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Z
Goudse Kaaswaag  is niet  alleen een nutionad Dat zuivelhandel een zeer oud vak is blijkt ook
maar ook een internationaal monument van grote uit oude familie namen. In de stadsrekeningen
allure. van Gouda en Rotterdam uit 1426 en 1500 komt

in de lijst van neringdoenden de familienaam
Cor Dogterom Caeskoper voor. Daaruit kan men ook opma-

ken dat dit beroep voordien al geruimen  tijd
Inleiditig moet zijn uitgeoefend.
Toen in de 12e en 13e eeuw het vrije onder-
nemerschap zijn schuchtere intrede deed bij de Om welke hoeveelheden ging het?
toenmalige Hollandse steden waren daar ook Wanneer men de getaxeerde productiegegevens
de kooplieden en de scheepvaart mee gediend. van toen vergelijkt met die van tegenwoordig
In toenemende mate trokken schippers in hun dan blijken die maar een fractie te zijn van nu;
betrekkelijk kleine schuiten door de waterpoor- maar ook onze bevolking was toen maar een
ten naar buiten met aan boord de handelaren fractie van tegenwoordig. De omvang van de
om de rijke oogst aan boter en kaas te gaan bevolking in de 15e  en 16e  eeuw, van wat nu
verkopen. Dat deden zij niet alleen in het Nederland is, berust grotendeels op taxaties
binnenland maar ook verder weg, de rivieren maar zal zo rond de anderhalf miljoen zielen
op en Europa in. Bovendien ging men met kleine gelegen hebben. In het begin van de 19e  eeuw
kustvaarders reeds vroeg langs de kust naar het was het aantal, volgens een volkstelling, immers
zuiden van Frankrijk en Portugal. Een van de 2,2  miljoen.
oudste handelssteden is Bordeaux. Naar het De oudste veetellingen stammen uit de 18e  en
noorden waren dat Denemarken en de Han- het begin van de 19e  eeuw en die betroffen alleen
zesteden  langs de Oostzee. Het was toen nog de Hollanden en Friesland. Bij het landsbestuur
gebruikelijk dat de handelaar zelf mee ging om had men toen een man aangesteld nl. Jan Kops
zijn waren te verkopen. die men de eerste directeur voor het landbouw-
Vanuit Holland, Friesland en Groningen voeren beleid van de regering zou kunnen noemen. Jan
de schippers naar Zwolle, Kampen Deventer, Kops was een Doopsgezind predikant in Leiden
Dordrecht, Antwerpen en Luik, om van daaruit die, zoals toen voor de studie van dominee
verder het achterland in te trekken om hun verplicht was, ook landhuishoudkunde had
waren te verkopen. Tegelijkertijd kocht men in gestudeerd en tevens veel van plantkunde af
die streken andere waren en gebruiksartikelen wist. Na zijn overheidsfunctie was hij van 1813
om die onderweg en in eigen land weer met tot 1835 hoogleeraar in de landhuishoudkunde
winst aan de man te kunnen brengen. te Utrecht. De eerste veetellingen die Jan Kops

