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THE JOURNALS OF RALPH DAVISON, 1699-1700
The Journals as documents, and Davison's business activities

by
A. C. CARTER
These two annual journals cover the period 1 January to 31 December
1699, and 1 January to 31 December 1700, in two equal parts of 29 folios
for each year, followed by a standard index (to the corresponding ledger)
of one sheet each for every letter of the alphabet, i-j and u-v being treated as
one, with each sheet ruled into 24 sub-sections [for each letter of the alphabet
with i-j and u-v treated as one]. Journal A (1699) begins with entries to introduce assets and liabilities then supposedly in existence. Each index terminates
with a short list of goods in trade and of the corresponding ledger folio.
Each title page is subscribed Ralph Davison, and the entry for 1 January is
in each case titled "Amsterdam".
The two journals are contained in one calf-bound volume ruled for cash
in red, and are written up in the Dutch language and kept in Dutch currency.
The volume was entrusted to me by the late Professor Edward Hughes, of
Durham University, and we agreed that a short note on the business transactions might be of interest. With Professor Hughes' permission I had a
photostat copy made, and showed it to Professor Yamey, who was interested
in the accountancy methods revealed, and to Dr. Simon Hart, who with his
customary readiness to help all researchers, above all anyone interested in
Amsterdam, investigated topographical problems presented by a recorded
purchase of property.
It is deeply to be regretted that this resultant publication should appear so
long after Professor Hughes' death. We would like to express our thanks to
his heir for allowing us to continue to use the original MS as well as the
photostat in connection with our researches.
It seems that the journal represents not actual transactions, but a student's
exercise or possibly a form of book-keeping teachers' "teaching aids". For
in the Netherlands book-keeping in the seventeenth and eighteenth centuries
was far in advance of what was the practice in most other countries. Richard
Dafforne tells us in his Merchants Mirrour, published in London in 1636,
that book-keeping methods used by merchants in England were "Disdain
worthy, wilfull ignorance". And we know that George Watson, for instance,
went to the Netherlands to learn book-keeping. Watson has been described
as a professional accountant and his exercises in book-keeping are still preserved (cf ed. Richard Brown, C. A., The History of Accounting and Accountants, Edinburgh 1905, pp. 152-7, 183-4).
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Professor Yamey and I myself feel that the range of business as shown by
the Davison journals seems suspiciously complete. So are the family contingencies, such as convenient inheritance, the death of a child for whom an
annuity had been arranged, while two others survived. There are also inconsistencies between particulars given about business associates and ships, not
to mention their skippers, which supposedly carry Davison's goods, and
entries in various Notarial documents as shown in the very detailed index to
this collection which begins with the year immediately following the end of
Davison's journal. Also some of the prices quoted as being charged, paid, or
used as bases on which values are calculated, are not in line with those which
the Posthumus price-series, Justice's rates, or Friis and Glamann, give us
reason to suppose were ruling at this time. It seems likely, in short, that these
accounts were indeed compiled by someone who had traded from Amsterdam, who was familiar with the way that merchants there recorded their
transactions, who knew the Dutch language and had many Dutch business
associates; but who was relying on his memory for details. For instance, in
the early summer of 1700, Davison's journal records the purchase of a named
house on the Haarlemmerdijk from its named owner, and the letting of it,
to a named practising surgeon. A house of the same name existed at the end
of the seventeenth century in the named area, but not at the precise place.
A person of the same surname (but not of the same baptismal name) lived
in a nearby house at the time of the purchase. There was in fact a surgeon of
the same name as the lessee. But none of all these details given in the journal
could be exactly pinned down in the relevant city records, which in Amsterdam are very exact and exist in great profusion. Moreover, the purchase of
Davison's children's annuities, which cost him 7500 guilders, appears as a
transaction in his journal. But no such sum is to be found on the credit side
of the appropriate City Treasurer's book. Nor do interest payments (which
appear, one might think prematurely, in Davison's journal) figure in the city
accounts. It seems that the particulars of the house-property were drawn
from a slightly inaccurate recollection of this part of Amsterdam and that
names for the former owner and future lessee were those of half-remembered
associates.
It might be argued that to waste time, ink, and precious publication
space on what was after all only an exercise, could be counted labour in vain.
But accounts of business transactions of the period are even now far from
abundant, and anyhow an exercise is at least as likely, perhaps even more
likely, to illustrate general business trends of the period, as would be the
accounts of an actual trading concern. Moreover, it was hard to resist the
challenge to exercise qualities as detectives, not to mention in Professor
Yamey's case to learn something more of accounting techniques of the period
and in my own to draw further on the resources of a uniquely varied and
relatively complete local repository, which is invaluable to all students of
seventeenth and eighteenth century international trade. Moreover not all
economic historians of the period have as yet grasped the importance of the
Municipal Archives of Amsterdam, and it could be that not much effective
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use has as yet been made of the magnificent, detailed and meticulouscompiled ten-year index to the Notarial collections there, which covers the
years 1701-1710.
The journals are written up in two different hands. The first, not necessarily that of whoever wrote Ralph Davison's name on the front page, is neat,
exact and firm, the other less so. The second, less meticulous, writer takes
over on 16 July 1700, so that writer number one covers rather more than
three quarters of the period. Both hands appear in the alphabets to both
journals, that is to say, hand number two makes entries also in the alphabet
to the journal actually written in hand number one. But there are only three
of these entries in the index to ledger A, and two of them refer to transactions
only discoverable in Journal B, both of them financial and fairly complicated.
Placed after these two financial entries there appears only the symbol 00 in
the place where the page number should be. It is tempting to assume that if
this is in fact an exercise hand number two is that of the instructor, shewing
the pupil by entries in the index to Journal A, how to index the more complicated calculations to which he has graduated in Journal B. There is no reason
why the later part of Journal B, in hand number two, should not have been
written out at one time.
The business, or alleged business, was neither large nor small; at the initial
stage it was however in a very healthy state. The opening entries in Journal A,
reveal that cash immediately available, in the bank or at hand, amounted to
20,OOOf. Debts outstanding for goods already sold were reckoned at a further
19,OOOf, and similar debts from foreign debtors, mainly in French, Spanish
and Italian ports, to 20,OOOf. There was also one creditor in each of the cities
of Vienna and Cologne, and one at Curacao. A further 31,319fwas owed by
other foreigners; these debts are expressed first in the relevant foreign currency, then in the guilder equivalent. Goods in trade were valued at 16,168f,
mainly in French ports and Curacao, and property and ship shares were
worth a further 9,900f. Debts for goods bought but not yet settled for
amounted to 15,128f, and 2,249f was outstanding also to associates abroad
who handled sales or made purchases on the firm's behalf. Other outstanding
debts are reckoned at 5,009f. So the concern began the year 1699 with net
assets of 94,OOOf.
The commodities dealt in appear to be extremely varied. In fact it becomes
immediately clear that Davison's business can only be classified as that of a
general merchant. Moreover, as time goes on, financial transactions increase
rapidly in numbers and in the reward they bring. These include bill-broking,
insurance, dealings in exchange and, after the happy accident of an inheritance from a grandmother, overseas investment, in Dutch and English stocks
and in French government securities of various kinds. These involve, towards
the end of Journal B, some sophisticated exchange/brokerage/yield calculations and this increasing complexity does seem to suggest an exercise. There
was also a tendency for bills to become more heavily endorsed before being
accepted by Davison; later these are even protested. There were one or two
transactions in currency, mainly pieces of eight and Netherlands ducatons.
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There is, indeed, hardly a facet of Amsterdam money-dealing which is not
reflected somewhere.
The same is not entirely true of commodity-trading as shewn in the Davison Journals. The range of commodities is, however, large. It includes spices,
mainly pepper, textiles (mainly wool but some linen), sugar, cheese, brandy,
nails and tin, a regular quarterly venture in rabbit skins and deals in fats and
whale-oil. There is not very much tobacco, which is untypical as this concern
was supposed to have dealings with the West Indies. There are mixed consignments of consumer goods to the West Indies, the return being usually
in sugar and cotton, but not tobacco or coffee. Consignments were sometimes varied, mixed cargoes being usually despatched to the Mediterranean,
and single items to northern French ports. Rabbit skins went on their own,
at least as far as Davison was concerned. Another commodity rarely shipped
with others was nails; elsewhere these nearly always figure as part of mixed
cargoes of consumer goods going to plantations.
On the whole, Davison's ventures into finance seem more "typical", if any
one business can be said to be "typical" of its period, than his dealings in
commodities. It was certainly not untypical for the general merchant to
branch into finance. As Professor Charles Wilson argued long ago, this
process was in fact itself typical of trends in Dutch trading as a whole. It is
perhaps rather startling to find it happening here so early, so quickly and
on so universal a scale in so short a time. This could also suggest that the
journals do in fact represent an exercise rather than an actual business.
So widespread a concern, with dealings on so considerable a scale, is most
unlikelty not to have needed the services of a notary. It should therefore have
been possible to trace some of its activities in some section of the ten-year
Notarial index, which is complete from only one day after the last recorded
transaction in the journal. It seems inconceivable that all of Davison's associates, let alone he himself, should have gone out of business, or so altered
the titles of their concerns, that they should not be identifiable in some way
in such an index. Nor does it seem possible that all the ships used should
have ceased to ply, or changed their skippers, in the course of a single night.
A determined effort was made to establish whether at least some of the firms
Davison was supposed to have dealt with, and some of the ships he supposedly hired, were to be found in the Notarial Index, which lists not only firms,
places, commodities, and ships (with their skippers) which are the subjects
of, or whose skippers are signatories to, notarial documents, but also any
which are mentioned in all such documents extant for the period 1701-1710.
The results were bafHing, tantalizing, irritating and suggestive. The first
point is that there is no mention, under any category, of the name Davison,
let alone anyone identifiable as Ralph Davison. So this individual, who is
alleged to have negotiated so many deals, protested bills, chartered ships, apd
invested inherited money in foreign loans, made no impression on a detailed
index to the Notarial Archives that begins only one day after his journal
ceases.
Secondly, on the rather few occasions when associates' or correspondents'
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names could be identified in the index, there was rarely accord between the
versions or particulars given in the Journal, and those which distinguished
such firms in the Index. We should not put too much stress on spelling. But
one quite well-known firm, that of Pierre Butuex and Sanda of Middelburgh,
is invariably spelt wrong in the Journal. Houssaye of Havre de Grace appears
as de Houssaye throughout - an extra "de" once in a while would be much
less suggestive of a defective memory that an invariable mistake of this sort.
Davison was supposed to do a good deal of business with a firm called Boursoy of Paris, Rouen and Lyons. Jean Claude Boursoy, according to the
journals, saw to things in Paris, Jean Andre in "Lion" [sic] and Nicolaas
[sic] in Rouan [sic]. Either these partners did a general post between 1700
and the start of the next decade, or someone's recollections were unreliable,
because according to the index they had not only all changed places but had
been joined by a relation called Pierre within a few months. In the Journal
a firm appears as G. and B. Sollicoffre of Marseilles, doing business with a
firm Sollicoffre and Goldblat in Vienna. In the Notarial index is Jan Conraad
Zollicoffre. The majority of Davison's associates do not appear at all, even
when it is clear from the journal entry that a Notarial document would have
been necessary. This appears to imply what is a priori improbable, either that
they dealt only with Davison in such matters, and therefore employed no
notary after Davison gave up his activities [assuming (a) that he really was
in trade, and (b) ceased to function at midnight on 31 December 1700] or that
most of Davison's associates, as well as Davison himself, ceased to trade at
that witching hour.
As to ships' names, we all know how depressingly unoriginal these are,
and also how many, alas, of the large Dutch families of Jansen, Jansz, Bruin,
Smit, etc. provided them with skippers. In fact, to identify a ship with certainty one must know not only her name, but also the surname of her skipper,
and at least the initial of his Christian name, and even the home port. Here
also there is a tantalizing approximation on a few occasions between the
Notarial index and the Davison Journals. In 1700 according to the Journal
Davison charted a ship called the Eendraght [Union], skipper Dauwen
Auchy. In a charter-party of 1701, a ship named Eendraght was skippered by
Harmann Agges. Was this the same name, imperfectly rendered in the journal? Neither name, incidentally, sounds Dutch, or even possible. Another
ship, the Juffrouw [Miss] Anna, another familiar ship's name, was commanded in 1700, according to the journal, by Cornelis Cruys. In 1701 a ship so
called was skippered, and this could be suggestive, by a William Davidson.
On the other hand, the Pellican [sic] in the Journal, not so common a ship's
name, does not appear in the Notarial index at all.
Amsterdam is rich in, and has taken pains to index meticulously, records
of baptism, marriage and burial. If someone called Ralph Davision had
been christened, married, become a parent or been buried in Amsterdam
we would know about it. Actually, the name Davison, in any of its many
forms, appears not at all in the Index to these registers which cover the halfcentury between 1650 and 1700. In the second and third decades of the next
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half-century, 1700-1750, we get some Davidsons, Daviszons, Davis', Davids'
and a Davydzon, but never with the Christian name Ralph, or even the
initial R, and only once, in 1747, in the form Davison. Of course it is perfectly possible for someone called Ralph Davison to have lived in Amsterdam and to have traded there without getting baptised, or married, becoming
a father or being buried. But it does not seem possible that he could have
carried on such an active and all-embracing business without having made
some impression on the notarial archives, or at any rate with so little concurrence between the names of the people he had dealings with, the ships he
chartered, and the particulars about such people and such ships that are to
be found in Notarial documents the index to which begins in the year immediately after Journal B concludes.
There is some internal evidence which seems to indicate that the writers
of these journals were familiar with Dutch, and with the way Amsterdam
merchants recorded their dealings, but that their mother tongue was English.
Neither of them spots the arms of the y; each writes an English y in such
words as "myn" or "zynde". A firm is sometimes "tot", or "te", correctly
in Dutch, Rotterdam or some other port. But often it is "a" and even on
one occasion "at" a place. "Agio" which is invariably spelt with one g in
Dutch, is invariably written with two in the journals. It is not altogether
convincing to argue, as early as 1699/1700, that a capital initial "c" where a
"k" would be expected denotes a non-Dutch writer. But initial "c's" abound
in the journals where "k" would be customary in Dutch. Moreover, such
English names as do occur are correctly spelt, those even, such as Yarmouth
and Harwich, which often proved most fearsome hurdles to the Dutch. And
London appears with its English two o's, instead of an 0 and an e. On the
whole, evidence seems to be on the side of the Davison Journals being exercises, prepared partly by and partly for the instruction of a young man taking
up a career in trade. But the journals of themselves illustrate the early tendency for the commodity trader to turn to finance - and they illustrate
amply the range and variety of Dutch trade at the time.
Postscript. The Journal also mentions the scholar-merchant Phoonsen, who
died in Amsterdam in 1702. Dr. van Eeghen, whose knowledge of the city,
its records and the richness of its life and humour, is profound and allembracing, suggests that mention of this name might also help to establish
the "fake" nature of Davison's journal. For by the end of the seventeenth
century Phoonsen, whose claims to scholarship were despised by intellectuals, and whose trading skills were regarded with suspicion by merchants,
had developed into a figure of fun in Amsterdam. Dr. van Eeghen showed
me an account book somewhat similar to Davison's journal which may well
prove to be yet another student's exercise.

II

RALPH DAVISON'S ACCOUNTING JOURNALS
by
B. S. YAMEY

The manuscript consists of two successive journals, designated as journal
A and journal B, for the two calendar years 1699 and 1700. In each case the
journal is followed by the index to the corresponding ledger.
A first quick survey of the manuscript gives the impression that one is dealing with the journals of a merchant, engaged in domestic as well as foreign
trade in a variety of types of merchandise and having a range of transactions
of the kind prevalent in the years to which the account-books relate e.g. joint
ventures, consignment selling, transactions in bills of exchange and marine
insurance including bottomry. Each journal is kept impeccably on the double
entry system - the system referred to on the title-page of each journal as the
"styl der hedensdaags negotie". In the left-hand margin of each entry are
shown the folio numbers of the ledger accounts debited and credited, with
"point" marks to indicate that the ledger had been checked against the
journal. None of the entries nor the accounting procedures or practices
reflected in them would have offended contemporary bookkeepers or teachers
of the mystery of Italian double entry.
On more detailed examination, however, one develops serious doubts
whether the two journals are the surviving accounting records of a real
trading business. The view is formed, and progressively reinforced, that one
is handling specimen account-books either used for teaching purposes or
prepared by some student of bookkeeping in the course of his studies!).
In the seventeenth century some teachers of bookkeeping, for whose
services there seems to have been a thriving demand, prepared specimen
waste-books or memorials used in their courses of instruction. In the early
practice of double-entry bookkeeping - and for a long time in the standard
teaching of the subject - all transactions were entered in the memorial, in
detail and in rough form, as soon as possible after the transaction had been
made. The memorial served as the basis for entries in the journal, in which
for each transaction the ledger accounts to be debited and credited were
1) A manuscript volume dated 1581 in the City Archives of Cologne was considered to be a surviving account-book of a merchant until it was shown to be a
pupil's accounting exercise: B. Penndorf, Geschichte der Buchhaltung in Deutschland, Leipzig, 1913, pp. 104, 139. A model of bookkeeping, dated 1567-68, in the
City Archives, Antwerp, has also been mistaken to be the journal of an actual
business: W. Brulez, De Firma della Faille en de Internationale Handel van Vlaamse Firma's in de 16e eeuw, Brussels, 1959, p. 432, n. 4.
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clearly identified. From the entries in the journal, the ledger could then be
written up. A specimen memorial could therefore serve as basis for exercises
by the compiler's pupils: they could be required to compose the corresponding journal and then the ledger. A competent teacher could arrange the
entries in the memorial so as progressively to include more difficult or less
common transactions; and with ingenuity he could confront his pupils with
a tangle of detail so as to test their ability to apply the rules of debit and
credit in which they would have had oral instruction or about which they
could have consulted published treatises.
Richard Dafforne, an Englishman who had lived, worked and taught in
Holland, claims to have been the first in England to devise a memorial for
use as a teaching instrument. The title-page of his The Merchant's Mirrour ...
(first edition, London, 1635) promises "Two other Waste-Books for Exercise of the Studious". These two waste-books eventually make their appearance towards the end of the volume. The first avowedly deals with "many
varieties of usual passages amongst Merchants". In the second "is far more
nice matter to worke upon than in the former". In each case, the waste-book
is followed by the ledger in which only highly-abridged entries are made, so
that the pupil could check his own work without being spoon-fedl ).
It is highly likely that in Holland Dafforne had encountered the use, in
teaching, of specimen waste-books: in a preface addressed to teachers of
bookkeeping he claims no more for his use of them than that "the like
(though spoken by me) I have not seen presented to my Nation". It is well
established that by the middle of the century the pedagogic use of specimen
memorials or waste-books was common in Holland. A hectic controversy,
conducted partly in print, in the 1660s involved, inter alia, the charge that
one of the parties had used, without acknowledgement, the teaching memorials of Rogiere and Adrianus Koninck, celebrated teachers of bookkeeping,
as the basis for his own 2). It is likely that several unpublished specimen memorials were used by teachers towards the end of the century, and manuscript copies would have been in circulation.
I suggest that the Davison manuscript is the surviving part of a bookkeeping teacher's teaching kit. Presumably there were two corresponding
memorials (or sets of books of original entry), the two journals being a copy
(original?) of the teacher's solutions to the exercises, for the guidance of
pupils (or of other teachers?). There may also have been two corresponding
ledgers for the same purpose. Alternatively, although in my view less proba1) See, further, J. G. C. Jackson, "The History of Methods of Exposition of
Double-entry Book-keeping in England", in A. C. Littleton and B. S. Yamey (eds.),
Studies in the History of Accounting, London and Homewood, Illinois, 1956, p.

294.
2) O. ten Have, De Leer van het Boekhouden in de Nederlanden tijdens de Zeven-

tiende en Achttiende Eeeu, Delft, 1933, pp. 68-9. There is no evidence that any work
of either of the Konincks was published, although Bierens de Haan has an entry
"Koningh (Adrianus) - ltaliaans Boeckhouden" (n.d.) and an identical entry for
"Rogier" : D. Bierens de Haan, Bibliographie Neerlandaise Historique -Scientifique,
Rome, 1883, p. 153.
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bly, the manuscript is a pupil's exercise in which he attempted to render the
transactions recorded in the memorials in terms (distinguishing debits and
credits) and in form appropriate to the journal- a task in which, according
to an English writer, "lies all the difficulty of account-keeping"I). The latter
alternative is less probable, in my view, because, among other things, there
are no erasures, corrections or errors in the two journals2 ), and the inclusion
of several "Notas" is explained plausibly only on the basis that the journals
served as aids to pupils or teachers. (The document could, of course, be a
transcription made by a pupil.) These features also operate against a conjecture that the journals are real-world business documents 3).
Among the more substantial reasons why I am disposed to believe that the
two journals do not appertain to an actual business are the following:
(1) In journal A the transactions are fairly simple, although complicated (or

so they seem to twentieth-century eyes) transactions in bills and transactions involving foreign exchange are included. The second journal, one
year later, has more esoteric transactions, including the purchase of a
house, the sale of three ships, bottomry transactions, the taking-out of
life annuities for three children, the receipt of a legacy and a speculation
(option) in "traan" ("voorkoop van traan"). These are the kinds of
transactions one finds in contemporary treatises, though "voorkoop"
speculations were rarely treated. They also occurred in business of course.
But it is highly unlikely that they would all occur in the same business in
one year.
(2) The two bottomry transactions have the happy outcome-happy from
the point of view of pedagogy - that one of the ships becomes a write-off
whilst the other reaches its destination safely.
(3) Analogously, one of the three children dies before the end of the year,
providentially posing a difficult accounting problem for the bookkeeper
or pupil as regards treatment of the annuities.
(4) Of the three ships sold, two are sold at their book values, and the third
at a loss: again, as in the two preceding instances, this provides a good
test of accounting prowess.
(5) The household expenses ("huys-oncost") jump from 562.10.0 in 1699 to
1) M. Postlethwayt, Universal Dictionary of Trade and Commerce, London,
1751, art. "Mercantile Accountantship". As regards the writing-up of the journal,
another English author writes: "and it will not be done hastily, unless it is a very
plain matter; but requires the Solitude of a Compting-House; or Retirement from
all Manner of Interruption". A Gentleman of Honour [Roger North], The Gentleman Accomptant, London, 1715, p. 23 .
•) One small error - a slip of the pen, no doubt - has been detected: eighteen
"halve stucken" cloth ("Laackenen") were sent on consignment in two lots although only 14 halves were available for disposal.
3) The words on the title-page "geright door" Davison also testify against the
authenticity of the document as a business document. If the journals were the actual
journals of a merchant, the words would have been along the lines: "The journal A
of R.D., merchant, etc."
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4408.12.0 in 1700. This appears to be one of the few lapses from an otherwise excellently simulated realism. Another is the treatment, in journal
A, as one of the two "dubieuse debitores" of a debt which came into
being only seven months earlier. This is a remarkably short time in the
seventeenth or eighteenth centuries for the recognition in accounts of the
shakiness of a debtor.
(6) The predominance of rounded sums in the opening inventory entries
("inventaris") suggests a teaching exercise rather than a business record.
(7) Reference has already been made to the "Notas" which accompany some
of the entries. Several of these are conceivably the sort of reminder a
merchant or bookkeeper might have written in the journal for his own
guidance. For example, there are notes to the effect that "van Laackenen
wort apart r[ekening] gehouden", a reminder that there is a separate
ledger account for these goods, distinct from the general merchandise
account. (The accounting treatment of these goods separate from other
goods does not appear to have been dictated by some business need, but
suggests that the compiler was showing his pupils an alternative accounting procedure.) But some of the more elaborate notes make sense only
on the footing that the teacher is explaining how he arrives at certain
entries or why certain entries are correct. Examples include entries on
pages 15 and 18 of journal B: the note on the former explains how a rebate was calculated; that on the latter why the entries are correct even
though no explicit or separate entry was made for a "profit" accruing to
the business. Another example, on page 17 of the same journal, is a note
which gives an alternative treatment for the entries made.
If, as I have tried to show, the Davison journals were devised for teaching
purposes, it must be said that they are most effectively contrived for those
purposes. Lapses from realism have been noted. On the other hand, there are
several deft touches of naturalism: the loss of some cash is recorded, and the
entry refers to how it might have come about; the balance on the bank
account in the ledger does not tally with the bank's version and an adjusting
entry is made; a profit on a consignment which should have been transferred
to profit-and-loss account in 1699 was dealt with only in October 1700
("aIle [goederen] in AO reets v [er]kocht en d'avance tot dato niet v[e]reek").
The last-mentioned example is particularly realistic: an oversight discovered
through the chance leafing-through of a ledger (and a kind of "error" not
unknown in surviving account-books).
Moreover, the exercise devised by Davison (or whoever was the teacher)
must have been elaborate. From various entries it would seem likely that the
memorial did not contain the original entries for all transactions. Instead,
certain categories of transactions would have been recorded in specialised
books of original entry. Thus there are references to primary entries in books
identified by initials, for example to an AB ("assurancie" book), a BB
("banco" book), a WB ("wissel" book) as well as to the MB ("memorial"
book). Davison was no doubt following the practice in some large firms of
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using a series of books of original entry, with the memorial itself serving as
no more than a catch-all for miscellaneous types of transactions, none of
sufficient frequency to warrant a special book of its own. If this supposition
is correct, Davison's pupils would have been supplied with a set of the
various parts of the dismembered memorial, and would have gained thereby
an even better appreciation of the complexities of bookkeeping practice in
the business of a substantial merchant. Alternatively, if the supposition is
incorrect and a single comprehensive memorial had been used by the compiler, the references in it to the various other books would have conveyed to
pupils some impression of the use in practice of supporting account-books l ).
It should be noted that the aII-embracing memorial was almost certainly still
widely used in practice; and for didactic simplicity it was still to be found in
most contemporary treatises.
The wealth of circumstantial detail in many of the journal entries suggests
that the compiler of the journal had close acquaintance with the activities of
actual business firms; he may well have composed some of the transactions
recorded in it from actual transactions he himself had carried out or had
encountered in his capacity as accountant2 ).
Appendix
Reconstructed Profit-and-Loss (" Winst en Verlies")

