
ENKELE KANTTEKENINGEN BIJ DE TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING 
VAN HET EINDHOVENSE GEMEENTESLACHTHUIS 

Achtergrondinformatie 

Een openbaar slachthuis is een dienstenverlenend bedrijf, 
dat ruimten ter beschikking stelt voor de stalling en 
slachting van slachtvee, de keuring en koeling van vlees 
en de daaropvolgende eventuele bewerking. 
Het slachthuis is tevens een handelscentrum voor vers 
vlees en een vestigingsplaats voor vleesgrossiersbedrij

ven. 
De omvang van en de activiteiten in een bepaald slachthuis 
worden in hoofdzaak bepaald door de gezamenlijke vlees

grossiers in wier opdracht de slachtingen - in het al
gemeen door loonslagers - worden verricht. 
Hiernaast zijn in veel gevallen de werkzaamheden van een 

keuringsdienst van slachtdieren en van vlees onderge
bracht bij een openbaar slachthuis. Dit is ook in Eind
hoven het geval. De werkzaamheden strekken zich uit over 
een bepaalde regio; in het geval van de kring Eindhoven 
betreft het 18 gemeenten met per ultimo 1969 in totaal 

353.241 inwoners. 

Bij het Eindhovense openbaar slachthuis en de daar ge 

vestigde vleeskeuringsdienst waren per ultimo 1969 

46 personen werkzaam. 
Tesamen met de grossiers (ongeveer 50 personen), de loon
slagers (+ 30 personen) en de nevenbedrijven (eveneens 
± 30 personen) zijn ongeveer 150 personen direct of in

direct aan het slachthuis verbonden. 

De slachtingen aan het abattoir bedroegen in 1969 

11.739.881 kg gekeurd vlees. 
Hiervan werd 2.638.152 kg geëxporteerd (21%). Er werd 
uit het binnenland 3.502.707 kg ingevoerd. 
De baten van het slachthuis waren in 1969 f.1.552.113,77. 
Hier stonden f. 1 .487.573,65 aan lasten tegenover, zodat 
de winst f. 64.540,12 bedroeg. 
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Probleemstelling 

Structurele veranderingen in de vleeshandel en vlees
distributie hebben er na de oorlog toe geleid, dat het 
openbare slachthuis zich ontwikkeld heeft tot een cen
trum voor de vleesgroothandel. 

Geleidelijk is het aanvankelijk beperkte "werkgebied" 
van het openbaar slachthuis - gelegen binnen de grenzen 
van het vleeskeuringsdistrict - van minder belang ge
worden. Mede door de vorming van de gemeenschappelijke 
europese markt hebben sommige openbare slachthuizen 
naast hun lokale en regionale functie, ook een nationale 
en zelfs internationale betekenis gekregen. Door deze 
ontwikkeling is het openbare slachthuis een bedrijf ge
worden waarbij méér dan voorheen economische overwegin
gen een belangrijke rol zijn gaan spelen. 

Ten aanzien van de keuringsdienst moet er op worden ge 
wezen, dat onder invloed van de E.E.G., door gewijzigde 
hygiënische inzichten en door een ander patroon van 
vleesdistributie, ook de taak van deze diensten sterk 
is uitgebreid en de verwachting is, dat deze ontwikke
ling zich in de toekomst nog verder voort zal zetten . 
Dit zal tot gevolg hebben, dat alleen diensten van vol
doende omvang deze taak - waarbij de diensten meer en 
meer uitgroeien tot veterinair-hygiënische diensten -
naar behoren kunnen uitvoeren. 

Gezien het vorenstaande zijn zowel de vleesproduktie als 
de vleeskeuring erbij ge baat door samenwerking en con
centratie tot grotere eenheden te komen. Voor een der
gelijke ontwikkeling vormt de nade re keuring o.m. een 

belemmering. Krachtens art.8 van de Vleeskeuringswet 

is een nadere keuring verplicht op reeds elders goed
gekeurd vlees, dat in een vleeskeuringskring wordt in
gevoerd vanuit een andere kring. Binnen deze keurings
kringen, waarvan er in Nederland in 1969 173 waren , 
ondervindt het vleesverkeer geen belemmering. 