organiseerde beruste voor een deel ook nog op
De oudste warenhandel taxaties maar toch geven die wel voldoende
Een bewijs dat de zuivelhandel een van de oudste inzicht in de situatie van toen. Aan de hand
warenhandel is kan men vinden in de Dom van die veetellingen kwam Kops tot de conclusie
van Munster waar zich een wandschildering dat in het begin van de negentiende eeuw per
bevindt uit 1280 waar op boeren staan afgebeeld jaar in de Hollanden en Friesland 26 miljoen
die kennelijk uit Friesland afkomstig zijn en pond boter geproduceerd werd waarvan in
met geschenken in de vorm van kazen en vaatjes Friesland 9 miljoen pond. De kaasproductie in
boter hun opwachting maken bij de bisschop die twee gebieden taxeerde hij in die tijd op
van Munster. 44 miljoen pond waarvan in Friesland slechts
Bekend is voorts dat Graaf Albrecht  van Hol- 8 miljoen pond. Hij kwam toen verder tot de
land in 1396 een expeditie ondernam om de conclusie dat in de overige weidegebieden, waar-
Friezen onder zijn gezag te brengen. Hij vor- van die in Groningen toen de belangrijkste was,
derde op de een of andere manier daarvoor slechts 4 miljoen pond boter en 6 miljoen pond
1500 zgn. smakschepen om daar mee zijn krijgs- kaas werd geproduceerd. De totale jaar pro-
volk te vervoeren. Hij had echter geen succes ductie  lag in het begin van de 19e  eeuw dus
en moest het onderspit delven. Hier mee wordt op circa 30 mijoen pond boter en 50 miljoen
echter wel duidelijk dat het toen reeds mogelijk pond kaas.
was om in betrekkelijk korte tijd een dergelijke
vloot van kleine vaartuigen bij elkaar te brengen. Florende handel.
Deze vaartuigen werden door handel en nij- Uit bovenstaande gegevens kan worden afgeleid
verheid gebruikt dus ook voor de handel in boter dat vooral in de Hollanden de kaas- en boter-
en kaas. handel zeer floreerde en dat toen niet alleen
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I de steden Hoorn, Alkmaar, Leiden, Delft en derpest  en een epidemie in 1744 roeide in
Leeuwarden centrum functies vervulden in de
kaas- en boterhandel maar vooral Gouda een
centrale plaats in nam gelegen temidden van
het meest uitgestrekte veen-weidegebied van
West Europa.
Verder was het natuurlijk zo dat een belangrijk
deel van de melkproductie dagelijks werd uit-
gevent in de steden en dorpen. Aan de hand
van studies en steekproeven komt Jan Kops
tot de conclusie dat in het begin van de 19e
eeuw de totale melkproductie in ons land per
jaar nog maar één miljoen ton zou zijn geweest.
Om de gedachte te bepalen is het interessant
om op te merken dat die hoeveelheid ten
opzichte van de huidige productie, ondanks de
productiebeperking van de EG (die de melk-
productie in Nederland al bijna 20% terug
gedrukt heeft) slechts 8% van de tegenwoordige
melkproductie was. Op de betere gronden, zoals
in de Krimpenerwaard zal de melkproductie per
koe per jaar toenmaals ongeveer 2000 liter
geweest zijn en op de schrale zandgronden 1500
liter. Tegenwoordig ligt de gemiddelde jaarlijkse-_

Friesland en Noord-Holland tweederde van de
rundveestapel uit. Geen wonder dat dergelijke
rampen de productie van zuivel enorm verstoor-
den. Na dat deze ziekten uitgewoed waren en
zogoed als toen mogelijk was bestreden, kwa-
men weer nieuwe belagers zoals het zeer besmet-
telijke miltvuur en De Blaar of beter gezegd
het mond en klauwzeer. Die laatste ziekte deed
zich het eerst voor in 1883 en ook thans is deze
ziekte bedwongen. Door de grote vooruitgang
van de veterinaire wetenschap komen dergelijke
zeer besmettelijke epedemieën  in de tegenwoor-
dige tijd practisch niet meer voor maar wel weer
anderen want het aantal ziekten en plagen dat
zich kan manifesteren onder bepaalde omstan-
digheden schijnt eindeloos te zijn. Gelukkig
beschikt de samenleving tegenwoordig over een
hoog ontwikkelde diergeneeskunde en een uit-
gebreide gezondheidszorg voor dieren, wat een
belangrijk onderdeel van onze samenleving is
geworden en dergelijke rampen uitstekend weet
te voorkomen.

hem wmeleuae  proaume
In onze moderne tijd wordt ieder jaar precies
verteld hoeveel er geproduceerd is van ieder der

Zuivel export in begin i9e eeuw.
Uit enkele cijfers van het begin van de negen-

ontelbare artikelen -die  in ons land worden
voortgebracht en waar die producten allemaal
hun bestemming hebben gevonden. Pas gedu-
rende de eerste wereldoorlog is men aan een
degelijke en uitvoerige statistiek begonnen. Voor
die tijd was daar kennelijk nog geen behoefte
aan. In verschillende bronnen komt men taxa-
ties tegen aangaande de zuivelexport in het begin
van de 19e eeuw, maar die variëren nogal. Dat
komt ook door het feit dat er soms zeer
besmettelijke ziekten onder het rundvee heersten
zoals besmettelijke longziekten en runderpest,
Waar door de melkproductie practisch tot stil-
stand kwamen. Die longziekten waren sluipend
en slopend maar de runderpest was virulenter
en overal vertoonden zich hevig uitbraken van
die ziekte,