1699

1700

24.10.0
380. 0.0
562.10.0

680.14.0
261.14.0
4408.12.0
2000.0.0
60.0.0
457. 7.8
1680. 0.0
2500. 0.0

Debits

Bad debts written off
Loss on ship
House expenses ("huys-oncost")
Loss on bottomry
Loss on option ("voorkoop van traan")
Expenses ("oncost")
Assurances ("premie")
Loss on annuity
Profit (1699)

2983.11.0
3950.11.0

12048. 7.8

1) In his La Science des Negocians et Teneurs de Livres ... , first ed., Paris, 1704,
Matthieu de la Porte, who described himself in an earlier book as "Hollandais",
distinguishes between the "Memorial entier, qui contient generalement toutes les
affairs" and the "Memorial divise en plusieurs Parties". He also describes several
"Livres d'Aide", some of which seem to have been designed to serve as books of
original entry from which entries were made directly into the journal: pp. 71, 123ff
(of 1753 edition). See also the discussion and examples in J. Everaert, De Internationale en Koloniale Handel der Vlaamse Firma's te Cadiz 1670-1700, Bruges,
1973, pp. 66-68.
2) Raymond de Roover has suggested convincingly that the illustrative set of
transactions recorded in the specimen account-books in Jan Ympyn's Nieuwe
Instructie . .. , Antwerp, 1543, were based on the actual account-books ofYmpyn,
who was a mercer in Antwerp: R. de Roover, "Een en ander over Jan Ympyn
Christoffels", Tijdschrift voor Geschiedenis, vol. 52, 1937, pp. 175-6.
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Credits

Profit on consignments
Profit on joint venture
Profit on general trading ("coopen"j
Profit on expenses (charged to clients at a
profit)
Agio
Profit on bills ("wissel")
Commission ("provisio")
Interest ("intrest")
Rebate on house purchase
Bottomry premium
Dividend
Loss (1700)

94.18.0

847.10.8
850.12.0
462.19.8

2353. 7.8
375.
603.
227.
157.
139.

6.8
7.0
7.8
3.0
1.8

3950.11.0

1240.12.0
24.19.0
90.0.0
266.15.8
110.18.0
210. 0.0
60.0.0
7884. 1.0
12048. 7.8

Reconstructed and Re-Arranged Capital Account

January 1, 1699:
January 1, 1700:

January 1, 1701:

Net assets
Profit 1699
Net assets
Add: Legacy from grandmother

94,000. 0.0
2,983.11.0
96,983.11.0
10,000. 0.0

Less: Loss 1700

106,983.11.0
7,884. 1.0

Net assets

99,099.10.0

III

HET HUWELlJK TUSSEN FILANTROPIE EN ECONOMIE:
EEN PATRIOTSE ILLUSIE*
door
Dr. H. F . J. M. VAN DEN EERENBEEMT
Deel III: Instituten tot werkverschaffing, opgericht in de periode
1780-1795

De armoede onder de volksklasse verergerde in de loop van de jaren tachtig van de achttiende eeuw sterk onder invloed van de teruggang in de economie. Naast de reeds vroeger aangegeven algemene oorzaken speelde hierbij
een extra rol het ongelukkige verloop van de vierde Engelse Oorlog die ons
land grote schade toebracht. De handel leed zware verliezen. De schamele
gemeente verloor door de stagnatie van handel en nering het dagelijks brood,
terwijl de gegoede stand zijn verteringen inkromp. De liefdadige instellingen
hadden niet voldoende financien om in de nood van de armen te voorzien,
zodat met name in de steden grote algemene huis aan huis collectes werden
georganiseerd om de nodige middelen te verwerven ter ondersteuning van
de groeiende massa behoeftigen. Een gelukkig effect van deze situatie, zij het
niet op de korte termijn voor de behoeftigen, was dat de fouten van het tot
nu gevolgde systeem van armenzorg scherper aan het licht traden en dat de
noodzaak om in plaats van een passieve bedeling een meer constructieve benadering van het armoedeprobleem te stellen steeds meer werd ingezien. Het
verschaffen van arbeid was een meer positieve aanpak van het vraagstuk van
de chronische werkloosheid bij hen die zelf hun kost wilden verdienen, en
bij de categorie mensen die in ledigheid en goed vertrouwen rekenden op de
blijvende onderstand van de charitatieve instellingen. Mede onder invloed
van de economisch-patriottische beweging kwamen instituten tot werkverschaffing in het centrum der belangstelling te staan. Hierdoor zouden, naar
men verwachtte, niet aIleen de toenemende kosten van onderstand gedrukt
kunnen worden, maar zou ook een heiIzame pedagogische werking kunnen
uitgaan op de houding van de arme.
EXPERIMENTEN IN DE TACHTIGER JAREN

Enkhuizen
In het kader van het voorgaande valt te plaatsen het initiatief dat in 1780
te Enkbuizen werd genomen. Op het eind van 1779 had den regenten van het
*) VervoIg van de studie, opgenomen in Economisch- en Sociaal-Historisch
Jaarboek, dl XXXV (1972), bIz. 28-64 en dl. XXXVIll (1975), biz. 179-255.
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AaImoezeniershuis en van het Nieuwe Armen-Weeshuis samen met de diakens der Nederduits Gereformeerde Gemeente aan de plaatselijke magistraat
een plan ter goedkeuring voorgelegd om binnen deze gemeente te komen tot
de oprichting van een werkhuis. In de vergaderingen van de stedelijke overheid van 10 en 27 december 1779 was dit voorstel besproken. Dit had tot het
besluit geleid, dat een raadscommissie over deze aangelegenheid een nader
rapport zou opstellen1 ). Dit kwam in behandeling in de vergadering van 6
mei 1780, waarin besloten werd positief op de ingediende plannen te reagereno De motivering daartoe was, dat de overheid het voorstel nuttig achtte om
de druk op de charitatieve activiteiten van Aalmoezeniershuis en Diakonie te
doen afnemen en verder als zeer geschikt beschouwde om de armen een
geheel of gedeeltelijk bestaan te verschaffen. Door een aantal mensen aan
het werk te zetten verwachtte de overheid als effect dat er meer geldmiddelen
zouden overblijven ter bedeling van zieke, zwakke en bejaarde personen die
nu door het grote beroep op de armenfondsen te kort kwamen. Tevens zou
een dergelijk project de gelegenheid geven de kinderen van onvermogenden
al van jongsafaan aan arbeid te gewennen. Tenslotte opende het bestaan van
een werkhuis de weg "ter weeringe van luye ledigheid en daaruit voortvloeyende onbeschaamde bedelarijen". Met dit wapen in de hand was men
in staat degenen aan banden te leggen "die door eigen schuld en vadsigheid
ballasten der samenlevinge geworden zijn". De gegoede burgerij had van het
project "een geoorloofd voordeel" te verwachten. Door kapitaal te fourneren
kon zij "met blijde vergenoeging ontvangen het loon der liefdadige goede
werken, satisfactie voor zig zelven, liefde en agting van zijnen medemensch,
en zegeningen van hun, die hierdoor op deze of gene wijze een ruimer bestaan ontvangen mogen". Het stadsbestuur verzocht de initiatiefnemers het
ingediende plan na de ontvangen goedkeuring zo snel mogelijk tot uitvoering
te brengen. De magistraat verwachtte, dat na de oprichting van het werkhuis
de betrokken initiatiefnemers aIle personen die daartoe in aanmerking kwamen, hiemaar zouden verwijzen op straffe van verlies van ondersteuning bij
weigering. In het werkhuis zouden de gezonde armen "naar mate van hunne
kundigheid en naarstigheid zodanig loon verdienen als waardoor zij zich ten
minsten een gedeeltelijk bestaan zullen kunnen verzorgen". De armenkassen
konden hierdoor "eenig soulaas in haare te doene alimentatien" bereiken2).
Na de approbatie van de stedelijke overheid van Enkhuizen is het nu zaak
aan de inhoud van het concept zelf aandacht te geven. Dit stuk dat duidelijk
gemspireerd is op het Hoornse voorbeeld van dominee Ris, vangt aan met
een korte inleiding en bestaat verder uit 26 artikelen. Als uitgangspunt van
het op te rich ten werkhuis werd geformuleerd "om gemeene en schamele lieden, die geene handwerken hebben geleerd, of geene gelegenheid hebben
dezelven te oeffenen, het zy geheel, het zy gedeeltelyk, te ontheffen van de
alimentatie, zoo van het Aalemoeseniershuis als van de Diaconie, en de
bedelarijen, zoo veel doenlyk, te weeren, terwyl de luiheid geen verschoning
1) G. A. Enkhuizen, Resolutien van Heeren Burgemeesteren en Vroedschappen
1779, 10 en 27 december.
") G. A. Enkhuizen, Resolutien 1780, 6 mei.
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zal kunnen vinden in gebrek aan werk, en den waaren armen, als stok6uden,
zieken, zwakken en miserabilen persoonen, eene ruimere bedeeling zal kunnen te beurte valIen; en daar en boven schamele kinderen geleerd, om in het
vervolg hun brood te kunnen winnen". Het was de opzet zowel binnen het
werkhuis, waartoe een behoorlijke ruimte gehuurd of gekocht zou worden,
als daarbuiten garen te laten spinnen, te laten weven, breien en touw pluizen.
Het garen diende als grondstof voor de weverij en als materiaal voor de
fabricage van visnetten. Het breien betrof het maken van haringnetten en
het vervaardigen van "gemeene kousen". Om er zeker van te zijn, dat armen
van beiderlei sexe en van alle leeftijd en gezindte zouden participeren aan de
mogelijkheid om zelf iets te verdienen en "daardoor de Armenkassen merkelijk te verligten", verplichtten de initiatiefnemers zich de gealimenteerden
die daartoe in staat waren, naar het werkhuis te sturen. Aileen op die manier
was er een garantie, dat men geheel of gedeeltelijk bevrijd zou worden "van
zulke voorwerpen, die thans tot derzelver laste koomen, zonder iets te doen".
Ook de leerlingen van de Armen-Kinder-School ter plaatse dienden in de
middagen naar het werkhuis te komen "ten einde aldaar eenig handwerk te
doen" en tevens opgeleid te worden "tot zoodanige kundigheden als ter
betrachting van christelijke en burgerlijke pligten kunnen nuttig zijn". Naast
de ondersteunden mochten ook anderen in het werkhuis komen of hun kinderen daarheen zenden om aan het arbeidsproces deel te nemen. Eveneens
was het voor dezen mogelijk buiten dit instituut werkopdrachten te ontvangen.
Om het kapitaal te verwerven, nodig voor de uitvoering van de plannen,
werden aandelen vanl 50,- elk uitgegeven. Vanaf 3 juli 1780 lagen intekenlijsten te Enkhuizen gereed, waarop men kon aangeven op hoeveel stukken
men wenste in te schrijven. Als blijk van "approbatie van dit goede werk"
nam het stadsbestuur 20 aandelen. Het totale aandelenkapitaal was aan een
maximumgrens gebonden van 120. a 25.000,-. Het Aalmoezeniershuis en
de Diakonie zouden boven het door participanten gefourneerde kapitaal
jaarlijks ieder 3 % van het totaal bijdragen, mits dat dit bedrag niet de som
van 11000,- per jaar overtrof. Mochten de behoeften van het Werkhuis
groter blijken dan mogelijk zou zijn om hieraan op basis van het aandelenkapitaal te voldoen, dan waren het Aalmoezeniershuis en de Diakonie gehouden het meerdere aan de directie van het werkhuis ter leen te verstrekken
a 2-!-% per jaar. Deze leningen mochten echter nooit in totaal hoger zijn dan
het bedrag van het aandelenkapitaal. Er zou niet per jaar dividend uitgekeerd worden maar om de vijf jaren. Indien er winst gemaakt werd, kon men
op 3 % per jaar rekenen ofwei 15 % per vijf jaren. Er gold weI een dividendbeperking van 3 %. De meerdere winst zou gelijkelijk verdeeld worden over
het Aalmoezeniershuis en de Diakonie, mits dat deze som niet het bedrag
overtrof dat zij hadden gefourneerd. Zou er daama nog winst te verdelen
overblijven, dan zou deze voor de helft naar het Aalmoezeniershuis en de
Diakonie gaan en voor de andere helft naar de overige deelhebbers. Indien er
echter onverhoopt verlies op de exploitatie geleden werd, dan drukte deze
buiten bezwaar van het Aalmoezeniershuis en Diakonie op de andere participanten. WeI zou dan getracht worden in de volgende vijf jaren elit verlies aan
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te zuiveren alvorens enig dividend uit te keren. Uit deze constructie blijkt,
dat de particuliere kapitaalverschaffers in "de Societeit" in feite op de tweede
plaats kwamen.
Het beheer was in handen van een college van directeuren, een boekhouder, een meesterknecht en enkele bedienden. De directie zou bestaan uit 9
personen, een uit de stedelijke magistraat aan te wijzen door de burgemeesteren die tevens als voorzitter zou optreden, twee uit het college van regenten
van het Aalmoezeniershuis, twee uit het college van diakens van de Nederduits Gereformeerde Gemeente, vier uit de groep der particuliere aandeelhouders. Ben interessant punt is, dat niemand van de deelhebbers zich aan de
verkiezing tot lid van de directie mocht onttrekken. Wilde men van een dergelijke functie verschoond blijven, dan diende men van te voren bij het nemen
van een aandeel een bedrag van/25,- extra te betalen, welk bedrag als gift
ten goede zou komen aan het Werkhuis. Verzuimde men deze vrijdom te
kopen en wilde men later bij verkiezing tot bestuurslid alsnog van deze
functie vrijgesteld worden, dan moest men een boete van /50,- betalen.
De leden van de directie kregen voor hun werk geen vergoeding en dienden
zelfs de consumpties die zij tijdens de vergaderingen gebruikten, uit eigen zak
te betalen' ).
Na korte tijd waren er 320 aandeelbewijzen geplaatst, zodat het kapitaal
hierdoor verkregen/16.000,- bedroeg. Op 15 en 16 december 1780 dienden
de participanten de eerste helft te storten op de aandelen, waarvoor zij hadden ingeschreven. Dit betekende dus /25,- voor ieder part. De tweede helft
werd in december 1781 opgevraagd2 ). Daarnaast brachten de regenten van
het Aalmoezeniershuis en de gereformeerde Diakonie samen in de eerste vijf
jaren nog /4320,- in middels een jaarlijkse bijdrage door ieder van 3 % van
het aandelenkapitaal. Na het verstrijken van de eerste vijfjarige periode kwam
aan de orde, of en hoeveel dividend aan de participanten zou worden uitgekeerd en welke restitutie gegeven kon worden aan het Aalmoezeniershuis en
de diakonie. Nadat zowel uit de particuliere deelhebbers als door de stedelijke overheid en het bestuur van het Aalmoezeniershuis en diakonie commissarissen waren aangewezen tot het opnemen van de eerste vijfjarige rekening,
kon de balans opgesteld worden. Tevreden constateerde men bij die gelegenheid "dat door den Goddelijken zegen de winsten van dit instituut successivelijk zoodanig waaren toegenomen, dat bij de leeden van deze vergadering,
met volle ruymte, deswegens een favorable resolutie konde worden genomen". Daarom werd eenparig besloten de deelhebbers 3% jaarlijks ofweI
15% over de vijfjarige periode te geven op basis van het ingebrachte kapitaal.
Omdat in de loop van 1781 slechts de helft van het aandelenkapitaal was volgestort, bedroeg het dividend over dat jaar /240,- en over de volgende vier
/480,- per jaar, in totaal derhalve/2160,-. Het bestuur van het Aalmoeze1) G. A. Enkhuizen, Collectie gedrukte stukken, Plan tot oprichting van een
Werkhuis te Enkhuizen zoals door de magistraat bij resolutie van 6 mei 1780 goedgekeurd (inv. dos. 1645).
') G. A. Enkhuizen, Resolutieboek van directeuren van het Oeconomisch Werkhuis 1780,17 november; 1781,7 december (inv. no. 531a).
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niershuis en de diakonie die conform art. 9 van de oprichtingsstatuten van
het werkhuis van 6 mei 1780 ieder 3 % van het door participanten bijeengebrachte kapitaal jaarlijks op tafel hadden moeten leggen, dus 1 X /240,en 4 X /480,- = /2160,-, kregen deze hedragen gerestitueerd. Wegens
"de schaarsheyt van contanten" bij het werkhuis gingen deze twee partijen
er mee akkoord, dat dit geld niet werd uitgekeerd maar zij in de boeken van
het werkhuis voor genoemde som gecrediteerd werden. Deze vordering zou
in de toekomst, wanneer de liquiditeitspositie van de werkinrichting gunstiger was, aan hen worden terugbetaald1).
Het goede financiele resultaat was voor het college van burgemeesteren en
vroedschappen van Enkhuizen aanleiding hun voldoening te uiten "dat daar
de meeste onderneemingen in deze stad ongelukkig slaagden, deze creatie
nogtans het gewenschte succes hadde". Ook de regenten van het Aalmoezeniershuis en de broederen diaconen bedankten de directie zeer voor het geslaagde beleid. Volgaarne werd door hen voor de toekomst "de gelukkige
voortgangvan ditlnstituut ter ondersteuning der armenkassen toegewenscht."
Het gelukkig gesternte van de directie van het werkhuis hield aan, want op
11 augustus 1786 gaven executeuren in de boedel van wijlen vrouwe Maria
Bontekoning bericht, dat zij aan dit instituut een legaat van /6000,- had
vermaakt 2 ). Ook de tweede (1786-1790) vijf)arige periode, de derde (17911795) en de vierde (1796-1800) konden afgesloten worden met een uitkering
vanJ2400,- aan de participanten, ofwei 15% per aandeel in elke periode.
De goede verwachtingen bij de oprichting waren in financieel opzicht duidelijk waar gemaakt in de loop der jaren.
Opvallend is de gewoonte, dat na het opstellen van de jaarrekening de
directie van het werkhuis zich ontspande met "een aangename conversatie
onder het gebruyk van een stukje kaas en brood en een glaasje wijn". Ook bij
andere gelegenheden zoals het introduceren van nieuwe leden van het bestuur en de eerste vergadering in het nieuwe jaar hield men van het savoureren van " een glaasje van distinctie". Het maakte de sfeer gezellig. Niemand
nam er aanstoot aan, want de heren betaalden dit uit eigen heurs. Vit de
notulen valt op te maken, dat de stemming op de vergaderingen uiterst hoffelijk en aangenaam was. Men was gaarne lid van dit bestuurscollege dat het
aureool had van een gezelschap te zijn van plaatselijke notabelen die genoegen met zakelijk beleid wisten te verenigen. Hoezeer het bestuur van het
werkhuis verweven was met het Iokale establishment blijkt o.a. hieruit, dat
op een bepaald moment zelfs drie directeuren tevens burgemeester van Enkhuizen waren3).
De eerste vergadering van directeuren van het werkhuis vond plaats op
1) G. A. Enkhuizen, Resolutieboek ... werkhuis 1785, 25 november; 1786, 27
januari. De constatering van de auteur Methorst, dat over de eerste vijf jaren slechts
13 % dividend werd uitgekeerd, is onjuist. Immers hij houdt geen rekening met het
feit dat de tweede storting op de aandelen pas eind december 1781 plaats vond:
H. W. Methorst, Werkinrichtingen voor Behoeftigen (Utrecht 1895), biz. 277.
2) G. A. Enkhuizen, Resolutieboek ... werkhuis 1786, 3 februari en 11 augustus.
8) G. A. Enkhuizen, Resolutieboek ... werkhuis 1791, 18 februari; 1793, 4
januari.