De vraag is nu welke functie het Eindhovense slachthuis 
binnen de geschetste ontwikkeling naar grotere eenheden 

zal gaan innemen. 
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Ter beantwoording van deze vraag is bij een aantal des
kundigen geïnformeerd naar ontwikkelingen, die met be
trekking tot deze materie te verwachten zlJn, en is 
nagegaan welke officiële standpunten op dit punt zijn 
geformuleerd . 

Mening deskundigen 

Aan een vertegenwoordiger van de veterinaire hoofd
inspectie van de Volksgezondheid, alsmede aan een mede
werker van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die 

zich speciaal met deze materie bezighoudt, is een aantal 
vragen voorgelegd, met het doel een inzicht te krijgen 
inzake de toekomstige ontwikkeling van het Eindhovense 
slachthuis. 

Aan beide personen zijn op afzonderlijke tijdstippen 

dezelfde vragen gesteld, die tot praktisch eensluidende 
antwoorden hebben geleid. Het betreft niet de officiële 
standpunten van beide instanties, die worden weergegeven, 
doch gezien de deskundigheid van deze vertegenwoordigers 

op dit specifieke gebied, kan aan de gegeven antwoorden 
grote waarde worden toegekend. 

De gestelde vragen worden hieronder opgesomd, waarbij 
één antwoord wordt gegeven, dat de standpunten van beide 
personen weergeeft. 

1. Is he't exploiteren van een slachthuis nog wel een 
gemeenteli jke taak? 

Deze vraag kan met "in principe ja" worden beantwoord. 
Wellicht wordt het exploiteren van een openbaar slacht

huis in de toekomst meer een regionale taak, doch er 
is geen reden aan te nemen, dat het een rijkstaak zal 
gaan worden. 

2. Blijft de vleeskeuring in handen van de gemeenten of 
wordt dit een rijkskeuring? 

De verwachting is, dat de vleeskeuring tenminste de 

eerste vijf jaar in handen van de gemeent en blijft. 

Nu de gemeente voorlopig belas t blijft met de uitvoe-
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ring van de keuring van vlees, en hiervoor de nodige 
ruimte en mankracht ter beschikking moet blijven 

stellen, is er alle reden om het openbaar slachthuis 
te blijven exploiteren. 

3. Wanneer wordt de nadere keuring afgeschaft? 

In de Memorie van Toelichting bij de begroting 1971 
van het Ministerie van Landbouw en Visserij (p.43 ) 
wordt beide staatscommissies (de commissies Franke 
en Siderius ) de strikte opdracht verleend nog voor 
het einde van het jaar een eindrapport uit te brengen, 
opdat de eerste herzieningsmaatregelen bij de aanvang 

van het jaar 1972 tot uitvoering zullen kunnen komen. 
Het stre ven bestaat, mede op aandringen van de E.E.G., 
zo snel mogelijk te komen tot afschaffing van de nadere 
keuring. Gezien de financiële consequenties, die hier
mee gepaard gaan, wordt er op gerekend, dat de over
gangsmaatregelen enige jaren zullen vergen, doch dat 
in ieder geval met ingang van 1 januari 1975 de nadere 
keuring definitief tot het verleden zal behoren. 

4-. Wanneer wordt het nieuwe eisenbesluit verwacht en 
wat houden de Nederlandse, E.E.G.- en U.S.A.-eisen in? 

De commissie Siderius is o.m. opgedragen de vleeskeu
ringswet te herzien. De hieruit voortvloeiende in
structies zullen een gelijkschakeling aan de E.E.G. 
eisen inhouden, naast maatregelen, die genomen moeten 
worden in verband met het geleidelijk wegvallen van de 
nadere keuring ex art.8 van de vleeskeuringswet. 

De Nederlandse eisen staan in de vleeskeuringswet. 
De E.E.G.-eisen zijn gepubliceerd in het publicatie
blad van de Europese gemeenschappen van 29 juli 1964. 
Ze zijn door de V.N.G. aan de gemeenten meegedeeld in 
de officiële bekendmakingen (met aanvullingen in de 

jaren 1968 en 1969). 
Ieder moment kan een bekendmaking van een volledige 

aanpassing van de U.S.A.-eisen aan de E.E.G. - eisen 
verwacht worden . 
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5. Is het, om tot concentratie van slachthuizen, te 
geraken, niet dienstig reeds thans op regionaal niveau 

overleg te openen? 