Runderpest .
In de 18e eeuw tussen 1713 en 1782 kwamen
drie epidemiën van runderpest voor die de
veestapel totaal veranderden. De veerassen,
zoals de Hollanse en Vlaamse meesters die
schilderden in de 16e  en 17e eeuw, waren later
totaal niet meer terug te vinden omdat door
invoer van vee uit Denemarken en Noord- en
Midden Duitsland de kleurschakering en het
type belangrijke veranderingen onderging.
Enkele cijfers over die rampen kunnen dat
illustreren; tussen 1768 en 1782 stierf alleen al
in de Hollanden 396.000 runderen aan de run-

tiende eeuw blijkt dat de boteruitvoer per -jaar
ongeveer 8 miljoen pond beliep en de kaasuit-
voer 24 miljoen pond. Dat zou toen ongeveer
1/3 deel van de totale botelproductie ggweest
zijn en ruim de helft van de kaasproductie.
Vermoed wordt dat de boter en kaasuitvoer
omvangrijker is geweest om dat er toen wel
flink wat gesmokkeld zal zijn. Dat smokkelen
vond plaats om dat bij uitvoervergunningen
nodig waren waarvoor waagrechten en uivoer-
heffingen (zgn. concenten  ) moesten worden
betaald. En smokkelen konden de Nederlanders
vanouds als de besten.
Aangenomen wordt dat vlak na de franse tijd
de reguliere uitvoer van boter en kaas bijna 10
miljoen harde guldens per jaar heeft opgebracht,
dat was in die tijd een enorm bedrag. De
productie van boter en kaas gebeurde toen nog
volledig op de boerderijen. Pas ongeveer 100
jaar later ging dat langzamerhand veranderen.
De stoomketels deden toen hun intrede en de
kleine handkracht fabriekjes die hier en daar
reeds waren ontstaan werden stoomzuivelfa-
briekjes. Nog in 1930 werd de helft van de in
Nederland geproduceerde melk op de boerde-
rijen verwerkt. De kaasbereiding op de boerderij
heeft zich het langst in de laagveengebieden in
het westen van het land gehandhaafd. Pas na
de tweede wereld oorlog liep ook in dit gebied
de bereiding van Stolkse kaas op de boerderiien
(want ook buiten Stolwijk  wordt tot ver inlde
omtrek Stolkse kaas gemaakt.) sterk terug. De
reden daarvan was het geringe prijsverschil
tussen het zgn. zoetleveren van de melk en het
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maken van boerenkaas, de kleiner geworden
gezinnen en de veel duurder geworden externe
hulp.

Aanvullingsmelk.
Nu was het  voor  de oorlog al  zo dat in ,de
wintertijd veel boeren geen kaas meer maakten
om dat de melkinrichtingen in de steden die
wintermelk goed als aanvullingsmelk konden
gebruiken. De melkproductie bij de hun vaste
leveranciers, de zogenaamde zoetboeren, liep
natuurlijk in de winter ook terug. Bij het stijgen
van de melkproductie in het voorjaar wanneer
de koeien afgekalfd waren daalde vanzelfspre-
kend de prijs die de melkinrichtingen voor de
aanvullingsmelk ‘wilden betalen. Wanneer de
melkprijs door de melkinrichtingen zo ver ver-
laagd was dat men op de boerderij veel beter
kaas kon gaan maken haalde die boeren hun
kaasmaakgerei weer van de ~zolder en werd
moeder de vrouw weer aan het kaasmaken
gezet. Maar eerst moest dan wel de koestal in
de boerderij schoongemaakt zijn om zodoende
meer ruimte te hebben voor de kaasmakerij.
Bovendien liepen de koeien dan \ in het verse
voorjaars gras, gaven dus meer melk en daarvan
werd de eerste graskaas gemaakt die belangrijk
meer opbracht dan zogenaamde hooikaas.

