpe-
raties en anderzijds de Vereniging van Directeuren van
Electriciteitsbedrijven in Nederland (vden ) en later de
N.V. Samenwerkende Electriciteits-Productiebedrijven
(sep ). Zij hielden zich aanvankelijk vooral bezig met
belangenbehartiging maar vanaf 1950 – onder aanhouden-
de druk van de overheid – steeds intensiever met het ef fi -
ciënter maken van het productieproces. Tegelijk probeer-
de de overheid allerhande marktvormige prikkels voor
ondernemingen in de landbouw en in de elektriciteitssec-
tor te introduceren.
De strijd over de vraag hoe markten voor voedsel en

energie dienden te functioneren laat zien dat in beide
gevallen alternatieve fundamentele waarden (‘overleven’,
‘levenskwaliteit’) een grote rol speelden. In beide gevallen
leidde dit tot structurele vermindering van marktwerking.
In beide gevallen kreeg de overheid de touwtjes in handen.
Welke waarden deden zich in concreto gelden? In het

geval van de landbouw ging het om het droeve lot van de
kleine producenten met hun onvervangbare maatschappe-
lijke waarde, die bij vrije marktwerking grote schade zou
oplopen. Het ging om ‘overleven’, ‘levenskwaliteit’, ‘goede
burgers’ tegenover onzeker economisch succes ingeval van
een vrije markt. Hier valt ook het grote belang op van de
traditie als argument tegen ongebreidelde marktwerking.
Een nieuwe coöperatie van de boeren onderling en tussen
boeren en overheid moest ervoor zorgen dat de allocatie
van goederen op een zodanig niveau zou geschieden dat de
boerensamenleving kon blijven voortbestaan.
In het geval van de energievoorziening lag de funda-

mentele waarde niet bij de producenten maar aan de kant
van de consumenten: de democratische waarde van de
algemene toegang tot een essentiële voorziening. Demo-
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cratie, kwaliteit van het leven. Bovendien meende de over-
heid – gevoelig als de energiesector is voor monopolievor-
ming door de hoge investeringskosten in productie en dis-
tributie – dat beter een democratische instantie dan een
particulier bedrijf de exploitatie ter hand kon nemen. Niet-
temin, de problematiek van de energievoorziening ademt
meer functionele waarden dan die van de kleine boeren.
Als eenmaal de algemene toegang tot energie verzekerd is,
gaat het toch vooral om de prijsstelling en de efficiëntie in
de sector.
Inzake de landbouw ziet men vervolgens dat geleidelijk

de oorspronkelijke alternatieve waarde wordt verlaten,
omdat de unieke waarde van de boerenstand gerelativeerd
wordt, omdat de jongere generatie kiest voor andere
levenskwaliteit en omdat het overleven als kleine boer
minder urgent wordt als er goede saneringscondities wor-
den bedacht. In deze omstandigheden worden de van
oudsher bestaande pro-marktwaarden geleidelijk steeds
sterker. Toch volgt er geen vrije landbouwmarkt. Dit heeft
te maken met het feit dat er andere pro-marktwaarden zijn
die conflicteren (zoals uitstekende export- en investerings-
mogelijkheden onder het regime van een dirigistische
Europese landbouwpolitiek) en dat er nieuwe alternatieve
waarden ontstaan, met name het respect voor de natuur en
de Europese politieke solidariteit. Tegelijk zorgt de over-
heid ervoor dat een dermate marktvormige druk op de
landbouwsector wordt uitgeoefend – onder meer door de
richtprijzen laag te houden en allerlei beperkingen in te
voeren – dat de sector ‘vanzelf’ tot schaalvergroting, spe-
cialisatie en productiviteitsverhoging overgaat.
In de energiesector is na een krachtige monopolistische

fase in de jaren twintig eveneens een oplopende marktvor-
mige druk door de overheid georganiseerd. Aanvankelijk
was deze vooral gericht op schaalvergroting: doorbreking
van de provinciale productiemonopolies en constructie
van landelijke voorzieningen. In de laatste twintig jaar
worden hogere eisen gesteld aan de transparantie van de
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ondernemingen en aan een efficiëntere distributie. Er
wordt nu ook geëxperimenteerd met benchmarking en
concurrentie.
Geen wonder dat er steeds weer opflakkerende geschil-

len bestaan over de wijze waarop markten dienen te wor-
den ingericht. Niet alleen zijn er eindeloos veel markten
waar men zich druk over kan maken (en waar de economi-
sche omstandigheden voortdurend veranderen, bijvoor-
beeld door grote en kleine crises), maar ook zijn er steeds
weer andere mensen, organisaties en regeringen die actief
zijn of worden.
Men kan nog een stapje verder gaan en stellen dat er

geen definitieve regelingen van het marktsysteem mogelijk
zijn omdat überhaupt de waardering van de werking van
markten steeds verandert. Dit is niet zozeer het geval
omdat er onlogisch, onethisch of onpraktisch, kortom op
een foute manier wordt gedacht en geregeld. Het is ook
niet zozeer omdat er onvoorziene gevolgen zijn, of omdat
er steeds met onbevredigende compromissen moet wor-
den gewerkt. Als het aan dit soort problemen lag, dan zou
de mensheid in de loop van vele eeuwen toch langzamer-
hand wel het ei van Columbus gevonden hebben?
Historische reflectie suggereert dat de oorzaak van het
voortduren van het debat – en van de opwinding erover –
dieper ligt. De mensen denken er voortdurend anders
over. Hun opvattingen over wat fundamentele waarden
zijn en hoe die zich ten opzichte van elkaar verhouden ver-
anderen geleidelijk. Zoals bijvoorbeeld Inglehart heeft
aangetoond, verschuiven de kaders van waardetoekenning
van traditioneel naar modern of postmodern.19 Markten
liggen in sociale contexten ingebed die aan fundamentele
historische veranderingen onderhevig zijn, zeggen Car-
ruthers en Babb.20 Deze contexten krijgen voortdurend
andere economische, sociale, politieke, culturele en tech-
nologische parameters, waardoor de fundamentele en de
functionele appreciatie van het marktverschijnsel zelf aan
historische verandering onderhevig is. Men kan de vraag
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stellen of echt vrije voedsel- en energiemarkten te ver-
wachten zijn. Beter is het de vraag te stellen hoe in de toe-
komst deze markten geordend zullen zijn. Gelukkig voor
de historicus: het is een geschiedenis zonder einde.
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