Dit zou toe te juichen zijn. Eindhoven heeft een zeer 
hoge eigen produktie en wordt bij uitstek als cen
trumgemeente gezien, meer dan b.v. Tilburg. 
Gezien zijn geringe produktie en het om deze reden 
niet rendabel zijn bestaat de mogelijkheid, dat het 
openbaar slachthuis van Helmond samengevoegd zal gaan 
worden met het Eindhovense slachthuis. 
Het zou aan te raden zijn gesprekken met het gemeente
bestuur van Tilburg te openen over een eventuele sa

menwerking. Het slachthuis van Tilburg is nogal ver
ouderd. 

6. Heeft de schaalvergroting nog consequenties voor het 
Eindhovense slachthuis ten aanzien van inrichting e . d.? 

Binnen het kader van de schaalvergroting zlJn er voor 
het Eindhovense slachthuis wat produktie, ligging in 
de regio en slachtruimte betreft geen belemmeringen. 
Samenwerking met andere slachthuizen kan een geheel 
nieuwe problematiek oproepen, waarvan de consequenties 
thans niet te overzien zijn. 

7. Wat gebeurt er met de verwevenheid slachthuis-vlees
keuringsdienst? 

Deze verwevenheid blijft bestaan. De administraties 
zullen in de toekomst gescheiden moeten worden ge
voerd. 

De bedrijfseconomische aspecten van het bedrijf zul
len meer en meer de aandacht gaan krijgen. 

8. Welke ontwikkelingen zijn er in de E.E.G.-landen ten 
aanzien van de slachthuizen? 

In België is de situatie op het moment stabiel. Er 
staat een nieuwe vleeskeuringswet op stapel, waarin 

op schaalvergroting zal worden aangedrongen. 
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Frankrijk streeft naar een planmatige concentratie. 
Naast 150 particuliere slachthuizen zijn er 1.500 open
bare slachthuizen (in Nederland is de verhouding 85 -
86). Een concentratie is op korte termijn te verwezen
lijken krachtens een door middel van een wet te ver

strekken subsidies. 
Duitsland kent al grotere eenheden dan in Nederland 

het geval is. Een verdere schaalvergroting is dan ook 
niet op korte termijn te verwachten. 
Van de situatie in Italië is weinig hoogte te ver
krijgen. Het noorden van dit land kan als een volledige 

E.E.G.-partner worden beschouwd. Het zuiden is een 
achtergebleven gebied (evenals het Franse platteland). 

9. Wanneer is het rapport van de commissie Siderius te 
verwachten? 

Eind 1970. De conclusies van het niet- gepubliceerde 
interim-rapport zijn toegespitst op de hygiëne van de 
vleeskeuring. Wat betekent afschaffing van art.8 voor 
de hygiëne. Gedacht wordt aan een uitgebreid repres
sief toezicht door middel van extra contr5le en een 
meldingssysteem, alsmede verplicht gekoeld vervoer. 

Officiële standpunten 

Teneinde op korte termijn meer inzicht in de problema
tiek van slachthuiswezen en vleeskeuring te verkrijgen, 
zijn van regeringszijde bij besluit van 17 april 1969 

twee commissies ingesteld: 
Een commissie "organisatie slachthuiswezen" met als voor
zitter de heer Ir. J.A.P.Franke, directeur-generaal van 
de Voedselvoorziening en de Visserijen, en een commissie 

"organisatie vleeskeuring " onder voorzitterschap van de 
heer Dr. P.Siderius, directeur-generaal van de Volksge

zondheid. 
Eerstgenoemde commissie heeft tot taak te adviseren over 

een efficiënte opzet van de slachting in Nederland, daar
bij rekening houdend met: 
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a. de huidige methoden van produktie, be- en verwerking 
en distributie van vlees en vleeswaren; 

b. een geleidelijk wegvallen van de nadere keuring ex 

art.8 van de vleeskeuringswet; 

c. een schaalvergroting bij de uitvoering van de vlees

keuring. 