De twintigste eeuw.
Rond de eeuwwisseling begon zich ver van de
grote steden het eerst de fabriekmatige zuivel-
bereiding te ontwikkelen, wanneer men de melk-
inrichtingen in de steden buiten beschouwing
laat die lieverlede in de plaats waren gegroeid
van de boeren en melkgrossiers die zelf de rauwe
melk uitventten of lieten uitventen. In 1901 werd
van de totale melkproductie, die toen op 2,5
miljoen ton getaxeerd werd, één miljoen ton
in de fabrieken verwerkt. Het zou toen nog
dertig jaar duren voor dat er twee miljoen ton
fabriekmatig verwerkt zou worden. Toen het
1930 was werd van de nationale melkproductie
die 4,42 miljoen ton bedroeg nog 54% op de
boerderijen verwerkt of rechtstreeks uitgevent.
Het was toen nl. nog niet verboden om onge-
pasteuriseerde melk rechtsteeks  aan consumen-
ten te verkopen. Tijdens de tweede wereldoorlog

De Waag. \
Een prentbriefkaart uit de jaree  ‘30.

werd het pasteurisatie gebod van kracht van
wege  de volksgezondheid en daarmee kwam een
einde aan de zelfslijtende melkveehouder die zo
van de boerderij de melk ging uitventen en ook
zijn, dochter als het melkmeisje verdween uit
de straten van stad en dorp waar ze eeuwen
lang aan de huisdeuren iedere morgen hun
opwachting hz

Naast de dorp
In de eerste jaren van ae twmtigste eeuw nad
practisch ieder dorp van enige betekenis zijn
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eigen zuivelfabriekje en soms wel twee. In de
verte was de vooruitstrevenheid  al zichtbaar
doordat in de buurt van de dorpstoren de pijp
van de stoom-zuivelfabriek zich in het silhouet
vatrhef dorp had gevoegd. Wat ze allen gemeen
hadden was dat die fabriekjes erg klein waren
in de ogen van vandaag. Op de toenmalige kaart
van ons land zag het a.h.w. zwart van de stippen
die elk een zuivelfabriek voorstelden. Men kon
toen 876 zuivelfabriekjes en melkinrichtingen
tellen die gemiddeld maar een paar miljoen liter
melk per jaar verwerkten. Op zichzelf was dat
verklaarbaar van wege  het feit dat het aantal
stuks vee per boerenbedrijf betrekkelijk klein
was, de melkproductie per koe nog maar de
helft bedroeg van tegenwoordig en de actiera-
dius van een paard en wagen, om de melkbussen
op te halen en terug te brengen, maar zo’n
kilometer of tien bedroeg. De motorisering van
het melkvervoer veroorzaakte de eerste concen-
tratie golf met als resultaat dat in 1949 het aantal
fabriekjes was terug gelopen tot een kleine 600
stuks waarvan 70% coöperatieve bedrijven en
de overige particuliere ondernemingen. Toen
waren er echter toch nog een flink aantal waar
de melkbussen met paard en wagen en later
door een tractor met aanhangwagen werden
opgehaald. Dat was vooral het geval in de
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zandstreken van ons land. Daar waren ze er
echter weer vlugger bij om de melk op te halen

assortiment melk- en zuivelproducten. Momen-

met geïsoleerde tankwagens de zgn. rijdende
teel wordt reeds 50% van de geproduceerde melk
tot kaas verwerkt. Opgemerkt moet worden dat

melkontvangsten, afgekort RMO’s genoemd.

Na de tweede wereldoorlog.
De oorlogsomstandigheden hebben veranderin-
gen in de structuur van de melkverwerking in
Nederland sterk afgeremd maar na de bevrijding
kwam daar verandering in en wel op twee
fronten. Op technologisch gebied begon de
automatisering een rol te spelen waardoor de
zuivelfabrieken in staat werden gesteld per man
en per fabriek meer melk te verwerken tegen
beter beheersbare kosten. En, zoals gezegd ook
het melkvervoer en de melk kwaliteit werden
verbeterd door uitbetaling van de geleverde
melk naar hygiënische kwaliteit en bovendien
door het feit dat stap voor stap de melkbussen
vervangen werden door RMO’s. Op de boer-
derijen  ging men in een tiental jaren over op
machinaal melken terwijl ongeveer te gelijkertijd
de melkopslag op de boerderijen in vrij kostbare
koeltanks een feit werd. De melkemmer, de
melkbus met de melkteems zijn antiek gewor-
den. Je kan nu constateren dat de melk in
Nederland vanaf de melkwinning tot en met
de consumptie geen daglicht meer ziet. Het
bereidingsproces in de zuivel- en consumptie-
melkindustrie voltrekt zich geheel in een roest-
vrije stikdonkere wereld die op afstand zeer
precies bestuurd wordt. Voor een hoge kwaliteit
van alle eindproducten is dat belangrijk, Zo is
o.a. geen sprake meer van oxidatiesmaak van
de drinkmelk omdat het daglicht geen oxide-
rende invloed meer heeft op de melk mits de
melk wordt afgevuld  in een lichtdichte verpak-
king en in de koelkast bewaard wordt, Boven-
dien is de houdbaarheid van de consumptiemelk
en van de melkproducten door de moderne
productie methoden belangrijk toegenomen.