18

BET HUWELDK TUSSEN FlLANTROpm EN ECONOMIE

20 oktober 1780. Als voorzitter van het bestuur trad gedurende lange jaren
(tot februari 1812) op mr. D. E. van Loosen die een sterk stempel op het geheel drukte. Deze continuiteit en zijn deskundigheid voerden tot een daadkrachtig beleid. Op 1 december 1780 werd besloten van dan af de firmanaam
te gebruiken van "Oeconomisch Werkhuys te Enchuysen".
Voor vestiging van de op te zetten werkinrichting kwamen twee panden in
aanmerking, namelijk brouwerij "De Trompet" en nettenmakerij "De Laurierboom". De vraagprijs voor de brouwerij was /2000,- en die voor de
nettenmakerij slechts/300,-. De eigenaars van De Laurierboom, de gebr.
Haak, kwamen tot een lage verkoopprijs, omdat zij eigenlijk het gebouw
excIusief het daarbij gelegen pakhuis aan het bestuur van het werkhuis hadden willen schenken, ware het niet dat zij dit pand kort te voren nog voor een
bedrag van/500,- hadden laten opknappen. De directeuren gingen gaarne
op "de genereuse voorsteHing" van de heren Haak in en kochten de oude
nettenmakerij, drie daarbij behorende huisjes en enig gereedschap voor de
geringe som van /300,-. De bewoners van de huisjes, voor wie het huurcontract tot 1 mei 1781liep, kregen een douceur van resp. [10,-, [9,- en
[6,- om hun woning reeds voor eind november 1780 te ontruimen. Een van
de woningen ging dienen ter huisvesting van de aan te trekken baas van het
werkhuis, terwijl een ander geschikt was als vergaderruimte voor de directie
en de vestiging van het "comptoir". Werkhuis, de drie woningen en de
inventaris werden eind december 1781 voor een bedrag van/I 0.000,- tegen
brand verzekerd bij de Assurantie Compagnie te Amsterdam!).
In samenhang met het werkhuis zou een breischool opgericht worden om
kinderen van behoeftigen te instrueren in het breien van haringnetten. Hiertoe werd van W. Wijbrandsz in zijn huis in de Paktuynstraat met ingang van
20 november 1780 een vertrek gehuurd voor de som van 6 stuivers in de week.
Reeds in april 1781 bleek deze ruimte te klein te zijn. Het stadsbestuur was
echter bereid ter huisvesting van de breischool een gedeelte van De Munt af
te staan. De school waarop enkele tientallen meisjes leer den "met hunner
handenarbeid de kost te winnen", lag nu aan een drukke straat in het centrum van de stad. Dit gaf aanleiding tot klachten van mensen "die het vrolijk
en somtijds luydruchtig gezang der kinderen, van wie andersints eene vrolijke
arbeyd verIangt word, niet kunnen verdragen". Daarom vroegen directeuren
aan het stadsbestuur om een andere vestigingsplaats voor deze opleiding. Zij
dachten daarbij aan een ruimte annex de plaatselijke ArmkinderschooI. Dit
had het voordeel dat de meester van die school tevens supervisie over de breischool zou kunnen uitoefenen en met zijn mannelijk gezag assistentie kon
geven aan de breivrouw die de technische instructie en het toezicht tot taak
had. Nadere hulp was gewenst, omdat "de directie en het bestier over zodanig een aantal meest ongeschikte en qualijk geeduceerde kinderen een te
zwaare taak is voor een vrouwspersoon". De magistraat kon met de aangevoerde argumenten meegaan. Het duurde echter nog enige tijd, voordat de
1) G. A. Enkhuizen, Resolutieboek ... werkhuis 1780,20 en 27 oktober, 3, 10
en 17 november; 1781,28 december.
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nodige voorzieningen waren getroffen. Met Pasen 1785 werd de breischool
verplaatst van De Munt naar een ruimte bij de Armkinderschool in de St.
Nicolaasstraat.l )
Met de dagelijkse leiding in het werkhuis was belast baas C. Broersz. Deze
was op 10 november 1780 aangesteld tegen een jaarsalaris van 1250,- ingaande op 1 januari 1781, vrij wonen in een van de huisjes bij het werkhuis,
vrij vuur en licht, en de mogelijkheid met Nieuwjaar nog een geldelijke douceur te ontvangen. Tot 1 januari zou hij een vergoeding krijgen van 18 stuivers per arbeidsdag. Op 21 december 1781 besloten directeuren Broersz en
zijn vrouw "voor betoonde vigelantie" een douceur van 125,- te geven.
Het jaar daarop werd zijn salaris verhoogd tot 1275,- met daarbij de gebruikelijke toeslag van 125,-. Begin januari 1785 ging het salaris van
Broersz weer omhoog, nu naar 1300,-, terwijl hij en zijn echtgenote over
1784 nog een douceur van 150,- incasseerden. De reden tot deze dubbele
verhoging was het feit dat 1784 voor het werkhuis een zeer voordelig jaar was
geweest en de directeuren zeer tevreden waren over de ijver en de toewijding
van de baas. Ook toen de exploitatie over 1785 minder gunstig uitviel, werd
wederom een toeslag van 150,- toegekend "zoo wegens kunde, eerlijkheid
als voorbeeldige vlijt en besuyniging" van Broersz. Het bestuur erkende, dat
hij een grote inbreng had gehad in het succesvol afsluiten van de eerste vijfjarige periode. In tegenstelling tot vele andere werkinrichtingen in den lande,
waar men vaak sukkelde met kort verblijf of onvoldoende leiderscapaciteiten
van de technische beheerder, had men het te Enkhuizen goed getroffen met
de keuze van Broersz die tot aan zijn overlijden in januari 1809 op zijn post
in het werkhuis bleeP).
Het hekelen van vIas geschiedde door St. de Beer. AIs loon kreeg hij uitbetaald 4 stuivers per bos hennep, 12t pond zwaar, en 2 duiten per bos als
vergoeding voor de gebruikte olie. Voor de leiding over de meisjes in de breischool werd Adriana La Notte aangesteId. Zij had een gering basisloon van
10 stuivers per week, later verhoogd tot 15 stuivers. Daarnaast ontving zij
als premie 5 stuivers voor ieder vierendeel net dat de kinderen in de breischool hadden gemaakt. Bovendien mocht zij vrij wonen in een van de huisjes bij het werkhuis gelegen. Na verloop van tijd werd het basisloon opgetrokken tot een gulden in de week en de premie tot 10 stuivers per net. Degenen die ouder waren dan veertien jaar en nog nooit haringnetten hadden
gebreid, konden hierin onderricht worden door Trijntje Prins. Deze ontving
voor ieder die zij opleidde, 10 stuivers. Het betrof hier mensen die via thuisarbeid bij het werkhuis ingeschakeld wilden worden. Zij die thuis sponnen,
moesten de hennep afhalen bij de vrouw van C. Broersz en het touwgaren bij
haar inleveren. De vergoeding die zij hiervoor van het bestuur van het werkhuis ontving, bedroeg 1 stuiver per bosje. Degenen die zich thuis bezig hielden met het maken van netten, konden het garen betrekken via M. Plugger.
1) G. A. Enkhuizen, Resolutieboek .. . werkhuis 1780, 17 en 24 november; 1781,
6 april; 1783, 21 februari; 1785, 18 februari.
2) G. A. Enkhuizen, Resolutieboek ... werkhuis 1780, lOen 24 november; 1781,
21 december; 1783, 3 januari; 1785,7 januari en 30 december; 1809,24 februari.
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Deze vrouw nam tevens de netten in ontvangst die voor rekening van het
werkhuis waren vervaardigd. Zij toucheerde voor haar zorg 2 stuivers per
ingeleverd visnet. Voor de financieie administratie die de directeuren aanvankelijk geheel zelf verrichtten, werd "de jongeling" Simon Langedijk aangetrokken die onder toezicht van de directie zich zou moeten bekwamen tot
een alJround boekhouder. Hij startte met een beloning van /25,- per jaar
en kwam tenslotte op /100,- jaarsalaris1) .
Betrof het voorgaande het personeel betrokken bij het werkhuis, over de
arbeidskrachten valt het volgende mee te delen. In de breischool werden met
name dochters van behoeftige ouders opgenomen. Het onderwijs was gericht
op het leren maken van visnetten. In het werkhuis zelf gaven ervaren krachten onderricht in het spinnen. Naast instructie werkten dezen ook zelf ten
behoeve van het instituut. Een aantal jongens had tot taak het draaien van
het wiel in de baan. Hier werd het garen getwijnd, hetwelk een draad van
voldoende dikte moest opleveren die geschikt was voor het breien van netten.
De jeugdige werkkrachten wierf men aan via een lijst opgesteld door de
meester van de Stads Armkinderschool. Op basis van deze opgave werden
25 it 30 kinderen "uitgezogt" die het meest geschikt waren om te leren spinnen en breien. De leeftijd van de kinderen liep van negen tot en met twaalf
jaar. De jongens die in het werkhuis leerden spinnen, kregen 7 stuivers per
week; waren zij gevorderd in het yak, dan was het loon 18 stuivers. De jongens" die vastaaneen wiel drayen", ontvingen 15 stuivers in de week. Welke
vergoeding de meisjes voor haar werk in de breischool kregen, konden wij
niet achterhalen. Deze werd in ieder geval uitgekeerd per gebreid neF).
Naast het verdiende loon werd onder de werkende jongeren jaarlijks de
inhoud van de armenbus, waarin bezoekers van werkhuis en breischool hun
gift konden deponeren, verdeeld naar rato van het gepresteerde werk. Verder
ontvingen zij elk jaar een financiele toes lag op grond van het geld dat vanaf
eind 1781 het genootschap "Oeconomia Enchusana" regelmatig als premie
ter beschikking stelde. Meerdere directeuren van het werkhuis waren tevens
commissaris van dit genootschap. Conform het reglement van genoemd genootschap dat als een plaatselijke afdeling van de Oeconomische Tak is te
zien, werd in het kader van het beleid van deze algemene vereniging ge1delijke belonigen uitgeloofd om kinderen te stimuleren tot het verrichten van
arbeid in de textielsector. Van het door het genootschap ter beschikking gestelde bedrag ontvingen in 1781 de jongens die het wiel draaiden, ieder 12
stuivers per maand die zij gewerkt hadden, en de meisjes in de breischool
12 stuivers premie per gebreid net. Verder kregen aile kinderen bij deze uitdeling een halve koek. De giften van dit genootschap werden elk jaar hoger:
van/50,- in 1782 tot ruim/175,- in 1792. In 1788 werd onder de meisjes
en jongens een gift van zes gulden veldeeld, ter beschikking gesteld door de
1) G. A. Enkhuizen, Resolutieboek . .. werkhuis 1780, 27 oktober, 3 en 17 november, 15 december; 1783,21 februari en 17 september; 1785, 18 februari; 1791,
7 januari; 1792, 30 november; 1794, 24 januari.
2) G. A. Enkhuizen, Resolutieboek .. . werkhuis 1780, 10 november, 1, 8 en 22
december; 1781, 19januari.

RET HUWELIJK TUSSEN FILANTROPIE EN ECONOMIE

21

directie van de eerder besproken werkinrichting te Hoorn van dominee Ris
naar aanleiding van een besteIling van die zijde bij het werkhuis te Enkhuizen1).
De volwassen arbeidskrachten in het werkhuis, aldaar als vakbekwame
spinners ingeschakeld, ontvingen 10 duiten per streng garen, zwaar i pond.
Naast de arbeid in het gebouw van het werkhuis en in de breischool werd het
merendeel van het werk daarbuiten voor rekening van het instituut door
vrouwen en mannen verricht. Behalve uit spinnen van garen bestond dat ook
uit het breien van netten en het weven van zeildoek en grauwdoek. Het vervaardigen van haringwant was echter hoofdzaak gezien de sterke gerichtheid
van Enkhuizen op de haringvisserij. In dit verband was de opzet van de breischool naast opvoeding tot arbeidzaamheid tevens gericht op het kweken
van voldoende nieuwe arbeidskrachten die in staat zouden zijn te zijner tijd
de bejaarde boetsters van oude netten te vervangen. Immers niet aIleen de
vervaardiging van nieuwe netten was voor de vissersplaats Enkhuizen van
belang maar vooral ook het levend houden onder de mensen van de kennis
van het herstellen van gescheurde en versleten netten. Hoeveel mensen bij
deze thuisarbeid betrokken waren, is ons niet bekend. WeI weten wij, dat in
de eerste tweejaren van het bestaan van dit werkverschaffingsprojectj7000,aan arbeidsloon "onder de schamele gemeente is geefi'ectueert". De hierbij
betrokkenen moeten vooral volwassenen zijn geweest, aangezien de beloningen in de breischool, waar de arbeid primair in pedagogisch licht werd gezien "om de kinderen der armen reets in hunne jeugd te leeren werken",
slechts enkele honderden guldens in totaal bedroegen. Voor het breien van
een vierendeel haringwant werd in 1783 een loon van 30 stuivers betaald.
Voor sneI werken werd een toeslag gegeven. Was een net binnen twee weken
klaar, dan bedroeg de beloning 32 stuivers, kortom 2 stuivers extra2 ).
In het algemeen zijn in de loop der jaren te Enkhuizen nogal grote bedragen als loonsom aan werkende behoeftigen uitgekeerd. Over de eerste vijfjarige periode bedroeg het totaal afgerond j 17.000,-, in de tweede termijn
(1786-1790) ruimf18.000,- en in de derde (1791-1795) bijnaj27.000,-.
Daama nam de totale Ioonsom aanzienlijk af3). In een kleine gemeenschap
als Enkhuizen moet gezien de bedragen die aan loon voor werkende armen
besteed zijn, dit werkverschaffingsproject een niet onbelangrijke betekenis
hebben gehad als middeI om de armoede gedeeltelijk tegen te gaan.
Van het Aalmoezeniershuis en uit de boedel van De Laurierboom nam de
directie van het werkhuis een aantal gereedschappen om te spinnen en netten
te breien over. Voor het kloppen van de hennep die gekocht werd in de omgeving van Schoonhoven, Gouda en Ysselstein, werd op het erf van het
werkhuis een klopmolen gebouwd die een flinke investering vergde. Vlak bij
1) G. A. Enkhuizen, Resolutieboek ... werkhuis 1781, 30 november; 1782, 6
december; 1788, 12 december; 1792, 7 december.
2) G. A. Enkhuizen, Resolutieboek ... werkhuis 1780, 22 december; 1783,
3 januari, 21 februari en 19 december.
3) Methorst, a.w., bIz. 277.
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de werkinrichting werd een vlot getimmerd om de garens behoorlijk te
wateren. Verder werden palen geplaatst om het garen te drogenl).
De directie van het werkhuis deed in januari 1783 een offerte aan aIle
boekhouders van ondememingen in Enkhuizen die zich bezig hielden met de
haringvisserij. Zij bood het zogenaamd Hollands haringwant aan voor /12,8./12,50 en het Oosters voor /10,503./11,- per stuIe Het gewicht per want
bedroeg 28 pond. Voor minder gewicht werden 3 stuivers per pond gekort,
voor zwaarder moest 3 stuivers per pond worden bijbetaald2 ).
Door een goed en zuinig beheer wist de directie van het Enkhuizer werkhuis zich zonder grote moeite staande te houden. Bovendien maakte men
niet de fout de zaak te groots aan te pakken en te zware investeringen te doen.
Opvallend is, dat de lonen die het Oeconomisch Werkhuis betaalde, in vergelijking met die bij soortgelijke werkinrichtingen elders, aan de hoge kant
lagen. Wellicht geeft dit mede een verklaring voor het feit dat er geen klachten
waren over de bereidheid van de armen voor dit instituut te arbeiden en dat
het werkhuis, zij het met onderbreking in de Franse tijd, tot in 1872 heeft
bestaan3).
Zoals al opgemerkt heeft het in Hoom gegeven voorbeeld invloed gehad
op het project in Enkhuizen, dat niet zo maar het adjectief economisch voor
het woord werkhuis had geplaatst. Zoals te Hoom waar in 1777 dominee
C. Ris de Vaderlandsche Maatschappij van Reederij en Koophandel had opgericht, van welk project een werkinrichting deel uitmaakte, lijkt het volgende
initiatief dat in mei 1782 te Enkhuizen genomen werd, daarmee in verband
te staan. Op het aangegeven tijdstip was hier een patriottisch genootschap
ontstaan. Daar de initiatiefnemers meenden, dat "het egte en regte Patriotismus niet bestaat in woorden, maar door loffelijke daden moet worden gekend", hadden zij zich verdiept in het overwegen van een plan tot herstel van
de vervallen handel en scheepvaart in hun stad. Dit resulteerde op 28 december 1782 in een gedrukt Berigt ter oprechtinge eener Maatschappij van Vischvangst, Koopvaardij en Negolie Ie Enkhuizen. Hierin werd gewezen op de
situatie, dat vermogende inwoners zich uit de handel hadden teruggetrokken
en nu "wel vergenoegd" als rentenier leefden. Dit had tot gevolg gehad, dat
"de smaIle gemeente, die door hen aan het werk gehouden wierd, van tijd tot
tijd armoediger wierd". De kooplieden die nog in Enkhuizen actief waren,
waren niet in staat "om aIle monden der schamele gemeente van brood te
voorzien". Om de welvaart van de stad te stimuleren en om zoveel mogelijk
ten nutte van de behoeftige klasse werkzaam te wezen was bedoelde handelmaatschappij van de grond gekomen, die onder directie zou staan van regerend burgemeester mr. A. H. Duyvensz, raad en oud-president-schepen
P. Ebbenhout en de secretaris der stad mr. B. Blok. Er zouden aandelen uit1) G. A. Enkhuizen, Resolutieboek ... werkhuis 1780,24 november, 1, 15 en 29
december; 1781,7 augustus.
I) G. A. Enkhuizen, Resolutieboek ... werkhuis 1783, 31 januari.
8) w. C. Mees, De werk-inrigtingen voor armen uit een staathuishoudkundig
oogpunt beschouwd (Rotterdam 1844), bIz. 99; Methorst, a.w., bIz. 109-110 en 112.
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gegeven worden van /500,- per stuk tot een totaalbedrag van /25. a
/50.000,-. De drie genoemde directeuren verplichtten zich ieder minstens
zes aandelen te nemen. Men wilde zich in het bijzonder gaan toeleggen op
haringvisserij en de kabeljauwvangst. Hiertoe zouden uit de kas van de
compagnieschap schepen gebouwd of gekocht worden. AIle schepen van de
maatschappij zouden in principe Enkhuizen als haven hebben, daar gerepareerd en van al het nodige voorzien worden.
Het initiatiefsloeg goed aan. Op 15 februari 1783 werd de inschrijving op
aandelen gesloten. Kort daarna was de nieuwe maatschappij al in het bezit
van vijf schepen, terwijl het gunstig perspectief nog op verdere uitbreiding
wees. Het succes is niet aileen terug te voeren op "de begeerte ten algemeenen
beste iets toe te brengen" maar ook op het punt dat dergeIijke projecten,
mits op soliede grondslag opgezet, van groot nut waren, omdat "zij den ingezetenen ontheffen van de noodzakelijkheid hun geld buitens lands te
plaatsen". Hoe het verder is gegaan met dit initiatief dat samen met het
werkhuis een economisch reveil opleverde, zoals eerder te Hoorn was gerealiseerd, weten wij niet. AIleen is ons bekend, dat volgens een dagbladadvertentie van 27 juli 1790 deze maatschappij voor handel en scheepvaart
geliquideerd iSl).
/Jsse/stein

Behalve te Enkhuizen valt de invloed van het Hoornse experiment ook te
bespeuren in IJsselstein. Daar hadden begin 1778 G. 't Hoen, P. J. van der
Meulen en D. van den Bosch gezamenIijk een fabriek opgericht tot het touw
maken, garen spinnen en weven, waar de armen uit stad en baronie van
IJsselstein werk konden vinden. AI spoedig werd hier een lijnbaan aan toegevoegd, terwijl een bekwame instructeur werd aangetrokken ter verzorging
van het technisch onderricht. Na korte tijd werden hieraan gekoppeld een
werkhuis en school waar de kinderen der behoeftigen niet aileen onderwijs
in lezen, schrijven en in godsdienstige grondbeginselen ontvingen, maar ook
een opleiding kregen tot een of ander handwerk. Daartoe had de gemeentelijke overheid een pand aangekocht, gelegen tussen de Stads Waag en het
Gasthuis. Dit pand en de stadswaag werden afgebroken en vervangen door
een nieuw gebouw, waarin zowel de waag als het werkhuis en de school een
ruim onderdak vonden. De kosten, /6600,-, kwamen ten Iaste van de stad
die hiertoe een lening van/3500,- aanging. Samen met de associatie 't Hoen,
Van der Meulen en Van den Bosch wilde de magistraat tot een opzet komen
"na het plan en de wijse so als het te Hoorn in het groot plaats heeft". Dat in
IJsseIstein particulier initiatief en overheidshandelen in deze zaak niet goed
te scheiden zijn, vindt zijn verklaring in het feit dat genoemde drie personen
tevens lid waren van het stadsbestuur. Zo komen wij 't Hoen en Van der
1) Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken, dl. XVIII, Ie stuk (Amsterdam-Leiden
1783), blz. 275-276 en 467-477; Nieuwe Ned. Jaerboeken, dl. XXV, 2e stuk (1790),
blz. 1846.
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Meulen tegen als burgemeester en Van den Bosch als schepen. Ook treedt
Van der Meulen op als vice-drossaard van stad en baronie1 ) .
Ook in Usselstein werd men geconfronteerd met "de steeds vermenigvuldigendc: annoede". Hoewel de liefdadigheid van de burgers niet afnam maar
zelfs tOlenam, werd er nog meer beroep gedaan op de charitatieve instellingen,
zodat de inkomsten niet meer toereikend waren om aan de vraag naar ondersteuniJ1lg te blijven voldoen. Vandaar dat de magistraat veel verwachting had
van het geentameerde project tot werkverschaffing om de druk op de armenfondsetl te helpen verlichten. Naast economische factoren die het pauperisme
hier op het eind der zeventiger jaren deden toenemen, zag de stedelijke overheid tevens oorzaken in het morele vlak. Wat dit laatste betreft, werd a1lereerst g\!dacht aan "de losbandigheijt en ongodsdienstigheijt onder de geringe
jeugd heerschende". Om hierin verbetering te brengen had het stadsbestuur
zich ingezet voor de aanstelling van "een catichizeermeester" die als taak had
degenell die onderstand genoten, godsdienstonderricht te geven. De stedelijke 0 'erheid zag de hoofdoorzaak van de armoede "in een verregaande
luijheid en traagheid om te werken onder een groot gedeelte der behoeftigen". Dat deze toestand ontstaan was, weet men aan "de seer slegte opvoeding de~r kinderen van de anne persoonen". Hierdoor en doordat de kinderen
niet tijdig genoeg aan het werk worden gezet, zijn zij "het luij en ledig gaan
so gew lon, dat zij bij een meerdere ouderdom, losbandig en sorgeloos levende, nauwlijks de handen tot het werken willen uitsteeken". De vroede vaderen wensten "dit quaad in sijn geboorte te stuiten". Zij meenden "door het
besorg~:n van een beter en beschaafder opvoeding eene meerdere ijver en
naarsti ~theid onder de kinderen der behoeftigen te verwekken en deselve in
staat te stellen om in eene verdere ouderdom haar eige kost te gewinnen".
Deze g~:dachte kreeg, zoals reeds eerder opgemerkt, gestalte in de oprichting
van eell school en "kinderwerkhuis". De volwassen leeglopers zouden arbeid
kunnelil vinden in de fabriek van de "associatie" 't Hoen, Van der Meulen
en VaIl den Bosch. Zou de opvang van kinderen een zaak zijn die de overheid gedeeltelijk betaalde, de werkverschaffing aan hen die geen arbeid konden of wilden vinden, werd overgelaten aan particulieren. Het stadsbestuur
zag in leze constructie het voordeel van "bevrijd te blijven van het maaken
van onkosten, die alto os voorkoomen wanneer eenig Pabrijk door de Regeering moet worden in train gebragt". WeI wilde de stedelijke overheid de
armenfabriek op aIle mogelijke wijzen "beneficeren" door het beschikbaar
stellen van grond en het verlenen van een subsidie in de bouwkosten2 ).
In april 1779 kondigden G. 't Hoen, P. J. van der Meulen en D. van den
Bosch bun plan aan een hekelhuis te bouwen met zes bovenwoningen voor
hun werkvolk dat moeilijk huisvesting in UsseIstein kon vinden. Zij vroegen
een SUbiiidie van een derde van de bouwkosten, zoals hun al eerder bij resolutie van :5 november 1778 een subsidie vanj760,- was toegekend voor de oprichting van een Iijnbaan. Na gereed komen van dit project werd een premie
1) G. A. IJsselstein, Register van resolutien van het stadsbestuur 1778, 3 november; 1779, 1 februari en 9 december; 1780, 15 april; 1781, 12 mei en 19 julio
2) G. A. IJsselstein, Register van resolutien 1778, 3 november; 1779, 1 februari.
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van /1627,35 uitgekeerd, zijnde het derde deel van de hiervoor gemaakte
kosten. Op 15 april 1780 werd het stadsbestuur geconfronteerd met het volgende subsidieverzoek. Het handelde nu om de bouw van een nieuw werkhuis en magazijn. De spinnerij van touwgarens floreerde zozeer, dat uitbreiding noodzakelijk was. De magistraat steunde de plannen in die richting van
harte wegens "het groot aantal ingeseetenen dat daardoor een behoorlijk
bestaan word verschaft, de menigte arme lieden die door dese fabriek van de
armekassen worden afgehouden, en de veelheid der kinderen die anders ledig
liepen en nu al in haar vroege jeugd tot een arbeidsaam leven in dese touwslagerij worden opgeleidt". Zoals bij de bouw van het eerste werkhuis werd
ook bij dit tweede een premie van een derde der bouwkosten uitbetaald, bedragende dit part/1325,46. De touwspinnerij breidde zich steeds verder uit.
Het aantal werkkrachten in Hsselstein bleek niet voldoende te zijn om tot een
zo voIledig mogelijke produktie te komen. Vandaar dat 't Hoen in 1783 besloot twintig woningen te bouwen om een einde te maken aan de ongewenste
toestand, dat "drie en meer huishoudinge in een klein en gering woonhuis sig
bij elkanderen moeten behelpen". In de bouwkosten die op /14. a 15.000
werden getaxeerd, werd een subsidie van een derde van de totale kosten
gevraagd1) .
Om te zorgen, dat geen onvermogende lieden zich in Hsselstein kwamen
vestigen die ten laste zouden komen van de armenkas, vaardigde de magistraat een publikatie uit om de komst van dergelijke mensen tegen te gaan.
Immers zulke "geringe inwoonderen" waren in de ogen van het stadsbestuur
"het minst geschikt om te voldoen aan het goede oogmerk tot bevordering
van de algemene welvaard". Daarom werd het de inwoners verboden huisjes
te bouwen of bestaande panden te verbouwen om dergelijke "geringe huisgesinnen" onderdak te verschaffen, op straffe van een boete van 50 gulden
en de verplichting het gebouwde weer af te breken. Vooral had de overheid
bezwaar tegen het opsplitsen van huizen om deze aan meerdere gezinnen te
verhuren 2).
Nadat stadskinderschool- en werkhuis gereed was gekomen, trof de magistraat die de bouw had betaald, maatregelen om een financiele grondslag te
vinden voor het beheer van dit instituut. Dit werd als voIgt geregeld. Tweemaal per jaar zou een algemene collecte daartoe worden gehouden. Bij de
verpachting der gemene middelen zou op elke gulden een toeslag van twee
duiten plaats vinden ten behoeve van school en werkhuis, evenals bij aIle
publieke verkopingen van kaas, vee, koren, hooi, bouw- en melkgereedschap, huisraad, inboedels, enz. Bij verkopingen van ontoerend goed bedroeg de toes lag een duit. Wanneer de inkomsten langs de hier geschetste
wegen niet voldoende mochten blijken, dan zou het tekort in de exploitatie
aangevuld worden via subsidie uit de stadskas3 ).
Verder werd er een reglement opgesteld. Dit bracht het element, dat de
1) G. A. IJsselstein, Register van resolutien 1779,12 april; 1780, 14 februari en
15 april ; 1781, 5 maart ; 1783, 2 meL
2) G . A. IJsselstein, Register van resolutien 1779, 4 november.
8) G . A. IJsselstein, Register van resolutien 1779, 9 december.
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stedelijke overheid zich bij het bestuur van het instituut zou laten bijstaan
door twee a drie voorname ingezetenen uit Usselstein. Een van dezen zou als
boekhouder moeten optreden. Voor de interne gang van zaken in de stadskinderschool en werkhuis werd D. van Wijngaerden als opzichter-schoolmeester aangesteld. Wanneer van de behoeftigen ouders hun kinderen niet
naar dit instituut stuurden of wanneer zij onheus optraden tegen de leiding,
bing hen als sanctie boven het hoofd, dat zij uit de stad gezet zouden worden.
Verscheidene malen moest het stadsbestuur met deze straf dreigen om onwillige ouders in het gareel te houden1).
Van Wijngaerden deed zijn werk dusdanig goed en met zoveel toewijding,
dat hij in 1783 wegens zijn verdiensten in het onderrichten van circa 50 kinderen in het spinnen van wol en katoen "op de Hoornsche wijze" van de
Oeconomische Tak een beloning van 50 dukaten ontving. Deze kinderen
vonden, wanneer zij volleerd waren, werk bij de firma G. 't Hoen en Compo
ter plaatse, waar in dat jaar 120 jeugdigen en 60 behoeftige bejaarden naast
de vaste kern van geschoold personeel een boterham verdienden. Dit was
voor de Oeconomische Tak reden deze firma te vereren met een zilveren beker
met inscriptie2 ).
Het gelukkig samengaan van particulier initiatief, van overheidsbeleid en
van een deskundige en enthousiaste begeleiding van kinderen van behoeftigen heeft het project te Usselstein doen slagen en een belangrijke bijdrage
doen leveren aan "het welsijn deser Stad en derselver ingeseetenen". Hoewel
eind oktober 1785 het instituut nog in werking was, geven ons de archiefstukken van daarna geen informatie meer over de verdere voortgang of eventuele liquidatie.
Dordrecht