De tweede commissie heeft tot taak te adviseren over: 

1. een uitvoering van de vleeskeuring met het oog zowel 
op de afzet in het binnenland als op de export, zulks 
aangepast aan een efficiënte opzet van de slachterij, 
daarbij rekening houdend met: 

a. een geleidelijk wegvallen van de nadere keuring 
ex art.8 van de vleeskeuringswet; 

b. strenge eisen, te stellen aan het vervoer van 

vlees; 

c. een doeltreffend toezicht op produktieplaatsen en 
verkoopplaatsen van vlees en vleeswaren; 

2. een herziening van de vleeskeuringswet, gericht op 
het onder 1 . gestelde, met een zodanige overgangs
regeling, dat het noodzakelijk hygiënisch toezicht 

verzekerd blijft. 

De inmiddels uitgebrachte interim-conclusies van de 
commissie Franke zijn in deze nota opgenomen. 

De commissie Siderius heeft eveneens een interimnota 
uitgebracht, doch de hierin vermelde conclusies zijn 
nog niet openbaar gemaakt. 

Behalve beide genoemde commissies hebben gedurende de 
laatste jaren ook nog andere instanties zich met de 

problematiek van slachthuizen en vleeskeuring ingelaten. 
De conclusies waartoe bedoelde instanties zijn gekomen 
worden in het hiernavolgende eveneens weergegeven. 
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I. De commissie Franke 

Interimconclusies van de commissie organisatie slacht
huiswezen (commissie Franke ) , zoals deze bij brief van 
25 februari 1970 aan de voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten- Generaal zijn bekendgemaakt: 

1 . Slachthuizen zullen ook in de toekomst als primaire 
taak hebben: 

a . het ter beschikking stellen van slachtplaatsen 
met bijbehorende inrichtingen; 

b. andere faciliteiten, zoals ruimten en outillage 
voor opslag en verdere bewerkingen, voor de vlees

handel enz.; 

c. diverse voorzieningen ten behoeve van vleeskeu

ringsdiensten en voor de veterinaire hygiëne in 
het algemeen. 

2. Met inachtneming van de veterinair- hygiënische eisen 
zal de efficiency zodanig moeten zijn, dat het slacht

huis zelf tenminste een sluitende exploitatie heeft: 

a. in open concurrentie met de andere slachthuizen en 

slachterijen; 

b. op basis van de inkomsten verkregen uit de vergoe

dingen die het slachthuis in rekening brengt voor 

zijn verleende diensten. 

3. Bovenstaande houdt in, dat slachthuizen geen (blij 
vende) financiële steun bij de exploitatie, zoals 
bijdragen uit de gemeentelijke begroting of andere 
directe subsidies, meer zullen ontvangen. 
Heffingen met een beschermend karakter zullen moeten 
verdwijnen, terwijl heffingen uit hoofde van vlees
keuringen geen baten meer zouden dienen te zijn in 
de exploitatie van het eigenlijke slachthuis. 
De commissie acht in dit verband een splitsing van 

de administratie voor slachthuis respectievelijk keu
ringsdienst zeer gewenst. 
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4. Teneinde tot de meergenoemde efficiency te geraken 

heeft de commissie de indruk, dat in de nabije toe
komst veelal als één van de voorwaarden is te ver
wachten, dat slachthuizen in Nederland een minimum 

grootte van 10 .000 - 20.000 ton vleesproduktie per 
jaar zullen moeten hebben. 
Dit houdt een essentiële schaalvergroting in, waar
door ons land in de toekomst meteen aanzienlijk 
geringer aantal slachthuizen kan volstaan. 

5. Een dergelijke schaalvergroting op zichzelf zal on
voldoende waarborg bieden voor de noodzakelijke effi
ciency in het slachthuiswezen. Om tot een sluitende 
exploitatie te komen zal een zo volledig mogelijke 

benutting van de capaciteit noodzakelijk zijn. 

6. De gewenste efficiency van het slachthuiswezen is 
bovendien niet te bereike~ zonder een opheffing van 
de nadere keuring (art.8 vleeskeuringswet). Deze keu
ring is een rem op de schaalvergroting en het ophef
fen hiervan wordt als belangrijkste voorwaarde gezien 

voor de efficiency-verbetering. 

7 . Artikel 8 kan slechts op korte termijn afgeschaft 
worden, indien de financiële consequenties daarvan 
opgevangen worden door een re geling, die in een ge
leidelijke afbouw van de inkomsten uit deze keuring 

voorziet. 