in Nederland door coöperatieve ondernemingen
85% van de melk wordt verwerkt.
Tenslotte nog enkele opmerkingen over het
verwerkingspatroon van de melk in Nederland.
Op verschillende punten wijkt dat af van andere
landen en heeft er mede toe geleid dat Neder-
land, de grootse zuivelexporteur ter wereld is
geworden met op de tweede en derde plaats
Denemarken en Nieuw-Zeeland. Die export
betreft een assortiment poedervormige produc-
ten op melk basis, gecondenseerde melkproduc-
ten, eiwit preparaten, geraffineerde soorten
melksuikers bestemd voor de farmaceutische
industrie en diverse kaassoorten.

Productie en afiet van kaas,
Verschillende van in Nederland ontwikkelde
kaassoorten worden overal ter wereld nage-
maakt; daar is nooit door ons het alleenver-
toningsrecht voor opgeëist. Ondanks dat is de
Nederlandse zuivelindustrie instaat geweest om
de laatste decennia de productie van een toe-
nemend aantal kaassoorten regelmatig belang-
rijk uit te breiden zulks vanzelfsprekend in
nauwe samenwerking met de kaashandel.
In 1930 werd 111.000 ton kaas geproduceerd

waarvan 50.000 geëxporteerd
In 1950 werd 129.000 ton kaas geproduceerd

waarvan 70.000 geëxporteerd
In 1960 werd 202.000 ton kaas geproduceerd

waarvan 109.000 geëxporteerd
In 1970 werd 278.000 ton kaas geproduceerd

waarvan 173 .OOO geëxporteerd
In 1980 werd 435.000 ton kaas geproduceerd

waarvan 275.000 geëxporteerd
In 1991 werd 601 .OOO ton kaas geproduceerd

waarvan 470.000 geëxporteerd
Taxatie voor 2000: 750.000 ton kaas

Onderwijs, voorlichting en onderzoek.
Verder werd op het gebied van de melkveehou-
derij het onderwijs, de voorlichting en het
onderzoek belangrijk verbeterd terwijl boven-
dien de dienstverlening op het gebied van finan-
ciering  en bedrijfseconomie van start ging. Had
voor W.O.11  slechts een gering pecentage  van
de boeren een opleiding op een landbouw school
gevolgd, tegenwoordig is een middelbare- of
hogere landbouw opleiding meer gewoonte dan
uitzondering. Kortom, door beter onderwijs,
voorlichting en onderzoeken vond een revolu-
tionaire ontwikkeling plaats met als voorlopig
eind resultaat dat thans in 1992 plus minus
40.000 melkveehouders in Nederland hun melk
leveren aan 92 zuivelfabrieken toebehorende
aan 25 ondernemingen die totaal ca. 10.800.000
ton melk verwerken tot een zeer uitgebreid

waarvan 570.000 à 600.000 geëxporteerd

Tot besluit.
Tot besluit wil ik er op wijzen dat in Nederland
in een of andere vorm de helft van de melk-
productie wordt geëxporteerd. Dat betreft een
zeer uitgebreid assortiment producten; melk en
ook kaaswei  vormden daar voor de grondstof.
Kaas voert in het export paket de boventoon
met de Goudse kaas in zijn verschillende varië-
teiten als prima donna. Wat zeven eeuwen
geleden in Gouda begon werd een internationaal
succes. De Goudse Kaaswaag, gebouwd in 1668
door de zeer bekende bouwmeester Pieter Post,
is zo doende niet alleen een nationaal maar ook
een internationaal monument van allure. Het
is bovendien het symbool van handel en voor-
spoed in Holland.
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