Ook particulieren waren bereid een steentje bij te dragen om tot een constructieve benadering van het armoedeprobleem te komen. Ben voorbeeld
daarvan levert het testament voor notaris A. Bax van mr. J. A. Braets te
Dordrecht van 21 februari 17783). Deze zonderde daarin van zijn vermogen
af een som van! 150.000,- om na zijn dood door de executeurs van het testament in overleg met het Dordtse stadsbestuur besteed te worden tot het oprichten van "een nieuw Vrijwillig Werkhuis" en het stichten van een fonds
tot onderhoud van dit instituut. Nu niet zoals vroeger de gewoonte was, een
fundatie om daaruit de behoeftigen te ondersteunen, maar een poging om via
de meer doeItreffende weg van werkverschaffing de armen te helpen zelf hun
positie te verbeteren en de bedelende instanties te ontlasten in de druk die de
stijgende uitkeringen bij de toenemende armoede op hun begroting legden.
1) G. A. IJsselstein, Register van resolutien 1781, 12 mei en 21 juni; 1782,28 september; 1783, 9 januari.
2) Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken, dl. XVIII, 2e stuk (1783), bIz. 1063-1066.
8) G.A. Dordrecht, NotarieeI archief, testament van J. A. Braets d.d. 21 februari
1778 (inv. no. 1066).
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De titel vrijwiIIig werkhuis gelijkt geheel op die welke in Amsterdam gebruikt
werd, waar juist ten tijde van het opmaken van het testament de plannen voor
een dergeIijk instituut in een ver gevorderd stadium waren. Wellicht heeft
mr. Braets hiervan gehoord en iets soortgeIijks voor de arbeidzoekenden die
geen werk konden vinden, in Dordrecht willen realiseren.
Toen Braets op 29 juli 1780 overleed en zijn echtgenote, geboren Sophia
van den Brandeler, op 5 december 1783, kwam de uitvoering van het testament aan de orde. Het heeft echter lang geduurd, voordat de akte van scheiding van de nalatenschap naar genoegen van aIle erfgenamen opgesteld kon
worden. In 1784 was het zover, dat het kapitaal voor het Fonds Braets ten
behoeve van het te stich ten werkhuis kon worden afgezonderd. Aangezien
naast de weduwe Braets ook haar zus J. Ph. Pit-van den Brandeler erfgename
was en na haar overIijden vooral de familie Pit de afwikkeling van de erfenis
compliceerde, bleef deze zaak slepen tot in het begin van de negentiende
eeuw1). Wanneer de activiteiten op het terrein van de werkverschaffing gestart zijn, is ons niet bekend. WeI weten wij, dat op 23 december 1803 uit het
Fonds Braets in publieke veiling een huis met erf, bekend onder de naam
St. Joris Doelen, werd gekocht voor de prijs van /25.250,-2). De aankoop
van dit pand geschiedde ten behoeve van de oprichting van een "Tapijt- of
Vloerkleeden Fabriek, zulks om te dienen tot eene proeve, in hoeverre aan de
intentie van wijlen den heer Braets tot het stichten van een nieuw VrijwiIIig
Werkhuis binnen Dordrecht, zoude kunnen worden voldaan". AIs voorschot
in de exploitatie van deze armenfabriek werd in de loop van 1804 uit het
Fonds Braets/l1.360,12 uitgekeerd, in 1805 een bedrag van/17.21O,69, in
1806 een som van/15.665,- en in de eerste maanden van 1807, toen bIijkbaar
dit project ten einde liep, een bedrag van /2860,-. In 1806 werd uit de bedrijfsresultaten /2154,15 terugbetaald op de verkregen voorschotten die
wekelijks of om de twee weken of maand waren verstrekt. In 1807 bedroeg
de geretourneerde som /7377,45. Daarna houdt het op, zodat /37.574,65,
waaronder enkele kleine hier niet genoemde posten, aan dit werkverschaffingsproject ten koste is gelegd3). Later probeerde men het opnieuw door te
starten met een vrijwiIIig werkhuis dat echter ook geen lang leven beschoren
was. Deze teleursteIlende gang van zaken was voor erfgenamen van de erflater aanleiding het legaat terug te vorderen, omdat het niet meer aan zijn
bestemming beantwoordde. Tengevolge hiervan verkocht mr. H. Gevers,
administrateur van het Fonds Braets, de St. Joris Doelen op 20 september
1810 aan de stad voor de prijs van/l0.700,-. Deze terugval in waarde met
bijna 60% in een periode van zeven jaar tekent weI zeer markant, hoezeer de
huizenmarkt in de Franse tijd kelderde. Op 31 december 1810 kwam een
1) G.A. Dordrecht, Familiearchief Repelaer, Rekening en verantwoording over
de nalatenschap van mr. J. A. Braets (inv. no. 320).
•
J) G.A. Dordrecht, Familiearchief Repeiaer, Grootboek van het iegaat van mr.
J. A. Braets tot het stichten van een nieuw Vrijwillig Werkhuis binnen Dordrecht,
1784-1810 (inv. no. 321).
I) G.A. Dordrecht, Familiearchief Repeiaer, Borderei op de rekening en verantwoording over het Fonds Braets aan mr. H. Gevers, 1808 (inv. no. 324).
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scheiding tot stand, waarbij aan de erfgenamen 2/5 deel van het overschietende kapitaal werd uitgekeerd en het overige in het bezit van de stad bleeP).

Tiel
Binnen de kring van de kerkeraad van de Nederd. Geref. Gemeente te Tiel
ontstaat eind 1780 de gedachte ter plaatse te komen tot een wolkammerij en
spinnerij ten behoeve van de diakonale armen. De aanleiding hiertoe was het
feit dat wijlen mejuffrouw Wynaendts van Resandt een rij huisjes in de Tolstraat aan de diakonie gelegateerd had. Voordat deze huisjes aan bewoners
verhuurd konden worden, zou de diakonie eerst vrij kostbare reparaties
moeten uitvoeren. Vandaar dat voorgesteld werd van deze ruimtes een werkhuis te maken, waarin gealimenteerde kinderen en oude Iieden onder behoorlijk toezicht "eenig nuttig handwerk" zouden uitoefenen, terwijl de kinderen
tegelijk onderricht in lezen en schrijven en in de beginselen van de godsdienst
zouden ontvangen. De kerkeraadsvergadering was van mening, dat een dergelijk project kon dienen "niet aileen ten voordeele van de Diaconie die nu
door eene menigte van hestedelingen ondragelijk belast is, maar ook ter
hevorderinge van de goede opvoeding der arme kinderen die thans bij gebrek
van genoegsaam opzicht en van kennis van een nuttig handwerk tot weinig
nut voor de samenleving opgroeyen". De vergadering verzocht de voorzitter,
dominee Hoffman, die elders schriftelijke inlichtingen had gevraagd over de
opzet van een dergelijk werkproject, om zodra hij nadere informaties had
verkregen, een adres op te stellen aan het burgerlijk hestuur van Tiel om
goedkeuring te vragen tot uitvoering van de plannen2 ).
Een deputatie, bestaande uit de beide predikanten, de twee oudste ouderlingen en de twee oudste diakens, had een onderhoud met de magistraat van
Tiel. Deze ging geheel akkoord met de idee tot oprichting van een wolfabriek
te komen, de huisjes in de Toistraat daartoe in te richten en om de nodige
gelden op te nemen. Het stadsbestuur verwachtte nog weI een meer uitgewerkt plan. Om aan dit verlangen te kunnen voldoen bracht dominee Hoffman samen met schepen De Chavonnes en dominee De Wilde een bezoek
aan Veenendaal, een plaats waar destijds nogal wat wolnijverheid hestond 3 ).
1) J. L. van Dalen, Geschiedenis van Dordrecht, dl. II (1933), biz. 554-555.
2) Archief Kerkelijk Bureau van de Ned. Hervormde Gemeente te Tiel, Hande-

lingen van de Kerkeraad 1780, 7 december (inv. no. 5).
8) De Veluwe, de Gelderse Vallei en ook de Betuwe waren vroeger bekend door
een intensieve schapenhouderij. De schapenboeren uit de verre omgeving brachten
de ruwe wol naar de wolmarkt in Veenendaal die daar enkele malen in het voorjaar
gehouden werd. De hier gevestigde wolkammers kochten de wol op en gaven deze
na bewerking uit aan honderden spinsters die zij voor hun rekening lieten werken.
Via die vorm van thuisarbeid konden dergelijke ondernemers zonder hoge investeringen in apparatuur en gebouwen te plegen toch over grote hoeveelheden garen
beschikken. Dit garen werd veelal gebruikt voor het weven van lichte wollen stoffen:
J. G. Thoomes en D. Sandbrink, Gedenkboek 1549-1949; vier eeuwen Veenendaal
(Wageningen z.j.), bIz. 93-94. Ook de diakonie van de Nederduits Gereformeerde
Gemeente liet via het uitgeven van spinnewielen een aantal bedeelde behoeftigen
door spinnen gedeeltelijk in hun levensonderhoud voorzien: R.A. Utrecht, Archief
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Bij deze excursie bleek aan hen "dat zoodanig een Fabricq met weinig omslag en niet zeer hoog lopende onkosten te onderneemen is". Ook trad de
deputatie in contact met een kundig en betrouwbaar persoon uit Veenendaal,
aan wie men de dagelijkse leiding van de Tielse onderneming zou kunnen toevertrouwen. Nadat deze J. van Langeveld zich in Tiel gepresenteerd had en
de heren uitvoerig had voorgelicht over de diverse aspecten aan de opzet van
een werkinrichting verbonden, werd een commissie ingesteId om een gedetaiIIeerd plan op te stellen. Verder besIoot men, omdat er nogal wat tijd zou
heengaan, voordat een definitief arm-werkhuis gereed zou zijn, naar een
voorlopige oplossing te zoeken om alvast te starten. Van Langeveld werd
samen met zijn twee zonen provisioneel aangesteld voor een periode van een
jaar tegen een dukaat per week en vrije kost en inwoning. Intussen was een
uitgewerkt plan tot de oprichting van een armhuis en woIfabriek aan het
stadsbestuur voorgeIegd. HoeweI dit de tijd wenste te hebben om de zaak
grondig te bestuderen, ging het aIvast akkoord met de aanstelling van Van
Langeveld, verhuurde een ruimte in het plaatselijk gasthuis voor een termijn
van vier jaren aan de kerkeraad om daar te beginnen met het spinnen van wol
en gaf verder toestemming, dat de diakonie een negotiatie van I 1500,- zou
plaatsen om woI en de nodige gereedschappen aan te kopenl).
In de zomer van 1781 starUe de wolspinnerij. Reeds in oktober van dat
jaar bleken de afzetmogelijkheden voor het vervaardigde garen zo gunstig te
liggen, dat de diakens het verzoek ontvingen zoveel spinners en spinsters te
sturen als maar mogelijk was. Ook de gealimenteerden die zich nog niet aangemeld hadden, zouden daartoe gedwongen moeten worden. De behoefte
aan werkkrachten was zo groot bij dit project in Tiel, waar circa drievierde
van de bevolking protestants was, dat op 4 december 1781 het besluit viel
"ook Roomschgezinden in de Fabriek te laten werken, indien er geen Gereformeerden bij benadeeId worden". Aangezien mei de meest gunstige maand
is om ruwe wol in te kopen, wil de commissie, uit de Nederd. Ger. Gemeente
en uit een afvaardiging van de magistraat bestaande, die voor het bestuur
van de wolfabriek is ingesteld, een lening van 11500,- aangaan. Het stadsbestuur acht deze som te hoog en gaat akkoord met een bed rag vanl 1000,-Z).
Op het eind van 1782 kwam de commissie betreffende de werkinrichting
met een nauwkeurig rapport over de stand van zaken. Hieruit bleek "dat
men tot hier toe de Fabriek met eene merkelijke winst ten voordeeI van de
Diakonie had geexerceerd". Men had de hoop ook in de komende jaren met
een dergelijk goed resultaat te kunnen werken. Tevens koesterde men de verwachting, dat het stadsbestuur "dit zoo heilzaam instituut" verder zou blijNed. Herv. Gemeente Veenendaal, Rekeningen van de administrerend diaken 17611782 (inv. no. 145). Doordat de arehiefstukken uit de betrokken periode sleehts
fragmentariseh bewaard zijn gebleven, is het ons niet duideIijk geworden, of hier
echt sprake was van een diakonale werkinriehting.
1) Arehief Ned. Herv. Gemeente Tiel, Handelingen Kerkeraad 1781, 29 maart,
4 en 12 april, 2 mei.
2) Arehief Ned. Herv. Gemeente Tiel, Handelingen Kerkeraad 1781, 2 oktober
en 4 december; 1782,2 julio
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yen steunen. Inderdaad eindigde de exploitatie over 1783 en 1784 met een
voordelig saldo, zodat de gunstige perspectieven met de werkelijkheid correleerdenl). Het boekjaar liep van eind maart tot 1 april. In 1786 was het geluid
echter minder optimistisch. Had men in april 1785 nog op een batig saldo
kunnen bogen, in april 1786 moest aan het stadsbestuur mededeling gedaan
worden "van het terug gaan der Wolfabriek". Men had toen een nadelig
saldo op de exploitatie van ruim 1700,-. Het probleem zat hierin, dat de
voorraad garen, sajet, vijfschacht en wollesatijn te groot was. Er was blijkbaar een stagnatie in de afzet opgetreden2 ). Hetjaar daarop was het probleem
al grotendeels opgelost; toen bedroeg het nadelig saldo slechts/l0,85. In de
jaren daarna werden in toenemende mate voordelige saldi geboekt; in 1794
meer dan duizend gulden en in 1800 zelfs meer dan 12200,-.
De voomaamste afnemers van de werkinrichting waren te vinden in Dordrecht en Geertruidenberg. De baas van de fabriek, J. van Langeveld, ging
regelmatig naar genoemde plaatsen om er opdrachten te verwerven en om
de betalingen voor geleverde goederen te incasseren. Mede gezien het feit dat
de diakonie enkele duizenden guldens in de fabriek had gestoken, die via een
voordelige exploitatie weer terugbetaald dienden te worden, bepaalde de kerkeraadsvergadering op 6 april 1790, dat aIle gealimenteerden aanzegging
zouden ontvangen hun kinderen naar de wolfabriek te zenden op straffe dat
hun bedeling anders ingehouden zou worden. Naast de te verrichten arbeid
zouden deze kinderen ook algemeen onderwijs ontvangen. Elk kwartaal zou
een examen plaats vinden om hun vorderingen te bepalen in het spellen, lezen
en schrijven. Degenen die hierin het verst gevorderd waren, zouden "prijsjes
tot aanmoediging" ontvangen. De meester van de Diakonieschool verzorgde
tevens het onderwijs aan de kinderen die in het werkhuis sponnen. Bleek bij
het driemaandelijks examen, dat de kerkeraad niet tevreden was over zijn
onderricht aan deze categorie kinderen, dan zou de douceur dat bij hiervoor
ontving, ingetrokken worden3).
De yinger werd steeds nauwkeurig op de pols van de bedrijfsexploitatie
gehouden. Nimmer verslapte de aandacht van de commissie die toezicht op
de wol- en sajetfabriek hield. In 1793 werd nog eens duidelijk vastgelegd, dat
de kinderen van bedeelden de gehele week van 9-12 uur 's-morgens en in de
middag van 2-4 uur op de fabriek present dienden te zijn. Gebeurde dit niet,
dan verbeurden de ouders de door hen genoten onderstand. De werkbaas
had de plicht elke week een opgave aan de diakonie te verstrekken van de
kinderen die absent waren geweest. Bejaarde vrouwen behoefden niet naar de
fabriek te komen; zij konden thuis spinnen. Wanneer tengevolge van de
opmars van de Franse troepen eind 1794-begin 1795 het werk en de afzet
tijdelijk stagneren, wordt direct het weekloon van de werkbaas van 15,1) Archief Ned. Herv. Gemeente Tiel, Handelingen Kerkeraad 1782, 3 december;
1783, 1 april; 1784, 6 april.
") ArehiefNed. Herv. Gemeente Tiel, Handelingen Kerkeraad 1786, 5 en 7 april
(inv. no. 6).
8) Arehief Ned. Herv. Gemeente Tiel, Handelingen Kerkeraad 1786, 3 oktober;
1790, 6 april.
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naat 13,- teruggebracht1). Het is het zuinig beleid, het letten op de kleintjes,
het er op toezien dat geen bedeelden, vooral kinderen en bejaarden, zich aan
het werk onttrokken, het zorg dragen voor een regelmatige afzet, het voorkomen van veelvuldige wisseling in personeel en in tegenstelling tot elders
vermijden van veelvuldige wisselingen in bestuur met als gevolg een consistent beleid, die maakten, dat de wol- en sajetfabriek annex school van de
diakonie te Tiel het tot 1809 kon volhouden. In dat jaar werden wolfabriek
en school overgenomen door het stadsbestuur.
Rotterdam
In de loop van 1782 wilde men in het midden van de Remonstrants Gereformeerde Gemeente te Rotterdam iets gaan ondememen om via werkverschaffing een oplossing te vinden voor het toenemend beroep dat verarmde
geloofsgenoten deden op de liefdadigheid van deze kerkelijke gemeente. Er
werd een commissie van diakenen ingesteld om een plan uit te werken tot het
opzetten van een vlasspinnerij. In september 1782 werd een reglement goedgekeurd dat deze zaak nader regelde. A1s doelstelling van de vlasspinnerij
werd omschreven om die lidmaten welke door gebrek ten laste van de diakonie kwamen, bezigheid te verschaffen, waardoor zij geheel of ten dele hun
eigen brood konden verdienen. Men richtte zich hierbij vooral op de vrouwen
en kinderen van de gealimenteerden en op de bestedelingen in het Armhuis.
Aan hen wilde men wekelijks zoveel ruwe vIas ter bewerking geven, als zij
thuis of in het armhuis konden spinnen. Zij zouden daarvoor een geregeld
loon per pond gesponnen garen ontvangen.
Er werd een aparte commissie van vier diakens benoemd om dit project te
begeleiden. Voor de eerste maal werden hiertoe aangewezen de heren F. van
Vollenhoven, C. van Stolk, C. van Vollenhoven Jansz. en H. Heijbroek.
Deze commissie diende aIle ondersteund wordende huisgezinnen te gaan bezoeken om een lijst samen te stellen van volwassenen en kinderen, die in staat
zouden zijn spinwerk te verrichten. Degenen die het spinnen niet meester
waren, zouden hierin onderricht krijgen van hen die deze kundigheid weI beheersten en die voor hun instructie een gulden per persoon zouden ontvangen. Indien niemand van de gealimenteerden in staat was om "op eene bekwaame wijze" het spinnen aan anderen te leren, zou iemand tegen vergoeding van buiten worden aangetrokken. In de praktijk moest de tweede weg
gekozen worden. Wanneer enigen van de door de commissie aangewezen
ondersteunden weigerden het spinnen te leren, zou de commissie hen eerst
"op de vriendelijkste wijze" daarover onderhouden. Indien deze zachte benadering niet hielp, zou hun bede\ing zolang worden ingehouden, totdat de
onwilligen blijken van beterschap hadden getoond.
De commissie had de bevoegdheid voor rekening van de remonstrantse
gemeente vias in te kopen en de nodige spinnewielen aan te schaffen. Het
1) Archief Ned. Herv. Gemeente Tiel, Handelingen Kerkeraad 1793, 16 december; 1795, 6 januari.
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vias werd ter plaatse gekocht bij P. van der Hoeven en de firma wed. J.
Jonckheer en Zn. De spinnewielen zouden, nadat daarop een merkteken was
ingebrand, uitgeleend worden aan degenen die voor de vlasspinnerij gingen
werken. Er werden in eerste instantie 16 spinnewielen aangekocht en uitgeleend. Verder had de commissie te zorgen, dat het gesponnen vias gekookt
werd om het daama tot linnen te laten weven en vervolgens te doen bleken
of verven. Het was niet de bedoeling het eindprodukt te verkopen maar te
gebruiken ten behoeve van de diakonie voor ondersteuning in de vorm van
kleding van de armen thuis of in de verschillende godshuizen. Via P. de
Kemp, koster van de Remonstrantse Kerk te Rotterdam, werd het vias aan
de armen uitgegeven en het garen weer ingenomen en na controle op kwaliteit
het verdiende loon uitbetaald. De commissie had toe te zien, dat het uitgedeelde vias goed behandeld en niet ontvreemd werd. Verder diende zij de
naarstigen aan te moedigen en de tragen tot meer vlijt aan te sporen. Wat
met spinnen verdiend werd, zou op de bedeling ingehouden worden. Ook
hier verviel men in de fout het werken voor de ondersteunden niet aantrekkelijk te maken door een extra beloning. Immers nu maakte het voor hen in
financieel opzicht niets uit, of ze werkten of volledig van de bede1ing leefden.
Alleen voor de bedelende instantie gaf dit verschil. Het is dan ook duidelijk,
dat aIleen dwang en dreigen met inhouding van de onderstand de armen tot
arbeid konden pressen.
Voor de remonstrantse gemeente was voorwaarde, dat uit de jaarrekening
bleek, dat de exploitatie sloot. Indien er een negatief saldo was, zou zij nagaan, of continuering van het project nog zin had. Hieruit blijkt wei, dat het
financiele motief om de ondersteuningslasten te drukken dominerend was
en dat het pedagogisch element van werkzaam bezig zijn door de pauper pas
op de tweede plaats kwam. Desondanks wordt het fraai geformuleerd, dat
in de jaarrekening aangegeven diende te worden, hoeveel minder steun was
uitgekeerd ten gevolge van de verdiende spinionen, en verder daarin te calculeren welk nut de vlasspinnerij aanbracht door de gealimenteerden "voor
luiheid te bewaaren en een eerlijke beezigheid ten nutte der Maatschappije te
bezorgen"l).
De commissie kwam op de eerste woensdag van iedere maand in vergadering bijeen in de kerkekamer en verder zo vaak als no dig bleek. Was een
commissielid hierbij absent, dan verbeurde hij een boete van 12 stuivers, en
kwam hij te laat een van 6 stuivers. In deze bijeenkomsten zou gesproken
worden over de inkoop van vias alsmede "over de handelwijze der spinnende
subjecten". Elke maand moest koster De Kemp ter vergadering inleveren
een specificatie van de hoevee1heid vias door hem uitgedeeld, van de door
hem terug ontvangen garens en de door hem betaalde spinlonen. De commissie diende de gesponnen garens op hun kwaliteit te examineren. Verder
moest hij bij de spinnende armen "van tijd tot tijd huiszoeking doen ten einde
te onderzoeken of door hun wei alles verricht word, wat in hun vermoogen
') G.A. Rotterdam, Archief Remonstrants Geref. Gemeente, Notulenboek 1782,
21 september (inv. no. 618) en Aanteekening Boek van de Vlasspinnerije 1782-1794,
fol. 1-2,6 (inv. no. 619).
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is". Voor het vIas wilde men als aankoopprijs aanhouden 8 stuiver per pond,
hetgeen in de praktijk schommelde tussen 8 en 8t stuiver per pond, terwijl
men als spinloon per pond garen eenzelfde bedrag zou geven als de vlasprijs.
Bij mindere kwaliteit van het garen werd ook weI 6 stuivers per pond betaald.
Ben uitzondering op de algemene regel gold voor de bestedelingen in het armhuis die slechts 3 stuivers per pond garen zouden krijgen. De motivatie voor
dit verschil luidde, dat de diakonie voor deze laatste categorie het gehele
onderhoud verzorgde. Indien de bestedelingen niet gewillig werkten, zou als
straf in eerste instantie hun schelling zakgeld ingehouden worden en wanneer
dit niet hielp, zouden regenten van het armhuis het verzoek ontvangen met
hardere middelen op te treden!).
In oktober werden 3 vrouwen met haar huisgezin en 15 andere vrouwen
aan het werk gezet. Na de start zou dit aantal nog met meerderen uitgebreid
worden. Als beginkapitaal werd uit de diakoniekas het bescheiden bedrag
vanjlOO,- ter beschikking gesteld. Kort daarop werd in de zgn. Kleine Kerk
begonnen met spininstructie door een vrouw die daartoe aangetrokken was.
Ieder werd geacht minstens een pond garen per week te spinnen. Bleef men
onder dit minimum, dan had men zich voor de commissie te verantwoorden
over dit achterblijven2 ).
In het voorjaar van 1783 werd een overeenkomst aangegaan met wever
M. van Omgeertjes te Rotterdam om van een hoeveelheid in de vlasspinnerij
vervaardigd garen linnen te weven a 2j- stuiver per el. De commissie droeg
het linnen ten slotte over aan de diakonie voor 12 it 14 stuivers per el. In 1784
bedroeg de prijs 14 it 16 stuivers per el; in 1786 schommelde de prijs tussen
14 en 18 stuivers per el aihankelijk van de kwaliteit. Omdat men toch niet
geheel tevreden was over het werk van de wever, werd met de zustergemeente
in 's-Gravenhage contact opgenomen. Deze bleek het garen uit de spinnerij
aldaar te laten weven bij J. van der Horst te Delft en was over diens werk
tevreden. In Rotterdam besloot men met hem in zee te gaan. Ook het bleken
van het garen geschiedde in Delft namelijk bij A. van der Kan it 1t stuiver
per el, terwijl men later eveneens contact heeft met bleker J. Belie te Nooddorp en met A. van Oyen te Oudbeyerland. Later komt W. Hoon te Gorinchern als wever in beeld, die voor zijn werk 2t stuiver per el vroeg en die uit
11 t pond garen 20 ellen linnen wist te weven. Hij kreeg het verzoek het garen
op basis van kwaliteit in drie soorten te verdelen om zodoende ook linnen
van betere kwaliteit te kunnen maken. In 1786 werkt tevens wever R. van den
Kerkhoff te Maasland voor de Rotterdamse vlasspinnerij. Door het overlijden van Van den Kerkhoff komt in diens plaats W. Koijter te Schipluiden,
die voortaan de helft van de gesponnen garens te bewerken krijgt3).
1) G.A. Rotterdam, Arch. Rem. Geref. Gem., Notulen 1782,6 oktober en Aanteekening Boek, fol. 5 en 12.
2) G.A. Rotterdam, Arch. Rem. Geref. Gem., Notulen 1782, 30 oktober en 4
december.
3) G.A. Rotterdam, Arch. Rem. Geref. Gem., Notulen 1783, 12 maart, 2 april,
4 juni, 7 augustus, 1 oktober en 3 december; 1784, 4 februari, 7 april, 11 augustus
en 6 oktober; 1785, 6 en 26 april, 1 juni; 1786,4 januari en 6 december; 1787,26
juli; 1788,4 augustus.
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In de loop van 1786, toen het Rotterdamse instituut vier jaren bestond,
kon men constateren, dat de activiteiten op gelijk peil gebleven waren. In
1787 zijn de geluiden echter somber en besluit men voorlopig geen vIas meer
aan te kopen. De commissie is van oordeeI, dat met het spinnen gestopt moet
worden en ook het onderricht daarin dient op te houden. Uiteindelijk kapte
men niet voIledig met het werkproject. Ben aantal spinsters werd bedankt.
De koster nam de spinnewielen van haar terug en hield ze onder zijn bewaring. Volgens berichten van latere tijd, wordt de vlasspinnerij voortgezet, zij
het op een lager pitje. In 1788 wordt een totaalrekening opgemaakt, waaruit
blijkt, dat in de afgelopen zes jaren "de schade" alles bij elkaar f 198,48 heeft
bedragen en dat aan spinlonen in deze periodef721,10 was uitgekeerd, zodat
men uiteindelijk op de normale bedeling toch een besparing had weten te bereiken. In 1788 wordt officieel besloten de vlasspinnerij te continueren. Ben
jaar later blijkt het verlies op de exploitatie van het "instituut" 130,71 te bedragen. In 1790 sluit de jaarrekening met een voordelig saldo, hetgeen voor
de notulist aanleiding is om de vlasspinnerij een nuttig instituut te noemen
met een dikke streep onder het adjectief nuttig. Ook het daarop volgend jaar
is er weer een voordelig saldo. Nu men aIleen met de ervaren spinsters door
was gegaan, was het gemakkelijker tot een sluitende exploitatie te komen.
In 1792 daalde de jaarrekening slechts even onder de rode streep. Zowel in
1793 ais 1794 wist men uit de rode cijfers te blijven. Tot hoe lang de vIasspinnerij is gecontinueerd, is moeilijk na te gaan, omdat zowel notulenboek
als kasboek in mei 1794 eindigen. Vit losse papieren die in het kasboek liggen
bIijkt, dat dit project van werkverschaffing in 1795 en 1796 nog bestond.
Waarschijnlijk is gezien de financiele tekorten op de exploitatie de zaak een
zachte dood gestorven1).