8. Ter wille van de beoogde efficiency van het slachthuis
wezen zou het wenselijk zi jn een datum .ast te stellen 
voor de definitieve opheffing van artikel 8. 
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11. De Vereniging van Directeuren van Gemeentelijke Slacht

huizen 

De Vereniging van Directeuren van Gemeentelijke Slacht
huizen in Nederland en de groep directeuren van vlees
keuringsdiensten en keuringsdièrenartsen van de Konink
lijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde heb

ben in december 1968 een rapport uitgebracht, getiteld: 
"Schaalvergroting keuringsdiensten van slachtdieren en 

van vlees - Programmering openbare slachthuizen" . 

De voornaamste conclusies uit dit rapport zijn: 

1 . Het aantal vleeskeuringsdiensten is te groot. Samen

voeging op grote schaal is noodzakeli j k. 

2 . Er heerst bij de hoofden van vleeskeuringsdiensten 
geen volledige eenstemmigheid over het opheffen van 
de nadere keuring op hygiënische gronden. 

3. Het eventueel verdwijnen van de nadere keuring heeft 
o.m. als consequentie: 

a. er is meer repressief toezicht nodig; 

b. het wegvallen van een aanzienli j ke inkomstenbron, 
waardoor vele keuringsdiensten, met of zonder open

baar slachthuis, in hun voortbestaan worden be
dreigd. 

4. Door E.E.G.-regelingen zal de keuring ingevolge de 
vleeskeuringswet en de veewet binnen korte tijd ge
lijkwaardig zi j n. 

5. De taak van de keuringsdiensten van slachtdieren en 
van vlees zal, zowel wat de keuring als het repressieve 
toezicht betreft, uitbreiding ondergaan. 

6. Programmering, d.i. de ruimtelijke spreiding, van 
openbare slachthuizen dient te worden bezien in samen
hang met schaalvergroting van keuringsdiensten. 

7. Het oprichten van structuurplannen voor vleeskeurings

diensten en slachthuizen kan alleen op regionaal 
niveau geschieden. 
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111. Studiecommissie V.N.G. 

In december 1969 bracht de studiecommissie ontwik
keling vleeskeuring en slachthuiswezen, ingesteld 
bij besluit van het bestuur van de V.N.G. van 27 no~ 

vember 1969 , een i nterim-rappor t uit . 
De inhoud van het onder 11 genoemd rapport werd bij de 
werkzaamheden betrokken . 

De voornaamste conclusies uit dit rapport luiden: 

1. De huidige ontwikkeling (n.l. een ander patroon 
van vleesdistributie en de invloed van een verdere 
integratie binnen de E.E.G.) zal de vleeskeurings
diensten niet onberoerd laten. 

2. De ontwikkeling van de vleeshandel en van parti
culiere grootslachterijen, alsmede de mogelijk
heden van snel en hygiënisch vervoer en van con

servering van vlees maken de aanwezigheid van een 
openbaar slachthuis in een bepaalde gemeente op 

zichzelf minder noodzakelijk; uit een oogpunt van 
keuring is er evenwel behoefte aan een centraal 
punt bij de in- en doorvoer van vlees, hetgeen 
tot nu toe het openbaar slachthuis geweest is. 

3. De koeltechnieken en de snelheid van transport 
hebben de overwegingen, die tot de totstandkoming 
van artikel 8 (de nadere keuring) hebben geleid, 
aan kracht doen inboeten. 

4. Door het eventueel opheffen van de nadere keuring 
vervalt een belangrijke bron van inkomsten. Een 
doelmatige organisatie en een opgevoerde efficien
cy van de vleeskeuringsdiensten zullen tot het 
opvangen van de 'financiële gevolgen moeten bij

dragen. Het komen tot grotere eenheden in een 
bepaalde regio, alsmede concentratie van slachten 

en van invoer van vlees bij het openbaar slachthuis 
zullen daartoe eveneens een middel kunnen zijn. 

5. De specifieke functie en de daarop afgestemde be-

heersvorm van het openbaar slachthuis vragen nadere 
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studie. Nu de gemeenten op grond van een histori
sche ontwikkeling slachthuizen exploiteren is het 
niet mogelijk deze rol zonder meer af te stoten 
zonder dat dit ingrijpende gevolgen zal hebben 
voor de vleesvoorziening. 

6. Het stichten danwel uitbreiden van een openbaar 
slachthuis zal moeten worden gezien tegen de ach
tergrond van de noodzaak van het komen tot grotere 
eenheden, die ook in internationaal verband qua 
eisen en bedrijfsvoering rendabel kunnen worden 
geëxploiteerd. 

7. De E.E.G. gaat uit van een minimum-produktie van 
8.000 ton per jaar voor slachthuizen, waar ver
schillende diersoorten worden geslacht. 
Voor Nederland is evenwel een grotere capaciteit 

geraamd. Een slachthuis met een capaciteit van 
10.000 ton per jaar kan zijn functie in concurren
tie met industriële bedrijven blijven vervullen, 
zij het dan, dat aan bepaalde voorwaarden op het 
gebied van produktiemethoden en vervoer moet zijn 
voldaan. 

8. Het werken met grotere eenheden kan er toe bij
dragen te komen tot samenwerking in een bepaalde 
regio om de daarmee gepaard gaande financiële risi
co's gezamenlijk te dragen. 

9. Vooruitlopend op definitieve maatregelen beveelt 
de studiecommissie de gemeentebesturen aan reeds 
thans overleg te openen op regionaal niveau aan
gaande bepaalde richtlijnen waaraan de nieuwe 
structuur van vleeskeuringsdiensten en openbare 
slachthuizen dient te worden getoetst. 
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Conclusies 

Aan de hand van voorgaande samenvatting van enige rap
porten en gesprekken met betrekking tot het vraagstuk 
van het slachthuiswezen in Nederland, kunnen ten aan
zien van het Eindhovense slachthuis de volgende oonclu
sies worden getrokken. 

1. In het kader van de toekomstige schaalvergroting van 
de openbare slachthuizen en de nieuwe structuur van 
de vleeskeuringsdiensten voldoet het slachthuis qua 
eigen produktie ruimschoots aan de gestelde minimum
eisen voor voortbestaan, al moet aan bepaalde voor
waarden op het gebied van produktiemethoden worden 
vo ldaan. 

2. Deze produktie op zichzelf is nog geen waarborg voor 
een sluitende exploitatie van het slachthuis, die, 
gezien de interim-conclusies van de commissie Franke, 
noodzakelijk is. 
Om een juist inzicht te krijgen in de exploitatie 
van slachthuis en keuringsdienst is het noodzakelijk 
afzonderlijk administraties voor slachthuis en 
keuringsdienst te voeren, zodat het mogelijk is de 

exploitatie van slachten, keuren, repressief toezicht 
en laboratorium afzonderlijk te beoordelen. 

3. Mede in verband met het,binnen enige jaren,wegvallen 
van de nadere keuring, de noodzakelijke opvoering van 
de efficiency, de gewenste splitsing van de administra
tie van slachthuis en vleeskeuringsdienst, en de op
timale benutting van de aanwezige capaciteit, dient 
samenwerking met enige gemeenten, b.v. Helmond, Til

burg, Weert en Venlo bevorderd te worden, teneinde 
in de toekomst tot een sluitende exploitatie te komen, 
met inachtneming uiteraard van de veterinair-hygi~ni
sche eisen. 

4 . Het slachthuis is, van landelijk standpunt uit gezien, 
gunstig gelegen. Eindhoven wordt bij uitstek als cen

trumgemeente gezien voor een groot slachthuis. 
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5. Het exploiteren van een slachthuis blijft voorlopig 
een gemeentelijke, dan wel regionale, taak. De vlees
keuring blijft eveneens de eerste jaren in handen van 
de gemeenten. Er is dus alle reden voor de gemeenten, 
die een groot openbaar slachthuis binnen hun grenzen 
hebben, dit te blijven exploiteren. 

6. Gezien bovenstaande bestaat er alle reden de inrich
ting van het Eindhovense slachthuis zo snel mogelijk 
aan te passen aan de E.E.G.- (c.q. U.S.A. - )eisen, aan
gezien deze binnen niet al te lange tijd de enige gel
dende eisen zullen zijn. 

7. Indien in regionaal verband het bouwen van een nieuw 
slachthuis overwogen mocht worden, moet op een voor
bereidingstijd van 10 jaar worden gere kend en een in

vestering van tenminste 40 á 50 miljoen gulden (in 
gu'ldens ,van 1970). 

Eindhoven, oktober 1970. 

Afdeling Onderzoek en Statistiek 
der Gemeentesecretarie Eindhoven 