Vlissingen
In Vlissingen bestond in die tijd een publieke spinschool, waar kinderen
Ieerden vIas en katoen te spinnen. Dit spinnen geschiedde zowel op school
als thuis. De drijvende kracht was hier het departement VIissingen van de
Oeconomische Tak die jaarlijks een aantal geldprijzen uitdeeide aan die
kinderen die bij een demonstratie tot de beste prestaties kwamen. In de categorie vlasspinnen werd in 1782 een gouden dukaat als eerste prijs en vier
tweede prijzen van een rijksdaalder uitgereikt aan vijf meisjes. Bij het katoenspinnen was de eerste prijs van een gouden dukaat voor een jongen en de
vier tweede prijzen van een rijksdaalder voor een gelijk aantal meisjes. In de
sector algemene werkverzorging waren er nog een eerste prijs van vier gulden
en vier van twee gulden. Naast deze vijftien kinderen werd ook de ijver van
de overigen beloond. Het was typerend voor de werkwijze van de Oecono1) G.A. Rotterdam, Arch. Rem. Geref. Gem., Notulen 1786, 9 mei; 1787, 7
februari en 26 juIi; 1788,25 april en 4 augustus; 1789, 5 mei; 1790,28 april; 1791,
16 mei; 1792,30 april; Aanteekening Boek Vlasspinnerije, fol. 27-28.
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mische Tak om via stimulans en Diet door dwang met name de jeugd op
te voeden voor een arbeidzaam bestaan1).
Maassluis

Ben ander initiatief, waar de Oeconomische Tak in de jaren tachtig bij betrokken was, troffen wij aan in Maassluis, welk stadje grotendeels van de
visserij bestond. Daar organiseerde het plaatselijk departement van genoemde vereniging in verscheidene jaren wedstrijden in het breien van haringnetten. Degenen die daarin het meest uitblonken, werden bedacht met een prijs.
Ook bier was de eerste prijs een gouden dukaat, terwijl de overige uit een
rijksdaalder bestonden. Het was Diet de bedoeling, dat de deelnemers en
deelneemsters het bij deze demonstratie van hun kunnen lieten. Zij werden
aangespoord "zich op het breyen van 't meeste en beste Haringwand bij
voortgang toe te leggen"2). De Oeconomische Tak was er niet zozeer op uit
om overal werkinstituten op te rich ten, maar zocht zijn kracht vooral in het
stimuleren van reeds bestaande bedrijvigheid en in het bevorderen van ambachtelijke kundigheid. Bij dit laatste ging de voorkeur duidelijk uit naar de
textieInijverheid, omdat deze uit het oogpunt van werkgelegenheid destijds
de sleutelindustrie in ons land was. In genoemde sector hadden de meer eenvoudige bewerkingen de preferentie, aangezien die het gemakkelijkst en het
meest vlot aan te leren waren, zodat hiermee het snelst nieuwe arbeidsmogelijkheden te scheppen waren.

Brielle
In Brielle telde in 1779 het departement van de Oeconomische Tak 32 leden. Gezien de succesvolle initiatieven van dit vaderIands genootschap in
andere steden ontstond in Brielle het verIangen "om iets uit te denken dat
tot welzijn van deeze ouwe stad zoude kunnen strekken". Naast de band met
de Oeconomische Tak die men wilde aanhouden, dacht men het na te streven
doel het best te kunnen bereiken door een aparte vereniging op te richten.
Op 8 februari 1783 namen 17 leden het initiatief tot de stichting van een
"Burgermaatschappij ter aankweking van Kunsten en Wetenschappen en
voorts alles wat tot welzijn van de economie strekken kan". De eerste algemene vergadering van deze nieuwe vereniging yond op 18 april 1783 plaats,
tijdens welke zich 46 mensen als lid aansloten en mr. D. van der Eick, lid van
de vroedschap en oud-burgemeester van Brielle, als voorzitter werd gekozen.
Ook de overige bestuursleden waren allen afkomstig uit de kring van de magistraat. Op 4 juni van datjaar telde de vereniging al581eden en 3 donatrices.
AIs eerste punt van actie werd gedacht aan het starten van een spinschool
met het doel "het wangedrag der schamele jeugd beter te beteugelen". Daartoe wilde men uitkijken naar een geschikt pand en naar een kundige instruc1) Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken, dl. XVII, Ie stuk (1782), bIz. 230-232.
2) Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken, dl. XXN, Ie stuk (1789), bIz. 778-779.
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teur. Verder zou een reglement voor het beheer opgesteld worden evenals een
instructie ten behoeve van onderwijskracht en Ieerlingen1 ).
Een van de directeuren van de op te richten spinschooI, J. Kluyt, trad in
onderhandeling met het stadsbestuur om een pand te verwerven, waar dit
instituut ondergebracht zou kunnen worden. Doordat het gamizoen in omvang was teruggelopen, vroeg hij een gebouw op de hoek van de Langestraat
en Oude Varkensmarkt, dat eigendom van de stad was en waarin nog enkele
militairen gelegerd waren. De magistraat bleek bereid dit pand dat voor het
beoogde doel het meest geschikt werd geacht, te laten ontruimen. De overweging hierbij was, dat de opzet van het project moest zijn "de armencassa
zo veel mogelijk te subleveeren", zodat daarmee een duidelijk algemeen belang werd gediend. Dat het aantal ondersteunden door dit initiatief zou verminderen, sprak de stedelijke overheid ten zeerste aan. Zodoende werd het
gevraagde gebouw tijdelijk om niet afgestaan, zij het onder uitdrukkelijke
conditie dat, wanneer het gamizoen weer op volle sterkte gebracht zou worden, het pand onmiddelIijk terug gegeven diende te worden2).
Nadat een spinmatres was benoemd en was besloten, dat ook volwassenen
in het instituut met spinnen de kost konden verdienen, kwam al spoedig het
punt aan de orde, dat zij "welke in haarpligtmankeeren", van de bedeling
behoorden te worden uitgesloten. Hierbij had men zowel kinderen op het
oog als ouderen die voor het spininstituut werkten. Met dit voorstel ging de
magistraat direct akkoord, uitgaande van de opinie, dat "de spinschool voornamentIijk is ingerigt met dat salutair oogmerk het armenfonds te soulageeren met de luyden door het spinnen aan de kost te helpen". Besioten werd de
diakens van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te gelasten om, wanneer directeuren van de spinschool klachten hadden over het gedrag of werk
van kinderen en bejaarden, de ouders van de kinderen of de bejaarden zelf
van ondersteuning door de diakonie uit te sluiten, totdat men zijn leven gebeterd had3).
In november 1783 richtte de directie van de spinschool zich tot het stadsbestuur van Brielle met het verzoek om ter ontlasting van de hoge exploitatiekosten jaarlijks ten behoeve van de verlichting in het gebouw, waar de spinwerkzaamheden plaats vonden, van stadswege olie te mogen ontvangen. De
magistraat zegde toe gratis 50 pinten olie per jaar te zullen geven. Deze welwillendheid was mede gebaseerd op de hoop ten aanzien van de spinschool
van "de verdere nuttigheeden die daaruyt te verwagten zijn". In februari
1784 kon de directie inderdaad verzekeren, dat "aIle tot nog toe ondemomene zaken van een gewenscht succes zijn". In 1785 was de gunstige gang van
zaken aanleiding de activiteiten uit te breiden. Omdat de directeuren van de
spinschool van mening waren, dat het spinnen van vIas eigenlijk aIleen voor
meisjes geschikt was, wilden zij voor de jongens het maken van garen voor
vissersnetten entameren, omdat deze bezigheid hen de gelegenheid zou bie1) G.A. Brielle, Brielsche Jaarboeken, handschrift van J. Kluyt, dl. VIII: 17771784, biz. 307-316.
2) G.A. Brielle, Resolutien van de Magistraat 1783, 24 mei.
8) G.A. Brielle, Resolutien van de Magistraat 1783, 7 juni.

HET HUWELUK TUSSEN FILANTROPIE EN ECONOMIE

37

den later zelfstandig de kost te verdienen. Bij touwslager J. Hofland werd op
zijn terrein tot dat doel een lijnbaan aangelegd en een loods gebouwd om het
materiaal op te slaan. Het stadsbestuur gaf aIle hulp om dit initiatief ten
gunste van "behoeftige jongelingen" van de grond te krijgen. In april 1786
werd met deze werkzaamheid gestartl).
De activiteiten van de spinschoolleidden tot een conflict met de scholarchen van de stadsarmschool. Dezen beklaagden zich bij de magistraat over
het feit dat verscheidene dochters van behoeftige ouders in gebreke bleven geregeld de school te bezoeken, omdat de spinmatres van de spinschool haar
zolang aan het werk hield, dat zij geen mogelijkheid hadden om naar die
school te gaan. De scholarchen achtten "het spinnen van zeer groot nut,
maar nog meer het leeren leesen, schrijven en verders alles wat tot een goede
opvoeding vereyst word". Het stadsbestuur nam over deze kwestie contact
op met de directeuren van de spinschool en kreeg van hen de verzekering,
dat het werk voortaan zo geregeld zou worden, dat de kinderen gelegenheid
kregen op tijd naar de stadsarmschool te gaan2).
Het bestuur van de spinschool was bepaald diligent. Iedere maandagavond
vergaderde het om de problemen ten aanzien van de voortgang van het werk
te bespreken, het gesponnen garen in te nemen en op kwaliteit te beoordelen,
en de betaling van het loon te verrichten. Met de dagelijkse leiding was zoals
eerder aangegeven een "spinmatres" belast. In januari 1790 bleek "dat het
spinschool thans geheel is komen te vervallen en de spinderij niet meer geexerceert word". Daarom kreeg de spinmatres met haar man A. Swemmer
en vier kinderen van het stadsbestuur aanzegging binnen veertien dagen
Brielle te verlaten. De magistraat wilde de kans vermijden, dat het gezin
Swemmer, nu het geen werk meer had, ten laste zou komen van de plaatseIijke armenzorg. Met deze maatregel kwam er een einde aan een project dat
zo veel belovend was gestart en dat verscheidene jaren met succes had gefunctioneerd 3).
Harlingen

Nadat eerder te Harlingen in het plaatselijk werkhuis een katoenspinnerij
gevestigd was geweest, waar spin baas Sikke Baukes in 1777 kinderen van gealimenteerden maar ook van niet ondersteunde ouders aan het werk had en
tevens er voor zorgde, dat de kinderen in de avonduren onderricht ontvingen
in lezen en schrijven4 ), ging hier begin 1783 een hennepspinnerij van start.
Uit de archiefstukken die uitermate summier zijn, blijkt nergens waarom de
katoenspinnerij klaarblijkelijk ter ziele is gegaan en op basis van welke constructie de hennepspinnerij is opgericht. De bewaarde staten van ontvangsten
1) G.A. Brielle, Resolutien van de Magistraat 1783, 8 november; 1784,28 februari en 30 oktober; 1785, 5 en 12 maart, 6 augustus en 8 oktober; 1786, 2 april en
280ktober.
2) G.A. Brielle, Resolutien van de Magistraat 1784, 4 november en 11 december.
3) G.A. Brielle, Resolutien van de Magistraat 1790, 2 januari.
4) G.A. Harlingen, Memoriaalboek der magistraat 1777, 7 mei (inv. no. 38).
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en uitgaven van "de Hennipspinderij" vangen aan in mei 1783. Aangezien de
eerste jaarrekening - het boekjaar liep van mei tot mei - aanvangt met een
batig slot op mei 1783 van /828,52, moeten er blijkbaar van te voren ook
activiteiten op het terrein van de werkverschaffing hebben plaats gevonden.
Of dit batig saldo afkomstig is uit de financiele exploitatie van de vroegere
katoenspinnerij of dat de hennepspinnerij al eerder dan mei 1783 is opgericht, is niet te achterhalen, ook al omdat de resolutien van de stedelijke
magistraat over deze jaren dienaangaande geen enkele mededeling doen.
In de financiele jaarstukken komen aan de uitgavenkant slechts twee totaalposten voor, nl. uitkeringen "aan verdiende loon voor 't werkvolk" en betalingen in zake reparaties van spinnewielen en onderhoud van het werkhuis.
Vit het gebruik van de term werkvolk mogen wij afleiden, dat men niet aIleen
met kinderen heeft gewerkt. Vit het ontbreken van uitgaven voor aankoop
van hennep valt te concluderen, dat in commissie ten behoeve van een particuliere ondernemer werd gearbeid. Die veronderstelling wordt bevestigd
door een indicatie in de jaarrekening 1791-92. Deze geeft aan, dat van 16 mei
1791 tot en met 7 april 1792 een kwantum van 5979 pond garen werd verzonden naar de wed. G. de Vries te Krommenie, welke firma dit hennepgaren
verwerkte in touw- en zeildoekwerk. Blijkbaar heeft deze firma ook de grondstof geleverd, want de enige vordering bestaat uit een vergoeding van 1i stuiver per pond gesponnen garen. De arbeidskrachten zelf kregen een lager
stukloon. Immers tegenover de uitbetaalde lonen en de beperkte onderhoudskosten, stonden alleen inkomsten uit vergoedingen voor verrichte
commissie-arbeid, waarbij elk jaar de eindrekening een batig saldo aanwijst.
Aangezien het verschil tussen de totale loonsom en de post ontvangsten veelal7 it 12% bedraagt, zal het stukloon voor de werknemer 1 stuiver per pond
garen hebben bedragen.
De uitgaven aan spinloon waren het hoogst in de herfst- en wintermaanden. De hennepspinnerij heeft duidelijk het karakter gehad om, wanneer de
inkomsten uit seizoenarbeid ophielden en een aantal personen door gebrek
aan verdiensten armlastig dreigde te worden, de mensen die aan de rand van
het bestaansminimum leefden, aan een additioneel inkomen te helpen. Vit
de bronnen is niet na te gaan, hoeveel mensen van deze mogelijkheid gebruik
hebben gemaakt. Groot zal deze groep niet geweest zijn. In het boekjaar
1783-84 bedroeg de totale loonsom/ 393,64, in het jaar 1784-85 circa/642,-,
inhetjaar 1785-86/655,40 en hetjaar daarop /715,55. In laterejaren is dit bedrag lager uitgezonderd in 1794-95, toen de totale loonsom /754,57 bedroeg.
Naast de reeds genoemde entrepreneur G. de Vries te Krommenie moeten
er nog andere opdrachtgevers zijn geweest. Dit blijkt uit de jaarrekening
1791-92, waar naast de enige op naam gestelde post betreffende De Vries er
nog twee andere voorkomen van resp.j341,94 en/91,97. Bij deze twee posten wordt echter, zoals ook elders in de "recapittelaties van ontfang en uitgaaf", geen naam vermeld. De jaarlijkse afname van gesponnen hennepgaren heeft in de periode 1783-1795 tussen de 8.000 en 15.000 pond gelegen.
In ieder geval woonde een van de opdrachtgevers, voor wie gewerkt werd,
buiten Harlingen.
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Zoals reeds opgemerkt kon de hennepspinnerij elk jaar de exploitatierekening met een bescheiden batig saldo afsluiten. In het boekjaar 1785-86
werd uit de financiele reserve een bedrag van/300,- "betaalt aan 't cantoor
van de Armekamer". Dit kon zo geschieden, omdat de spinnerij van stadswege was geentameerd en ook onder supervisie van de magistraat stond,
voor welk college "de rendant" van de spinnerij elk jaar financiele verantwoording afiegde. Aangezien de spinnerij een stedelijk instituut was, had de
overheid ook het recht een deel 'Van het overschot aan te wenden ten behoeve
van de hoge kosten, waarmee de Stads Armenkamer door het toenemen van
de armoede geconfronteerd werd. De spinnerij heeft tot 1812 bestaan1). Dat
dit initiatief een langer leven beschoren was dan in vele gevallen elders te
bespeuren viel, is wellicht te verklaren uit het feit dat het stadsbestuur niet
zelf op de ondememersstoel is gaan zitten, maar juist het moeilijke punt van
goedkope aanschaf van kwalitatief behoorlijke grondstof en vooral dat van
een lonende afzet van het eindprodukt over heeft gelaten aan figuren uit het
vrije bedrijfsleven. Zodoende was het ondememersrisico grotendeels uitgeschakeld en had men van stadswege aIleen maar te zorgen voor ruimte en
voldoende arbeidskrachten. Dat een aantal behoeftigen via dit instituut wat
kon verdienen en daardoor de lokale armenzorg minder zwaar belastte, was
het positieve saldo van een vorm van stedelijke werkverschaffing die weinig
investeringen eiste.

Groningen
In het begin van 1783 had de kerkeraad van de Nederduits Gereformeerde
Gemeente te Groningen een prijsvraag uitgeschreven, inhoudende de vraagstelling hoe op de beste wijze in genoemde stad een werkhuis tot stand gebracht kon worden. Op deze in diverse couranten opgenomen prijsvraag
waren verscheidene inzendingen binnengekomen. Blijkbaar schrok de gereformeerde gemeente er voor terug na selectie van de ingezonden plannen deze
op eigen kracht in de werkelijkheid gestalte te geven. Dit valt weI te begrijpen,
omdat gezien het grote aantal armen in Groningen aIleen in samenwerking
met de stedelijke overheid tot een doe1treffende aanpak was te komen. De
Groningse magistraat bleek bereid in het initiatief te gaan participeren. Het
overgedragen dossier met inzendingen werd op 12 september 1783 in handen
gesteld van een commissie met de opdracht daarover rapport uit te brengen.
De commissie bracht op 26 april 1784 met betrekking tot de oprichting van
een werkhuis een positief advies uit. Zij meende, dat uitvoering met te meer
spoed diende te worden aangepakt gezien het grote belang voor de stad in
het algemeen en "de vervallene diaconie" in het bijzonder. Het stadsbestuur
besloot daarop over te gaan tot de stichting van een algemeen diakonie
werkhuis 2 ).
1) G.A. Harlingen, Jaarrekeningen van inkomsten en uitgaven betreffende de
hennepspinnerij, 1783-1795 (inv. no. 831).
Z) G.A. Groningen, Resolutien der stedelijke regering 1783, 12 september; 1784,
26 april.

40

HET HUWELIIK TUSSEN FILANTROpm EN ECONOMIE

De nadere uitwerking van deze beslissing werd opgedragen aan een raadscommissie. Deze begon op basis van het bekroonde plan enige vragen voor te
leggen aan de plaatselijke ondernemers in de nijverheidssector. Dit stuk ving
aan met algemene beschouwingen, waarvan wij er hier enkele weergeven.
Vertrekpunt was de overweging, dat in het algemeen het voor de maatschappij zeer voordelig is, wanneer deze voldoende welgestelde burgers telt, niet
"dezulke die ledig zijn in overvloed maar die overvloed vinden in de nijverheid". Voor de bloei der nijverheid was het daarenboven noodzakelijk, dat
de ondernemingen konden beschikken over "een toereikend aantal werklieden". Wanneer dus mensen zich ten onrechte door bedeling aan het produktieproces onttrokken, was dat schadelijk voor de industriele activiteit.
In een middelgrote gemeente een talrijke groep armen in een diakonaal
werkhuis onder te brengen en voor deze groep aparte industriele bezigheden
te organiseren achtte de schrijver van het bekroonde plan schadelijk voor de
plaatselijke nijverheid, waardoor de armoede in plaats van minder uiteindelijk aIleen maar groter zou worden. De oplossing voor dit dilemma was om
in het werkhuis niet voor eigen rekening te Iaten werken maar in commissie
voor ondernemers uit Groningen1 ) .
Zoals reeds opgemerkt werd een aantal punten ter beantwoording voorgelegd aan verscheidene ondernemers ter plaatse. Aan de leden van het gilde
der weyers en wolkammers werd gevraagd, hoeveel werk zij in het toekomstig
werkinstituut zouden willen laten verrichten, wat zij daarvoor wilden betalen,
welke eisen zij aan het werk stelden en verder of zij van mening waren, dat
het instituut schade zou kunnen berokkenen aan het plaatselijk bedrijfsleven.
De reacties die de commissie ontving, waren gunstig. De ondernemers verklaarden "dat zij in het beloop van het plan niet aIleen geen nadeel voor
hunne fabrieken zagen, maar hetzelve beschouwden als een middeI tot instandhouding en uitbreiding hunner fabrieken, tot hersteI der diaconie zaaken, tot weering der ledigheid en dus tot verbetering der Societeit, en ook
daarom bereid waren daartoe van hunne zijde alles toe te brengen wat van
hen op een redelijke wijze gevorderd konde worden". Ook mensen die uit
hoofde van hun functie goed op de hoogte waren van de toestanden bij "de
schamele gemeente", werden gemterpelleerd. Op basis van de ingewonnen
informaties was de raadscommissie van oordeeI, dat het werkhuis een opnamecapaciteit moest krijgen voor circa vijihonderd mensen. Voor de kinderen stelde men als oplossing voor, dat zij een deel van de tijd naar school
zouden gaan en de rest van de dag in het werkhuis aan de arbeid gezet zouden worden2).
Nu er over de idee geen meningsverschil bestond, bleef het punt over van
de financiering. De commissie adviseerde daartoe geld te Ienen en een grote
1) R.A. Groningen, Pamflettenverzameling 1735-1815: "Kort uittrekzel uit eenige gronden, tot het in stand brengen van een Algemeen Werkhuis, door den schrijver van het bekroonde plan opgegeven; en waaruit de gecommitteerden eenige
vraagen voorstellen aan het fabriceerende gedeelte van de ingezetenen der stad
Groningen", 1783-1784 (inv. pamfletten doos XXXI, no. 2753).
") G .A. Groningen, Resolutien 1784, 8 julio
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col1ecte te organiseren. De commissie verwachtte van dit laatste een fUnke
opbrengst, omdat het werkhuis de bedelarij en IeegIoperij tegen zou gaan,
waardoor de bewoners van de stad van een grote pIaag verlost zouden
worden. De magistraat gaf zij het advies via een pubIikatie de inwoners op te
wekken "om ter liefde deezer Stadt, ter ondersteuning der armen, ter weering
der lediggangers, ter verbetering der fabryken een liefdegaave te doen, opdat
dezelve, tot een vast fonds belegd, een ondersteuning en bevordering van dit
heiIzaam werk mogte zijn"I).
Intussen had het stadsbestuur het reeds in het verleden als werkhuis gebruikt gebouw in de Haddingestraat Iaten verbouwen. Op 1 juni 1786 werd
het nieuwe werkinstituut officieel geopend. Bij deze pIechtigheid werd een
steen boven de ingang gemetseld met daarop het volgende vers:
"Vlied Lediggangers, die de Vadsigheid beminnen,
van dit gewijde Huis; hier woond de Nijverheid.
Neen - treed deez' voorpoort in, om zelf uw brood te winnen;
't Is Menschemin aIleen, die u naar binnen leid:
Laat Dankbaarheid uw hart, laat Vlijt uw hand bestuuren.
Dis zal, der Stichteren naam, Roem Vol den Tijd verduuren".
Het bestuur van het werkhuis werd gevormd door vier door de magistraat
uit de raad benoemde oppervoogden, - I. D. Quintus, H. WoIthers, D. G.
Rengers en B. P. van Idzinga -, vier vaste huisvoogden aangewezen door de
diakonie van de Nederduits Gereformeerde gemeente, - S. ScheItens, D.
Numan, E. R. Sypkens en D. Brauwer -, en twee assistenten uit de andere
godsdienstige gezindten, te weten K. Bleeker en L. Haakman2). AIle personen
die door de betrokken diakonie werden ondersteund, moesten, wanneer zij
daartoe geschikt waren, in het werkhuis arbeiden. Ook armen van andere
gezindten konden hier tewerk gesteld worden, terwijl tevens mensen die tijdens de wintermaanden geen verdiensten hadden, zich voor arbeid konden
aanmeIden. De werkzaamheden bestonden uit woI en vIas spinnen, wolkammen, weven, breien, touwpIuizen en het maken van tapijten en gangIopers
van koehaar. Dit alles in principe voor rekening van in deze produkten
nering doende ingezetenen van Groningen 3).
De interne organisatie was als voIgt geregeld. Het bestuur stelde een
werkbaas aan die zowel Ieiding diende te geven aan de instructie in spinnen
en breien aIs in Iezen en schrijven. Verder werden aangetrokken een huisknecht en spin- en breimeesters. De werkbaas had het dageIijks toezicht op
het personeeI en het werkvolk. In eerste instantie hadden de tewerkgestelden
te maken met de spin- en breimeesters, aan wie zij het gesponnen garen en de
gebreide wol moesten vertonen. Pas na ontvangen goedkeuring konden zij
het vervaardigde bij de werkbaas inleveren die na een tweede controle het
arbeidsIoon uitbetaaIde. Was er iets niet in orde met betrekking tot de kwaIi1) G.A. Groningen, Resolutien 1785, 4 april.
2) Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, dl. XXI: Beschrijving van
Groningen en de Ommelanden (Amsterdam 1794), bIz. 69-70.

8) E.J. Diest Lorgion, Geschiedkundige beschrijving der stad Groningen, dl. II
(Groningen 1857), bIz. 346.
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teit of het gewicht, dan vond er korting op het loon plaats. De spin- en breimeesters hadden er voor te zorgen "dat in het Werkhuis het handwerk door
de leerlingen weI geleerd en door de kundigen weI geoeffend worde". Naast
een vast week geld zouden zij jaarIijks een premie ontvangen op basis van de
behaalde omzet. Zij moesten zaterdags het gemaakte goed in de stad afleveren bij de opdrachtgevers, het werkloon in ontvangst nemen en nieuwe
grondstof ter bewerking mee terugbrengen. De werkbaas was gerechtigd van
aile ondememers uit Groningen materiaal ter bewerking aan te nemen.
Wanneer de normale bezigheden het toelieten, mocht hij ook van particulieren werkopdrachten aanvaarden. Degenen in het werkhuis die geen ambacht
kenden, moesten oud touw pluizen dat door de boekhouder van het huis ingekocht zou worden. Voor dat artikel werd dus niet in commissie gearbeid.
Met betrekking tot elke bedelaar, opgepakt door een diakoniedienaar of
schoutdienaar, zou de werkbaas als premie 6 stuivers aan "de vanger" uitbetalen. De bedelaar werd dan in een hok opgesloten en daar aan het touwpluizen gezet. 's Avonds zou deze weer mogen gaan na "vermaaning van zijn
schandelijk betoep te laaten vaaren". Werd betrokkene voor de tweede maal
geattrapeerd, dan volgde hetzelfde recept. De derde maal was de straf strenger. Vergeleken met andere plaatsen in den lande werden de bedelaars in
Groningen echter bepaald mild aangepakt.
De huisknecht had tot taak de deur te ontsluiten, de vensters "ter inIaating
van de versche lucht" te openen, de kachels gedurende de winter "bij aanhoudendheid warm stooken", de lampen vullen en aansteken. Verder diende
hij het huis geheel zuiver te houden, de vloer eenmaal per dag aan te vegen
en deze eens per week op zaterdag te dweilen. Ook behoorde het tot zijn taak
oud touw te laten hakken, koken, kloppen en drogen om het zo gereed te
maken voor bewerking. In de middag moest hij thee zetten om deze te half
vier door de spin- en breimeesters in kruiken te Iaten rondbrengen en bij
iedere werker of werkster een blikken kom vol te schenken. Werd er gedurende de morgen onafgebroken doorgewerkt, in de middaguren moest de kom
warme thee "tot verkwikking dienen".
De werktijden begonnen van maart tot en met september's morgens te
7 uur, in herst en winter om 8 uur. Het werk eindigde om 11 uur. In de namiddag begon de arbeidstijd te 13.30 uur en duurde tot 19 uur in de zomer
en 18 uur in de winter. De kinderen gingen 's morgens op de gelijke aanvangsuren ais in het werkhuis naar school, maar's middags moesten zij samen met hun ouders naar het werkhuis komen om te leren spinnen of breien1 ).
In juni 1786 werd besloten een opzichter over het touwpluizen aan te stellen en ook in de zomer werkzoekenden die zich vrijwiIIig aanmeldden, op te
nemen. Dit laatste was een verruiming van de mogelijkheid die reeds in de
winter bestond voor mensen die zonder verdiensten zaten, om via arbeid in
het werkhuis aan de kost te komen2 ). Intussen had sedert 1 mei 1786 een
1) G.A. Groningen, Collectie gedrukte ordonnantien, Articulen over de voogdijschap, beheering en bezorging van het Werkhuis in Groningen, 4 februari 1786
(inv. no. 442).
I) G.A. Groningen, Resolutien 1786, 15 juni.
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boekhouder de financiele administratie van het werkhuis op zich genomen.
Op basis van zijn gegevens kon het bestuur in het jaarverslag over 1786 meedelen, dat op grond van de reeds opgedane ervaringen de verwachting zich
waar maakte "dat de stichting van het werkhuis waarlijk een der nuttigste
zaken zal zijn ter bevordering der wezenlijke belangens van het heil der
maatschappij voor dit en het aanstaand geslagt". Na eerst met het spinnen
van vIas en wol en het breien begonnen te zijn, was nu ook gestart met het
vervaardigen van tapijten en ganglopers van koehaar en het spinnen van katoen. Tot dan toe was het koehaar met duizenden ponden vanuit Groningen
en omgeving naar de tapijtfabrieken in Hilversum of elders verzonden. Door
dit werk naar Groningen over te brengen kon dat een stimulans betekenen
voor het plaatselijk bedrijfsleven. Behalve het hier gegeven voorbeeld wordt
nog een ander genoemd, namelijk dat van de Groningse kaarsemakers. Deze
lieten vroeger de katoenen pitten voor de kaarsen vanuit Amsterdam komen,
maar bestelden ze nu in het werkhuis. Ook het weven van katoen bleek een
succes te zijn. Naast arbeid voor bestaande ondememingen introduceerde
het werkhuis ook bedrijfsactiviteiten die in Groningen nog onbekend waren.
Hierdoor werd de werkgelegenheid ter plaatse vergroot.
Dit alles bracht met zich mee, dat de werkman die in de winter van 1786-87
meer dan ooit om werk veriegen zat, in het werkhuis arbeid kon vinden. Bij
de aanvang van het jaar 1787 arbeidden hier reeds meer dan 300 personen
"welk getal dagelijksch accreseert, zijnde het huis geschikt om meer dan eens
zoo veellieden te bevatten". In de periode 1 mei-31 december 1786 werd aan
lonen de som van/2322,70 uitgekeerd. Het loon door het Groningse werkhuis betaald bedroeg/0,75 a/4,- per persoon per weeki). Kortom het begin
was niet ongunstig en opende hoopvolle perspectieven. Ook bezoekers van
het werkhuis en zij die zich aanvankelijk kritisch tegenover het project hadden opgesteld, gaven blijk van hun bewondering over de goede gang van
zaken in dit instituut.
Naast de factor werkverschaffing aan volwassenen speelde ook het pedagogisch element een grote roi. Zij die "aan vuige ledigheid waren verslaafd,
worden van jongs af tot werken gewoon van zelven, bij hun opwassen in een
toereikende kostwinninge onderIegd, terug gehouden om op het sweet en
bloed van onze goede ingezetenen te teeren, en genoodzaakt het schandelijk
beroep van hunnen ouderen te laten vaaren" . Naast de opleiding tot een beroep genoten zij ook ,,'t voorregt van aan hunne zedelijke verpligting indagtig te zijn". Dit kreeg o.a. gestaIte in het zingen van een bid- en danklied aan
het begin en het einde van de werktijd. Hoe men hierover ook wil denken,
feit was dat de straten van de stad "ontruimd zijn van losbandige en uitspattende jeugd, die thuis of in de schoolen leert of in het werkhuis werkt"2).

1) Methorst, a.w., bIz. 112. Het loon van f 4,- betreft het personeel.
I) G.A. Groningen, Resolutien 1787, 17 februari.
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BID-LIED
voor de werklieden in het
WERKHUIS,
Om by het beginnen hunner bezigheden,
gezongen te worden.
op de wijze: Hoe schoon licht ons de Morgenster.

o God! wat zyt Gy eind'loos goed!
Men loov' U met een bly gemoed,
Yoor uw Weldaadigheden.
Gy zyt het die ons trouw bewaakt;
Ons mild' verzorgd; ons vrolyk maakt,
Nu wy dit Huis betreden:
Daar gaan
Wyaan
't Ylytig werken,
Wild' Gy sterken
All' onz' poogen,
Door Uw zeg'nend Alvermoogen.

o God! laat deze werkzaambeid,
Waar toe wy worden opgeleid,
Ons nooit doen morrend' klaagen:
Men vergd' ons immers niets te veel?
Te vreen met ons bescheiden deel,
Kan elk zyn last weI draagen.
Blyft Gy
Ons by!
Door te voegen
't Yergenoegen
By Uw zegen;
Dan word' onze wensch verkregen.
DANK-LIED
als vooren;
Om by het einde bunner bezigbeden
te zingen.
op de wyze : van den 116de Psalm.
Wy danken U, 0 Hemel-Majesteid!
Yoor 't ryk gen6t van dierb're zegeningen:
Die d' Armoe spyst; die nyv're handelingen
Met gunst bekroond, door uw menschlievendheid.
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't Is tydt van rust. Wy gaan nu 't huiswaards heen.
Algoede God! schenk ons vemieuwde kragten,
Dat wy met lust steeds onze pligt betrachten;
Dan zulIen wy weer vrolyk herwaards treen.
Bewaar ons doch voor lui - en ledigheid,
Voor z6t geklap en alIe wanbedryven;
Dat rust en vree by ons bestendig blyven;
Zo kroond ons doen, der stigt'ren wys beleid.
In november 1787 beklaagde het bestuur zich bij de stadsmagistraat, dat
veelleden van het wolkammersgilde te Groningen niet hun belofte nakwamen om in commissie in het werkhuis te laten werken. Het bestuur stelde
voor om of het werkhuis te sluiten of voor eigen rekening wol te gaan bewerken. In het eerste geval zouden vele mensen zonder werk geraken, en in het
tweede geval zou men in concurrentie treden met het plaatselijk gilde. Dit
laatste was toch niet de opzet, omdat van begin af aan de bedoeIing was geweest "om wei ten voordeele maar nooijt ten nadeele van eenig burger dezer
stad te laaten werken". Hoe uit dit dilemma te komen? Toen na een schriftelijke herinnering aan hun vroeger gedane belofte de gildeleden niet reageerden, hakte het stadsbestuur de knoop door en gaf toestemming zelf wol te
gaan bewerken. Mochten sommige wolkammers die in het Groningse land
als entrepreneur optraden in het produktieproces van wolIen stoffen1), hiertegen bezwaren uiten, dan hadden zij dit te wijten "aan hunne eigene nalatigheid in de leverantie van nodig werk aan het Werkhuis, waartoe zij zich geobligeerd hadden"2).
Vit de jaarrekening over 1787 blijkt, dat in het tweede jaar van het bestaan
van het werkhuis de financiele positie ten aanzien van het voorafgaande jaar
verder verbeterd was. Er was zelfs een netto-winst van 400 Caroli guldens
gemaakt, zodat het bestuur zich niet in zijn hoopvolle verwachtingen van
vroeger bedrogen voelde. Speciaal het gunstig effect van de goede gang
van zaken voor de armenkas van de diakonie werd gememoreerd. Tegenover
het negatieve geluid dat tengevolge van het nagenoeg stilstaan van de scheepsbouw men de voorraad gepluisd touw niet had kunnen afzetten, stond het
floreren van de fabricage van katoen, waartoe het aantal weefgetouwen van
een tot twaalf was uitgebreid. Desondanks was de vraag groter dan men
produceren kon, zodat voor het komend jaar hierin verdere uitbreiding te
verwachten vie!. Ingevolge de raadsresolutie van 21 november 1787 was men
voor eigen rekening begonnen wol te spinnen en kousen te breien. De winstverwachtingen voor deze sector waren gunstig. Tot slot spreekt men over
"de goede directie en den bloeij van het werkhuis, dewelke door een ieder,
die hetzelve komt bezigtigen, word geapplaudiseerd"3).
1) P. Biesta, Geschiedenis van de Groninger Breiindustrie, in Groningsche Volksalmanak 1940, biz. 112-113.
I) G.A. Groningen, Resolutien 1787, 21 november.
8) G.A. Groningen, Resolutien 1788, 18 februari.
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In de loop van 1788 werd een weversbaas aangesteld die /5,- per week
verdiende. De weverij van koeharen tapijten en ganglopers had in dat jaar
met verlies gedraaid. Dit was een reden om met de produktie in deze sector
te stoppen. Hoewel ook de touwpluizerij met een nadelig saldo had gewerkt,
werd hiermee doorgegaan. Immers hiertoe waren buiten de grondstof geen
investeringen vereist en was het werk door ongeschoolden gemakkeIijk te
verrichten. De fabricage van katoenen goed Iiep naar wens evenals het breien
van wollen kousen. Hierdoor was het mogeIijk geweest om ondanks enkele
tegenvallers de financiele exploitatie rond te krijgen en zelfs enige winst te
maken. Toch had men zich voorgesteld een grotere bedrijfswinst te behalen.
Hierover merkte het bestuur het volgende op: "Hoezeer ook het oogmerk
der stichting van dit werkhuis nimmer geweest zij en ook niet behoorde te
zijn, om voor zich zelven aanmerkeIijke winsten te doen maar aIleenIijk om
de vervallene Diaconie-finances door het daarstellen van middelen van bestaan voor de schamele gemeente en door het aankweeken der nijverheid
onder dezelve te verbeteren, en aan de behoeftigen een onderhoud zonder of
ten minsten met merkeIijk minder kosten voor het Diaconieweezen te verschaffen" , was toch het behalen van winst noodzakeIijk om daaruit de gelden,
geleend voor de inrichting van het werkhuis, te kunnen aflossen en om de
uitgaven van de diakonie te kunnen verminderen.
Naast de taak van het verlichten van de financiele zorg van de ondersteunende instanties was "het hoofdoogmerk" van het werkhuis "de aanwakkering der nijverheid onder de schamele gemeente". In de wintermaanden hadden zeer veel armen hier werk gezocht en gekregen. Nadat zij zich opgegeven
hadden, ontvingen zij van het bestuur een admissiebiljet. Het aantal werkzoekenden dat zich uit eigen beweging voor het werkhuis had gemeld, had
bijna 300 bedragen, waaronder enkele van de roomse religie. Van de 1068
armen die de diakonie der gereformeerde gemeente in de herfst van 1788 bedeelde, hadden er nog geen 250 in het werkhuis gearbeid. Dit ondanks het
reglement van 1786, dat "geene gezonde personen verschoond mogen worden" om in het werkhuis te arbeiden dan aIleen in het geval dat een moeder
een zogend kind had of wanneer in een gezin meerdere kleine kinderen of
zieken waren die de nodige zorg vereisten. Toch gebeurde het, dat de diakonie mensen ondersteunde die volgens art. 68 van het reglement in het werkhuis behoorden te arbeiden. Deze slappe houding van de diakonie die accepteerde, dat gealimenteerden "aIleen uit afkeer voor de arbeid" weigerden
naar het werkhuis te gaan en daarvoor zelfs Iiever hun onderstand verspeeIden en weer gingen bedelen, ondermijnde voor een groot deel het gunstig
pedagogisch effect van dit instituut. Het bestuur protesteerde tegen "deze
ingeslopen abuisen". Om het werkhuis werkeIijk effect te doen hebben, was
het noodzakeIijk aIle ondersteunden hiernaar te verwijzen1 ).
In tegenstelling tot de voorgaande jaren was de financiele positie van het
werkhuis in de loop van 1789 achteruitgegaan. De inkomsten waren niet voldoende om de uitgaven te dekken. De algemene jaarcollecte en de veertien1) G.A. Groningen, Resolutien 1789, 21 februari.

HET HUWELUK TUSSEN FILANTROPffi EN ECONOMIE

47

daagse collecten ter ondersteuning van het werkhuis had den in 1789 minder
opgebracht dan gewoonlijk. De opbrengst van de diverse industriele activiteiten was niet genoeg om de onkosten op te vangen. Daarnaast kampte men
in tegenstelling tot de vrije nijverheid met het probleem, dat men gezien de
opzet van het werkhuis niet de beste werklieden kon uitzoeken en de slechtste
ontslaan. Men moest daarentegen met onwillige en onkundige krachten
werken, hetgeen zijn terugslag had op de kwaliteit van de vervaardigde produkten. Dit had weer tot gevolg, dat men voor de gemaakte artikelen geen
hoge prijzen kon krijgen. Desondanks wilde het bestuur met zijn arbeid
voortgaan, omdat het werkhuis een uitkomst was" voor de zo zeer vervallene
staat der Diaconie kasse". Om het tekort te dekken zag het drie oplossingen:
grotere milddadigheid der burgerij van Groningen, een toename van de winst
uit de activiteiten van het werkhuis, een subsidie van de stedelijke overheid.
De laatste weg werd als de meest zekere gezien, mede door de wisselvalligheid
van de twee andere!).
Blijkbaar heeft het werkhuis toch geen oplossing gebracht van het pauperprobleem in Groningen. Dit valt af te leiden uit een prijsvraag die het stadsbestuur in oktober 1789 uitschreef. Motief hiertoe was "den gebrekkelijken
toestand van de Diaconie dezer Stad" en het falen "tot op dit uur geen toereikend middel te hebben kunnen uitdenken, om de zo zeer vervallene kasse
van dezelve te herstellen, zowel als om op eene gevoegelijke wijze voortaan
in den nood van de armen te voorzien". Daarom loofde de magistraat een
premie vanf 150,- uit voor degene die eind januari 1790 het beste plan ingediend zou hebben "om de Diaconie dezer Stad voor nu en voortaan te redden
uit haaren vervallen staat"l). Had het werkhuis dus de problemen van de
diakonie niet kunnen oplossen, ook voor de katholieken bleek het niet het
adequate antwoord op de nood van hun armen. In het begin van de negentiger jaren richtten zij een Roomsch Armhuis op. Uit een verklaring van
enkele bestuursleden van deze instelling, - P. Crone, G. Ruding, W. Wilkens, H. Schuiten en J. Bosch -, van 13 december 1793 valt op te maken,
dat in de loop van het voorafgaande jaar een aantal van 125 personen, jong
en oud, gezond en ziek, hierin was opgenomen. Met breien, linnen en wollen
naaien en met werk in de vetspinnerij van het armhuis was in 1792 een som
vanf2246,81 verdiend. Het onderhoud buiten de kleding hadf 4415,- bedragen, zodat gemiddeld circa 13-!- stuiver op elke persoon per week was toegelegd. Uit het reglement van het Roomsch Armhuis te Groningen, op 20 november 1792 vastgesteld, blijkt dat zowel kinderen als ouderen die intern
hier verbleven, aan de arbeid werden gezet. De jongens vonden vooral werk
in de vetspinnerij van het armhuis en bij verscheidene bazen in de stad, de
meisjes en vrouwen in de breikamer en als dienstbode bij burgers. Aan het
hoofd van de "brei- en naaiwinkel" stond een naaimeesteres, terwijl een
werkmeester de leiding had van de vetspinnerij. Dezen moesten elke zaterdag
de met arbeid verworven verdiensten aan het bestuur afdragen. Naast werken
1) G.A. Groningen, Resolutien 1790, 17 februari.
I) Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken, dl. XXIV, 2e stuk (1789), bIz. 1796-1797.
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waren de jongens en meisjes verplicht de avondschool te volgen voor het leren
lezen, schrijven, rekenen, tekenen en het ontvangen van godsdienstonderricht. Elk half jaar kregen de leerlingen die de beste vorderingen hadden gemaakt, een prijs in geld ter verdere aanmoediging. Het huis kende een
binnenvader en binnenmoeder, ieder op een traktement van 170,- per jaar
en vrije woning en kost. De voogden en voogdessen, het bestuur van het
Roomsch Armhuis vormend, meenden, dat door allerlei zaken in het reglement van 1792 tot in de kleinste details vast te leggen de inwoners van het
huis "het best op den weg zullen geraaken om naar ziel en lichaam waarIijk
gelukkig te worden" 1 ).
Terugkerend naar de situatie bij het Algemeen Werkhuis te Groningen
valt te constateren, dat in de jaren na 1790 dit instituut dat op 23 september
1791 met een bezoek van de prins-erfstadhouder Willem V werd vereerd 2 ),
zijn functie bleefvervullen, zij het dat de expansie van de begintijd er uit was.
Het chronische probleem was, dat de uitgaven de inkomsten vaak overtroffen. Deze tekorten werden aangevuld door leningen aan te gaan met de bedoeling bij een guns tiger exploitatie in betere jaren tot afiossing daarvan te
komen. Verder moest de diakonie herhaaldelijk worden aangespoord zich te
houden aan het reglement van het werkhuis alle gezonde gealimenteerden
daarheen te sturen en de bedeelden die zich hieraan onttrokken, geen geld
en brood meer te geven.
Verder was een moeilijk punt dat het stedelijk bestuur de hulp aan de arme
in principe als een zaak van kerkelijke en particuliere liefdadigheid bleef zien.
Verder dan de zorg voor de openbare orde en rust kwam de overheid in
Groningen niet. Hoewel zij herhaalde malen aandacht vroeg voor de benarde
toestand van de diakonale geldmiddelen, zag zij blijkbaar geen taak om zelf
het financieel risico van de armenzorg op zich te nemen. In tegenstelling tot
een stad als Haarlem, waar de lokale overheid samen met de diakonie van de
gereformeerde gemeente de armenzorg een nieuwe grondslag probeerde te
geven en daarvoor belangrijke geldbedragen overhad, werd hier toch de gang
van zaken teveel afhankelijk gesteld van het onvermogen van de diakonie.
Ben verklaring kan ook zijn, dat waar een constructieve benaderingvia werkverschafIing faalde, de traditionele bronnen van de kerkelijke charitas aItijd
nog voldoende ruim waren om de armen door ondersteuning voor de dood
te behoeden. In 1796 werd het werkhuis opgeheven3).
Middelburg

Zoals eerder beschreven kende Middelburg een Stadsfabriekhuis. De resultaten hiervan bleken in de jaren tachtig niet zo bevredigend te zijn, omdat een
aantal armen zich aan dit werkverschafIingsproject wist te onttrekken. Om dit
tegen te gaan gelastte het stadsbestuur de inwoners van Middelburg om aan
1) G.A. Hoogeveen, Oprichting van en reglement voor het armwerkhuis aldaar,
waarbij als bijlagen enkele stukken betreffende Groningen (inv. nos. 63 en 215).
2) Nieuwe NederIandsche laerboeken, dl. XXVI, 2e stuk (1791), biz. 1594.
8) G.A. Groningen, Resolutien 1796, 13 september.
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geen bedelaars, zijnde "onnutte persoonen, welke in moedwillige luyheid
aileen door den bijstand van een kwalijk geplaatst medelijden tragten te bestaan, eenige liefdegaaven te verspilIen, maar dezelve tot nuttiger eynden te
besteeden"l ).
Naast het fabriekhuis werden nog andere initiatieven ontplooid om de
armen zoveel mogelijk zelf voor hun onderhoud te laten zorgen. In 1784
werd aan het plaatselijk armenziekenhuis een spinnerij en nettenbreierij verbonden. Hier konden zowel de behoeftigen die in dit ziekenhuis verbleven,
als mensen van buiten werken, hetgeen tot verlichting van de diakoniekas
strekte2 ).
Eind 1786 bleek ondanks voorgaande maatregelen de toestand bij de
plaatselijke armenzorg toch onbevredigend te zijn. Aangezien de diakonie
van de gereformeerde gemeente hierin een grote rol vervulde, werden de
moeilijkheden allereerst in die kring gezocht. Het stadsbestuur stelde een
raadscommissie in die op 24 januari 1787 een rapport uitbracht over de gang
van zaken bij de diakonale armenzorg. De kritiek die daarin naar voren
kwam, richtte zich in de eerste plaats op de gebreken in het beheer van de
geldmiddelen bij de diakonale zorg voor de armen. De oorzaak hiervan lag
volgens de rapporteurs niet in opzettelijk wanbeheer maar in het systeem dat
de diakens slechts kort in functie bleven, waardoor zij onvoldoende tijd hadden zich goed in de ware nood van de armen te verdiepen. Bovendien had dit
systeem het nadeel, dat de beleidslijn door het ene bestuur uitgestippeld weer
door andere inzichten van een volgend werd omgebogen. Zodoende ontbrak
een strakke directie, welk probleem nog vergroot werd door het ontbreken
van een reglement, waarnaar de diakens zich bij de armenzorg moesten richten. De bedeling bleek hierdoor een veel te willekeurig karakter te hebben.
De bezwaren van de commissie van onderzoek richtten zich sterk op het
punt dat sommige gealimenteerden die in het fabriekhuis werkzaam waren
en daar een loon verdienden, desondanks door de diakonie even ruim bedeeld
werden als anderen die daar niet werkten. Dit was niet conform de bedoeling
van de opzet van dit instituut. De diakens verontschuldigden zich voor deze
inconsequentie met de motivering, dat vele mensen liever verkozen gebrek te
lijden en niet te arbeiden dan wegens hun werkzaarnheden en geringe verdiensten in de fabriek in hun alimentatie gekort te worden. Daarom hieIden
de diakens bij degenen die wei werkten, niet het verdiende loon in als prikkel
tot de arbeid 3).
Het rapport van januari 1787 heeft bIijkbaar de problematiek niet tot de
bodem toe kunnen oplossen. In juni 1790 bracht immers een onderzoekscommissie uit het stadsbestuur opnieuw een verslag uit OYer de situatie in de
10kale armenzorg. Dit rapport vangt aan met een klacht over de verdere
teruggang van de armenfondsen, over het groeien van het aantal bedeelden
1) Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken, dl. XVI, 4e stuk (1781), biz. 2194-2196.
2) S. Coronel, Middelburg voorheen en thans, bijdrage tot de kennis van den

voormaJigen en tegenwoordigen toestand van het armwezen aldaar (Middelburg
1859), biz. 158.
B) Coronel, a.w., biz. 180-182.
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en als gevolg daarvan bij het achterblijven van de inkomsten het toenemen
van de schulden der fondsen ondanks de steeds grotere subsidies uit de stadskas verleend. De oorzaak van deze ontwikkeling zocht de commissie voornamelijk in de vroeger gelegde te ruime grondslag van de bedeling, waardoor
personen die eigenlijk niet in de termen vielen, toch bedeeld werden. De diakens wilden echter niet stoppen met die ondersteuning uit medelijden met de
betrokkenen. Toen het stadsbestuur op de noodzaak daarvan wees, beloofden zij in deze toestand door een meer kritische houding verbetering te brengen. Ook zegden zij toe voortaan met meer nauwkeurigheid en spaarzaamheid bij de bedeling te werk te zullen gaan. Dat zij dat nog niet eerder hadden
gedaan, was een gevolg van de traditie om de gewoontes van de voorgangers
in het armbestuur op dit terrein na te volgen en zonder eigen onderzoek altijd
dezelfde bedelingsrollen aan te houden. Bij nadere revisie bleek al direct, dat
deze lijsten met namen van bedeelden en met vermelding van toegezegde
bedragen met een zesde verminderd konden wordenl).
Doordat de diakonie geen effectieve dwang uitoefende op de armen, stokte
de toevoer van arbeidskrachten naar het fabriekhuis dat mede hierdoor in
moeilijkheden kwam. Tengevolge van de hardere houding die de stedelijke
magistraat had afgedwongen, zou de diakonie in het vervolg geen onderstand meer verlenen aan de volgende categorieen: vrijgezellen die gezond
zijn; man en vrouw die gezond zijn en niet meer dan twee kinderen hebben;
vreemdelingen die geen jaar en zes weken in Middelburg gewoond hebben;
zij die bedelen of hun kinderen laten bedelen; vrouwen of kinderen van militairen; dronkaards, debauchanten en zij die een ergerlijk leven leiden of bij
wie hun staat van armoede het gevolg is van luiheid of losbandige levenswijze2).
Ondanks alle moeilijkheden bij het stadsfabriekhuis dat in het begin zeer
goed aan zijn bestemming beantwoordde, wist dit Middelburgs instituut van
werkverschaffing zijn bestaan toch tot in de negentiende eeuw vol te houden.
Het belang voor de plaatselijke situatie op het terrein van de armenzorg was
zo evident, dat voor de problemen telkens weer een oplossing werd gevonden.
Blijvend beletsel bleven het gebrek aan voldoende financien en de toch niet
gemakkelijke opgave tot een dynamisch sociaal beleid te komen. Het bleek
bepaald moeilijk te zijn een daadwerkelijke greep op de paupermassa te krijgen en voor deze een bestaan te scheppen.
's-Hertogenbosch

Ook in 's-Hertogenbosch, waar men vanouds de beschikking had over
rijke armenfondsen, schoten deze tekort, toen de algemene welvaart in de
jaren tachtig afnam. Die toestand was een prikkel om te zoeken naar nieuwe
wegen in de armenzorg. Een eerste indicatie hiervan is een stuk uit omstreeks
1785 van A. J. Vereyck, griffier van het college van regenten van het Rooms
1) Coronel, a.w., bIz. 183-185.
2) Methorst, a.w., bIz. 257.
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Arm- en Weeshuis. In dit manuscript dat verder aIleen voor intern gebruik
heeft gediend, vermeldt Vereyck enige maatregelen die naar zijn mening geschikt waren om de menigte aalmoesvragers in te perken. AIleen door gedwongen werkverschaffing zou het grote aantalleeglopers en bedelaars ingedamd kunnen worden. Daarom wilde Vereyck een of meerdere werkhuizen
oprichten "waar de leedigheid een eerlijk bestaan zoude kunnen vinden".
Op die manier zou de bedelaar tot een nuttig lid der samenleving herschapen
kunnen worden. De geldmiddelen om dit plan te kunnen uitvoeren wilde
Vereyck vinden door het invoeren van een vorm van armenbelasting, die op
basis van vrijwilligheid door de burgerij opgebracht diende te worden. Hij
achtte dit geen extra last, omdat wat men vroeger aan de bedelaar gaf (de
bedelarij zou in zijn conceptie tegelijk met de introductie van de werkverschaffing verboden worden), nu "met meerder vrugt" gegeven zou kunnen
worden. Naast de door de burgerij op te brengen contributies moesten via
een lelling vanjI50.000,- de middelen beschikbaar komen tot "het erigeeren
van een generaale werkplaats".
AIs de meest geeigende bezigheid om een grote massa mensen aan het
werk te zetten beschouwde Vereyck het spinnen van vIas. Dit was niet moeilijk te leren voor lieden die aIleen maar tot eenvoudige arbeid in staat waren.
Bovendien bestond van de zijde der Bossche garentwijnders veel vraag naar
garen, zodat ook de afzet verzekerd leek. Daarnaast zag hij mogelijkheden
voor het wol- en katoenspinnen en in het breien van kousen. Het werk zou
niet voor eigen rekening uitgevoerd moeten worden maar in commissie voor
ondernemers uit de stad. Om het verkrijgen van opdrachten te stimuleren,
zou het loon lager moeten liggen dan in de vrije arbeidssector. Naast de vergoeding per pond gesponnen garen van de zijde der ondernemers behoorde
de directie van dit instituut nog "een toegift bij wijze van aelmoes" te geven.
Dit achtte hij verantwoord, omdat degenen die vroeger geheel van de bedeling leefden, nu tenminste zelf een deel van hun levensonderhoud verdienden
en verder die toeslag nodig had den om geheel rond te kunnen komen. Bovendien zou een behoorlijk totaalloon een stimulans zijn "om naarstig te werken". Verder dienden in zijn gedachtengang degenen die het hardst gewerkt
hadden, na afioop van elk jaar een gratificatie te ontvangen1).
Hoewel de plannen van Vereyck niet in daden zijn omgezet, is zijn betoog
toch een voorbode, dat ook in 's-Hertogenbosch de geesten rijp werden om
tot een andere en meer constructieve aanpak te komen van de volksarmoede.
Deze bodemloze put dempen met aalmoezen was niet meer haalbaar en ook
niet gewenst. AIleen door het scheppen van werk was er een oplossing te vinden die voor de burgerij financiee1 vol te houden was en die de onderste laag
der bevolking de kans gaf op eigen kracht geheel of gedeeltelijk in zijn bestaan te voorzien.
1) R.A. Noord-Brabant, In bruikleen gegeven handschriften door het Provinciaal
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, Nieuwe Catalogus der Oorkonden en Handschriften samengesteld door A. F. O. van Sasse van
Dsselt, Ie supplement, no. 258d: Armbestuur 's-Hertogenbosch 18e en 1ge eeuw.
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Zaltbommel
In de vergadering van 19 januari 1786 van de kerkeraad van de Nederduits
Gereformeerde gemeente te Zaltbommel stelde ouderling Essenius, tevens
burgemeester van genoemde plaats en lid van de Oeconomische Tak, aan de
orde het verlangen van het departement Zaltbommel van de Oeconomische
Tak om in navolging van wat elders in den lande geschiedde, ook hier een
spinnerij of iets dergelijk op te rich ten "opdat hierdoor aan verscheide ledige
handen werk verschaft en aan armen gelegenheidt mogt gegeven worden om
hun eigen broodt te eten". Uit de Bommelse afdeling van de Oeconomische
Tak had zich een commissie geformeerd. Deze was na eenmaal vergaderen
tot de conclusie gekomen, dat om het plan van de grond te krijgen het wenselijk was met de kerkeraad contact op te nemen om deze zaak gemeenschappelijk te gaan behandelen. Zodoende ontving de kerkeraad het verzoek uit
zijn midden een delegatie samen te stellen om samen met genoemde commissie over deze kwestie nader overleg te plegen en tot een gezamenlijk punt van
actie te komen. Op dit verzoek werd bereidwillig ingegaan en een delegatie
van zes leden geformeerd, bestaande uit de twee predikanten, twee ouderlingen en twee diakens1 ).
Enkele weken na het samenstellen van de commissie kon deze al aan de
kerkeraad een plan tot oprichting van een spinnerij voorleggen. De kerkeraad
besloot de hierop betrekking hebbende stukken onder de leden te laten circuleren, waarbij ieder twee dagen ter nadere bestudering daarvan kreeg toegewezen2 ). Het duurt dan tot 5 mei 1786, voordat de k~estie weer ter sprake
komt. In de vergadering op genoemde datum deelt Essenius namens het
departement Zaltbommel van de Oeconomische Tak mee, dat men in deze
kring het ontwerp te kostbaar had bevonden. Daarom had de commissie tot
oprichting van een spinnerij het verzoek ontvangen een minder duur plan op
te zetten. De commissie bleek bereid een opdracht in die richting te aanvaarden3 ). Daarna raakt deze zaak in het duister. Wellicht hebben de nodige
financiele middelen ontbroken om een startkapitaal op te bouwen, zonder
welk een dergelijke onderneming niet te realiseren vie!. Vit de notulen van de
kerkeraad blijkt, dat de maandstaten van de diakonie betreffende de armenzorg telkens een geldelijk tekort vertoonden, zodat hoewel de behoefte aan
een project van werkverschaffing duidelijk aanwezig was, de slechte financiele positie een initiatief in die richting bemoeilijkte. Alleen al in de tweede
helft van het jaar 1788 vertoonde de staat van ontvangsten en uitgaven der
diakens een negatief saldo van [1487,774 ).
Omdat het middel der werkYerschaffing om de kosten der sociale steun te
drukken niet gerealiseerd kon worden, viel men te Zaltbommel terug op de
1) Archief Ned. Hervormde Kerk te Zaltbommel, Notulen vergaderingen van de
kerkeraad 1786, 19 januari (inv. no. 5).
2) Archief Ned. Hervormde Kerk te Zaltbommel, t.a.p., 9 februari.
8) Arehlef Ned. Hervormde Kerk te Zaltbommel, t.a.p., 5 mei.
') Arehief Ned. Hervormde Kerk te ZaItbommel, Notulen vergaderingen van de
kerkeraad 1789, 5 februari (inv. no. 5).
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beproefde methode van het organiseren van buitengewone collectes die gezien de milddadigheid der gegoede burgerij niet onbelangrijke bedragen opleverden. Wilden armen voor ondersteuning in aanmerking komen, dan
dienden zij weI trouw de godsdienstoefeningen bij te wonen. In de kerk ontvingen zij een kaartje, tegen inlevering waarvan zij van de beurs houdende
diaken bedeling ontvingenl ). Kortom de stelregel was als voigt: eerst bidden
en dan pas eten.
Hindeloopen

Aangezien reeds gedurende geruime tijd het aantal gealimenteerden te
Hindeloopen toenam en daarmee samenhangend de uitgaven van de verscheidene armenkassen tot grote hoogte stegen, ontstond binnen de plaatselijke Nederduits Gereformeerde Gemeente de gedachte naar wegen te zoeken
om de behoeftigen arbeid te verschaffen ,,'t geen te noodzaakIijker was, nadien in deeze stad bij gebrek van handwerken en fabriken, weinig ais niets
voor den gemenen man te verdienen zijnde, de bedelarij en Iediggang dagelijks vermeerderden". Yanuit deze kring werd contact opgenomen met de
burgerlijke overheid en de beide Doopsgezinde gemeenten om in gezamenlijk
overleg en met vereende krachten een middel te vinden "om den verderfIijken Iediggang en lastige bedelarij, waarover zo algemeen geklaagd wierd,
weg te neemen door voor de gealimenteerden bestendig handenwerk te bezorgen"2).
De hiervoor genoemde overwegingen resulteerden in januari 1786 in een
voorstel van de gereformeerde kerkeraad aan het stadsbestuur een spinschool op te richten en ter nadere uitwerking van deze suggestie een gezamenlijke commissie in te stellen. De magistraat ging met die gedachte vlot akkoord. Een week later bleek een dergelijke commissie reeds geformeerd te
zijn, bestaande uit leden van het stadsbestuur en van de kerkeraden van de
gereformeerde en doopsgezinde kerk 3 ). Niet lang daama kwam de redactie
gereed van een "Plan tot oprichting van een spin- en leerschool voor de gealimenteerden van de stad en van de gereformeerde en doopsgezinde gemeentes binnen Hindelopen". Het bestuur van dit werk- en leerinstituut zou bestaan uit negen leden: drie uit de magistraat, drie uit de gereformeerde kerkeraad, twee uit de zgn. grote doopsgezinde gemeente en een uit de kleine
gemeente der doopsgezinden. Ais zodanig werden aangewezen burgemeester
Tj. Gerbrandsz, burgemeester Broer Abes Cat en vroedsman W. Vlot; van
gereformeerde zijde dominee R. Raga en de ouderlingen Fr. Lammerts en
P. Jacobs; uit de grote doopsgezinde gemeente F. Abrahams en D. Wijbrands
en uit de kleine doopsgezinde gemeente Sierd Abes Cat. De leden van het
I) Archief Ned. Hervormde Kerk te Zaltbommel, Notulen vergaderingen van de
kerkeraad 1786,9 februari.
Z) G .A. Hindeioopen, Yoorbericht op de Handelingen van de directeuren van
de spin- en ieerschool (inv. no. 608).
3) G .A. Hindeloopen, Resolutie- en Notulenboek van de magistraat 1786, 24 en
31 januari (inv. no. 12).
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bestuur, directeuren geheten, waren verplicht elke week te vergaderen. Op
absentie stond een boete van 6 stuivers en op te laat komen 2 stuivers. Uit
deze boetes werden betaald de koffie en tabak, tijdens de vergaderingen geconsumeerd. De voorzitter van dit college was gehouden minstens tweemaal
in de week zelf de gang van zaken op de school in ogenschouw te gaan nemen.
De kosten tot aankoop en verbouwing van een pand en tot de aanschaf
van werkmateriaal zouden over de drie participanten als voIgt verdeeld worden: de stad 1/3 deel, de gereformeerde kerk 1/2 en de doopsgezinde gemeenten 1/6. Op basis van deze verdeelsleutel zouden de partijen ook participeren
in winst of verlies. De voorbereidingscommissie was van mening, dat een
startkapitaal gewenst was van circa 11200,-. Omdat "het groote oogmerk"
was bedelarij en leegloperij tegen te gaan, verbonden de participanten zich
om gealimenteerden die weigerden aan het spinwerk deel te nemen, direct
van al1e onderstand uit te sluiten. Naast kinderen van behoeftige ouders
zouden de deelnemers ook bejaarden voor het instituut laten werkenl).
Voor gezamenlijke rekening werden een spinbaas en vrouw aangetrokken
om de dagelijkse leiding van het werkinstituut op zich te nemen. De man zou
"een vast geld" krijgen van 1125,- per jaar en de vrouw 175,-. Daamaast
volgde een toeslag van 1200,-, welk bedrag gevonden zou worden door van
de spinlonen een klein gedeelte in te houden. Nadat via advertenties in de
couranten oproepen waren geplaatst, werden uit de soIlicitanten Pieter en
Gepke Gerrits gekozen, atkomstig van Zuidhuisterveen. Dit echtpaar ontving voIgens contract van 24 februari 1786 een jaarloon van I 400,-, waarvan
de ene helft aIs vast bedrag en de andere helft "uit 't oververdiende loon der
kinderen". Daamaast viel te rekenen op vrij wonen. Op 12 mei 1786 trad dit
echtpaar in dienst. In februari 1787 werd de overeenkomst in die zin gewijzigd, dat het salaris van I 400,- naar 1250,- vast inkomen voor P. Gerrits als
spinbaas en leermeester werd teruggebracht, terwijl hij verder kon beschikken over de opbrengst van het spinwerk door zijn vrouw verricht 2 ).
De directie had tot taak te zorgen voor een behoorlijke werkruimte, gescheiden in twee delen. Verder moesten de nodige gereedschappen aangeschaft worden en in de werkruimte een kachel geplaatst, te stoken met turf.
In het werkvertrek wilde men enige palen plaatsen, in de grond vast gemaakt
en voorzien van ketting en beugel "om den onwilligen daar aan te sluiten en
met nodig geraes tot hunnen plicht te dwingen". Voor 1156,- werd in de
Kerkstraat een pand gekocht dat voor een bedrag van 1345,- tot een werkhuis werd verbouwd, zodat "de plaats tot 't Fabrijk tezamen kost 1501".
Aan werkmateriaal werden 14 grote spinnewielen a12,20 per stuk aangeschaft en 6 haspels a/0,90 per stuk. De directie kocht verder nog 13 kleine
spinnewielen a/2,50 per stuk om deze ter beschikking te stel1en aan bejaarden die met wol en vIas spinnen thuis of in het werkhuis gelegenheid zouden
krijgen "om iets te kunnen verdienen". Later volgde de aanschaf van nog
meer spinnewielen.
1) G.A. Hinde!oopen, Handelingen, Plan tot oprichting van een spin- en leerschool 1786, en Voorbericht.
") G.A. Hindeloopen, Handelingen, Contract met P. Gerrits, d.d. 5 februari 1787.
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Vervolgens was het de opzet in contact te treden met een betrouwbaar fabrikeur om in commissie spinwerk te gaan verrichten. Op die manier dacht
men zich te verzekeren van een constante stroom werkopdrachten. Sponnen
de bejaarden vooral wol en vIas, de kinderen sponnen hiede "wordende gebruikt tot 't rheden van zeilen". Ben afvaardiging van de directie was naar
Krommenie, een centrum van de zeilmakerij, gereisd om daar "eene genoegzame voorraad werk te bekomen". Men slaagde erin een overeenkomst te
sluiten met de heren J. Lakeman en D. Max die beloofden het werkhuis in
Hindeloopen van opdrachten te zullen voorzien. Zij stuurden per schip het
ruwe materiaal naar Hindeloopen, terwijl het garen omgekeerd per beurtschipper naar Krommenie ging. Het voordeeI van deze regeling was, dat de
bedrijfskosten van de spinschool niet hoog behoefden te zijn, omdat men geen
uitgaven had voor de aankoop van grondstof, geen zorg voor de afzet en geen
risico van te grote voorraadvorming van nog onverkochte produkten. Tevens
was men er van verzekerd de lonen te kunnen uitbetalen, gezien de vergoeding die voor het werk ontvangen werd van de opdrachtgever. Dat men contact zocht met de Noordhollandse plaats Krommenie is te verklaren uit de
omstandigheid, dat de zeilmakerij hier behoefte had aan veel garen, en uit
het feit dat deze relatie ook aI was gelegd door het bestuur van de hennepspinnerij te Harlingen. Het is niet onwaarschijnlijk, dat kennis hiervan doorgedrongen was van de ene Friese stad naar de andere1).
De eerste vergadering van de directie van de spinschool yond op 2 maart
1786 plaats. Tijdens deze bijeenkomst Iegden de drie partijen volgens de eerder aangegeven quote samen 1198,- op tafe!' In de vergadering van 7 juni
1786 deelde de voorzitter mee, dat "de gewone subsidie der 3 participanten"
ontvangen was ten bedrage vanl 198,-, terwijl op 26 juni deze som wederom
in het verslag voorkomt en later nog diverse keren in de notulen vermeld
wordt. Waarschijnlijk is op deze manier het startkapitaal bijeengebracht,
waaruit de koop en de verbouwing van het werkhuis zijn gefinancierd en de
latere vertimmeringen en verbeteringen zijn betaald2 ).
Op 15 mei 1786 waren alle voorbereidingen rond en ging het werk officieel
van start. Op die eerste dag togen 's morgens om 5 uur 13 spinners en spinsters aan de arbeid en 13 draaiers, welke 26 personen na een week een produktie haalden van 143! pond garen. Vanuit Krommenie werden regelmatig per
schipper zakken, elk 60 pond wegend, met grondstof aangevoerd. AI spoedig
konden zakken van hetzelfde gewicht met garen geretoumeerd worden.
Aangezien de ontvangst en verzending der goederen in een apart boek geadministreerd werden, dat echter niet bewaard is gebleven evenmin aIs het
aantekeningenboek van de uitbetaalde lonen en de ontvangen bedragen van
de opdrachtgevers, kunnen wij geen cijfers geven over het aantal tewerkgestelden, de omvang der produktie, het loonniveau en de ontvangsten.
Twee maanden na de start van de spinschool richtten de directeuren tot
het stadsbestuur een verzoek om via het uitvaardigen van een ordonnantie
1) G.A. Hindeloopen, Handelingen, Voorbericht.
I) G.A. Hindeloopen, Handelingen van de directeuren van de spin- en leer-

school 1786, 2 maart, 7 en 26 JUDi.
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de bedelarij ten strengste te verbieden en de inwoners van Hindeloopen te
gelasten geen aaImoezen meer aan de deur te geven. Dit verzoek werd op
11 januari 1787 herhaald. Ben verbod op de bedelarij was no dig "opdat de
onwiIIigen daardoor tot hun pligt van dit soo nuttig huis gebragt moogen
worden". BIijkbaar hebben zich verscheidene armen onttrokken aan de
arbeid in het werkhuis en konden zij er in slagen via bedelen aan de kost te
komen1).
Ben klein jaar na de oprichting bleek het nodig een aantal punten nader te
regelen. De directie kon er aIleen mee instemmen, dat tijdens het werk in het
spininstituut "ordentelijke liederen behoorIijk gesongen worden", maar verbood het baldadig geschreeuw van "ongebondene en god lose" liedjes. Hen
die dit toch deden, moest de spinbaas streng straffen evenals bij vloeken en
schelden2). Spinmeester Gerrits ontving een nieuwe werkinstructie. Hij diende het gehele jaar elke werkdag 's morgens om 5 uur present te zijn en tot
's avonds 20 uur beschikbaar te bIijven om het onder zijn toezicht staand
werkvolk aan het werk te helpen en aan de arbeid te houden. De werktijd zou
onderbroken worden met een pauze tussen 8 en 9 uur en 12 en 13 uur. De
arbeid begon met het bidden van het Onze Vader. Voordat het werk na 9 uur
weer aanving, moesten de kinderen om beurten een les opzeggen. In de
middag ontvingen de kinderen eerst schrijfies. De spinbaas moest er op toezien, dat de kinderen en andere bedeelde personen op tijd in het werkhuis
aanwezig waren. De nalatigen diende hij "scherpe bestraffingen" te geven.
Meende een van de tewerkgestelden elders meer te kunnen verdienen, dan
behoorde deze eerst aan de voorzitter van het bestuur verlof te vragen om
afwezig te mogen zijn.
Niet aIleen ten aanzien van de werknemers was de spinbaas verantwoordelijk maar ook voor het gedrag van de bezoekers "om dit soo nuttig werk te
sien". Hij moest er op letten, dat degenen die de spinschool kwamen bezichtigen, geen ongeregeldheden pleegden. Bij onbehoorIijk gedrag had hij de
vrijheid dergeIijke bezoekers buiten de deur te zetten. Wanneer Gerrits door
ziekte of om andere redenen verhinderd was, diende zijn vrouw de leiding
tijdeIijk over te nemen. Zij had, zoals eerder opgemerkt, het recht "ten haare
provijtte" te spinnen. Tijdens de zomer "als het minste volk en kinderen in
't spinschool zullen zijn", zou Gerrits in overleg met de directie voor korte
tijd Hindeloopen mogen verlaten. Zijn vrouw moest dan weI achterblijven
om de zaken tijdelijk waar te nemen. Zaterdagmiddags behoorde de spinbaas
met zijn vrouw en enige kinderen de school goed schoon te maken. Verder
was hij verplicht tijdens de vergaderingen van het bestuur voor koffie te zorgen, in de winter het vuur aan te maken en na afloop alles op te ruimen. AIs
beloning hiervoor ontving hij een premie van zes gulden per jaar en de overgebleven kolen van het vuur).
1) G.A. Hindeloopen, Handelingen 1786, 11 juIi; 1787, 11 januari.
2) G.A. Hindeloopen, Handelingen, Waarschouwing tegen aile ongehoorsame,
d.d. 5 februari 1787.
8) G.A. Hindeloopen, Handelingen, Instructie voor baas en meester van de spinen leerschool, d.d. 5 februari 1787.
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Na een proeftijd van een jaar werd met de spinbaas een zesjarig contract
aangegaan, lopend van 12 mei 1787 tot 12 mei 1793. Daarna volgde een verlenging van het dienstverband met een terrnijn van twee jaren. In vergelijking
met de vroegere afspraken trad er echter een wijziging op in dier voege, dat
het salaris met [25,- werd teruggebracht tot [225,- per jaar. In 1795 werd
het contract weer met een jaar verlengd.
Omdat de ruimte in de spinschool te klein werd, besloten de directeuren
op 1 oktober 1788 een pakhuis te huren. Hierin kon de grondstof bewaard
en het vervaardigde produkt opgeslagen worden, totdat er gelegenheid was
voor verzending. Betreffende de aankoop van turf voor de kachel in de spinschool werd een schema opgesteld, volgens welk elk jaar een van de turfboeren ter plaatse de leverantie gegund kreeg1 ).
Na 1788 bieden de notulen van de vergaderingen van de directeuren slechts
zeer summiere informatie. Wij kunnen uit de stukken weI opmaken, dat de
spinschool in 1795 nog in vol bedrijf was. Pas op 7 september 1795 besloot
men over te gaan tot een meer nauwkeurige administratie van de kwanta uit
Krommenie ontvangen ruw materiaal en van de hoeveelheden daarheen verzonden spinwerk. Verder wilde men komen tot een maandelijkse opgave van
het aantal ponden garen dat gesponnen was, om zodoende een beter inzicht
te verkrijgen, in wat per jaar geproduceerd werd2 ). In het kader van deze
studie is de administratieve hervorming echter te laat gekomen om hier een
exacte analyse te kunnen geven van dit werkverschaffingsproject dat als
garnering de kinderen ook nog onderwijs bijbracht.
Arnhem

In Arnhem streefde de directie van de Diakonie School en Spinnerij in
1785 er naar tot een nieuwe opzet van dit instituut te komen. Op die manier

wilde men beter aan de doelstelling beantwoorden om de kinderen van behoeftige ingezetenen welke anders door een verwaarloosde opvoeding ten
laste van de gemeenschap zouden komen, tot nuttige leden van de samenleving op te voeden. Om de gebrekkige aanpak te verbeteren vroeg de directie
aan het stadsbestuur naast de zaal die men in het St. Catharinagasthuis in
gebruik had, ten behoeve van de leer- en spinschool nog drie andere ruimtes
ter beschikking te stellen voor het uitoefenen van industrieIe bezigheden.
Een verbouwing tot hun nieuwe bestemming zou noodzakelijk zijn en daartoe werd uit de gemeentekas een subsidie van j 1200,- gevraagd. Aan dit verzoek werd gevolg gegeven, zodat de verwachting bestond, dat de uitgebreide
en verbeterde inrichting betere resultaten in de toekomst mogelijk zou
maken 3 ).
Ben jaar later ontving het stadsbestuur een uitvoerig rekest van de directie
van de Diakonie Leer- en Spinschool, waarin deze aangaf, dat de last van de
alimentatie der armen in het algemeen voor de diakonie te zwaar was, zodat
1) G.A. Hindeloopen, Handelingen 1788, 1 oktober en 1 november.
•) G.A. Hindeloopen, Handelingen 1795, 7 september.
S) G.A.

Arnhem, Commissie- en Policieboek 1785, 29 april (inv. no. 73).
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de financiele middelen om een project van onderwijs en werkverschaffing op
grootscheepse wijze aan te pakken ontbraken. Men had daarom contact gezocht met de Oeconomische Tak om gezamenIijk de hand aan de ploeg te
slaan. Als het meest geeigende middel om de armoede te bestrijden zag men
het spinnen van garen, omdat de textielnijverheid van toen daaraan groot
gebrek had en "het arme volk en weI bijsonder de kinderen van een ledig
straatlopen tot den arbeid konden worden opgeleid om langs desen weg een
eerIijk bestaan te vinden en de diaconien van den last eener overgroote aIimentatie te ontheffen". Uit de leden van het departement Arnhem van de
Oeconomische Tak waren enkelen aangewezen die samen met een vertegenwoordiging van de diakonie zouden samenwerken tot voortzetting van de
leer- en spinschooI. Intussen was er een geschil ontstaan tussen de kerkeraad
van de Nederduits Gereformeerde gemeente en de diakonie over enkele regelingen die de diakonie buiten medeweten van de kerkeraad had getroffen.
Verder had de kerkeraad gelden aangewend voor andere doeleinden dan
waarvoor ze naar de mening van de diakonie bestemd waren. De diakonie
wilde deze gelden gebruiken ten behoeve van de spinschooI. De diakonie was
beducht, dat deze competentiekwestie zou leiden tot verval van het spininstituut. Omdat het stadsbestuur, overtuigd van het belang "welke de voors.
inrigting ten nutte der arme gemeente binnen dese stad heeft daargesteld",
van mening was, dat om vruchtbaar verder te kunnen werken eerst dit geschil
uit de weg geruimd moest worden, benoemde het twee schepenen die als verzoeningscommissie zouden trachten de kwestie bij te leggen1).
Binnen een week deed de verzoeningscommissie een voorstel om tot oplossing van het geschil te komen. Van het diakoniefonds zou een gedeelte worden afgezonderd dat onder supervisie van een aparte commissie en met een
eigen administratie aIleen voor de spinschool aangewend kon worden. Op
die wijze zou er tussen kerkeraad en diakonie geen onenigheid meer kunnen
ontstaan over de besteding van een deel van hun geldmiddelen ten bate van
de spinschooI. Nadat het geschil tussen kerkeraad en diakonie geheel was
bijgelegd, hetgeen het stadsbestuur als conditie had gesteld, voordat het de
moeiIijke situatie van de spinschool nader in behandeling wilde nemen, benoemde de magistraat uit zijn midden een commissie die diende na te gaan,
op welke wijze de spinschool "tot consistentie, met vooruitzigt op eene duurzaame nuttigheid, zoude kunnen worden gebragt"2).
In een rapport dat op 1 februari 1787 door het stadsbestuur behande1d
werd, kwam genoemde commissie tot de constatering, dat de armoede onder
de volksklasse sedert enkele jaren mede door de prijsstijgingen van de eerste
levensbehoeften aanmerkeIijk was toegenomen. Doordat deze ontwikkeling
paraIlelliep met een "vermindering der liefdegaaven", waren de financien
van de diakonie niet meer toereikend om iedereen op voldoende wijze onderstand te verlenen. Naast het gebrek aan geldmiddelen was ook de beheersconstructie van de diakonie niet geschikt voor een dergeIijk instituut. Immers
1) G.A. Arnhem, Commissie- en Policieboek 1786, 7 april (inv. no. 74).

S) G.A. Arnhem, Commissie- en Policieboek, 1786 12 maart en 26 juni.
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om de twee jaren werden nieuwe diakens gekozen, betgeen dan weer een
nieuw bestuur meebracht voor de spinscbooJ. Wanneer dan nog naast het
ongemak van de wisseling ook "de begrippen omtrent de bestiering" van
jaar tot jaar wisselden en het voIgende bestuurscollege totaaI andere richtIijnen uitstippelde dan bet voorgaande had gedaan, was het onmogelijk tot
een beleid op langere termijn te komen. Daarom stelde de commissie voor
het spininstituut te plaatsen onder de permanente directie van deskundige
personen. Op basis van hun technische capaciteit en van hun langduriger
aanbIijven in het bestuur waren zij meer dan de diakens gekwalificeerd "om
door middeI van een geregelder institutie van de Ieer- en spinschooI het hersteI der werkzaarnheid te bevorderen". Door dit advies dat door de magistraat werd overgenomen, geraakte het instituut buiten de directe invloedsfeer
van de diakonie. De rekening zou elk jaar afgehoord worden ten overstaan
van gecommitteerden uit de magistraat en de Oeconomische Tak. Sedert
1 februari 1787 wordt voortaan gesproken van de stads leer- en spinschool
die een bestuur kreeg van zeven permanente ledenl).
Het nieuwe bestuur presenteerde via een brochure, gedrukt bij boekverkoper J. H. Moeleman te Arnhem, aan het publiek de "vemieuwde inrigting
waama 't Stads Leer- en Spinschool binnen Arnhem zal gedirigeerd worden".
In dit uitvoerig stuk wees het bestuur op de omstandigheid, dat sedert enige
tijd in ons land bij vele burgers "zig een sterke lust opdoet om bet belang van
derzelver evenmensch, inzonderheid van de schameIe gemeente, ter harte te
nemen en zig hetzelve aan te trekken". Het constateerde verder, dat dit
initiatief "in plaats van door giften de armoede te verligten, Iiever de werkzaarnheid, aIs het wezendIijkste middel van soulaas, zoekt in te voeren; inzonderheid is de niet genoeg te roemene inrigting van den Oeconornischen
Tak der HoUandsche Maatschappij der Wetenschappen daarop uit, om
het opkomende gesIagt tot de werkzaarnheid aan te moedigen". Men had
niet de pretentie de jeugd een echt yak te leren maar weI om zin tot arbeid
bij te brengen en haar vroeg datgene te leren "waarmede zij ten allen tijden
eenig soulaas tegens nood en armoede zoude kunnen vinden". Het Ieren
spinnen schiep in deze gedachtengang de mogelijkheid om altijd desgewenst
tot een zekere bijverdienste te komen.
De band met het Arnhemse departement van de Oeconomische Tak, waarvan de leden "door de jaarIijkscbe uitdeeling van prijsen steeds als Voedsterheeren van de school kunnen aangemerkt worden", werd aangehouden.
Jaarlijks had de Oeconomische Tak wedstrijden in het spinnen georganiseerd
en de winnaars beloond met geIdprijzen. De doeIsteIling van het Ieer- en spininstituut nieuwe stijl werd als voIgt omschreven: "in de eerste pIaats om het
zedelijk bestaan van de aankomende jeugd te verbeteren en haar vroeg indrukken in te boezemen van God en Godsdienst; in de tweede plaats om de diep
vervallene onkunde in de eerst noodzakeIijke wetenschappen, waarin de gemeene man hier te Iande tot een schande boven de meest beschaafde natien
van Europa vervallen is, te verbeteren; in de derde plaats om het bekIaagIijk
1) G.A. Arnhem, Commissie- en Policieboek 1787, 1 februari.
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verval in de werkzaamheid, de grond-oorzaak van de steeds toenemende armoede en van het totale en onherstelbare verval der fabricquen in het lieve
Vaderland, tegen te gaan, en in tegendeel de lust tot vlijt en werkzaamheid
aan te kweeken en aan te moedigen; en in de vierde plaats om door 't voorgemelde in 't vervolg mede te werken tot verligting in den zwaaren last van
uitdeeiingen, dewelke de Diaconie hier ter stede thans zoo zeer drukt"l).
In de vergadering van 1 februari 1787 van de magistraat werd een reglement voor de stads leer- en spinschool vastgesteld. Het toezicht op dit instituut kwam in handen van een commissie die bestond uit leden van het stadsbestuur en van het bestuur van de Oeconomische Tak. Het dagelijks bestuur
bestond uit zeven directeuren zoveel mogeIijk te kiezen uit de leden van de
Oeconomische Tak. Ais zodanig werden benoemd G. J. ter Hoeven, B. Roes,
J. Stricker, J. Reyers, P. J. Meyer, J. J. van Ommeren en M. Vos. Als eerste
directeur-administrateur trad op genoemde Ter Hoeven. De directie diende
een goede relatie te onderhouden met de diakonie, opdat "het voorname oogmerk van verbetering van den' armenstaat" des te beter bereikt kon worden.
De diakonie die in de nieuwe opzet geen actieve bestuurlijke rol meer speelde,
zou elk kwartaal een Iijst ontvangen van de lonen die de kinderen had den
verdiend, zodat de diakonie deze bedragen kon aftrekken van de bedeling
aan de ouders. Voor het algemeen onderwijs zou aangesteld worden een
meester en een ondermeester, voor de technische instructie en de werkbegeleiding een spinmeester, een spinmaitres en een wolkammer2 ).
Naast dit reglement werden nog instructies opgesteld in zake de interne
gang van zaken. Daaruit blijkt, dat kinderen, hier tewerk gesteld, ouder
moesten zijn dan vier jaar en jonger dan veertien. De ouders of voogden
moesten zich verbinden hun kinderen ten minste drie achtereen volgende
jaren naar de spinschool te sturen. Van de verdiensten der kinderen zou elke
vijfde stuiver ingehouden worden om daaruit premies voor ijver en bekwaamheid ter aanmoediging uit te delen en verder als bijdrage in de schoolkosten.
De kinderen van de gereformeerde religie zouden elke maandagavond onderwezen worden in de eerste beginselen van de godsdienst. Voor kinderen van
andere gezindten werden soortgelijke maatregelen getroffen. In het algemeen
gold, dat "aan de kinderen in de school een afkeer gegeven moet worden van
het kwaade en een lust tot het goede". In de voordeligste tijd van het jaar,
mei-juni, moesten directeuren een voldoende voorraad ruwe wol inkopen.
Het door de kinderen gesponnen garen dienden zij tegen een zo goed mogelijke prijs te verkopen3).
In de spinnerij aan de school verbonden werkte in 1787 een aantal van 65
kinderen, voor wie de diakonie een corresponderend aantal spinnewielen ter
beschikking had gesteld. Hoewel de diakonie geen directe revenuen uit deze
combinatie van stadsschool en "stadsfabricq" trok, had zij toch indirect het
1) G .A. Arnhem, Losse stukken betreffende de spinschool 1787, Vemieuwde
Inrigting of Plan waarna 't Stads Leer- en Spinschool binnen Arnhem zal gedirigeerd en geadministreerd worden (inv. no. 3816).
2) G.A. Arnhem, Commissie- en Policieboek 1787,1 februari.
8) G .A. Arnhem, Commissie- en Policieboek 1787, 30 maart.
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voordeel dat de verdiensten der kinderen gekort konden worden op de alimentatie die zij de ouders gaf. Verder achtte de diakonie het in moreel opzicht een winstpunt, dat de kinderen door dit instituut "bij continuatie tot
industrie en ordentelijkheid werden opgebragt". Daaraan was weer de matetitHe verwachting gekoppeld, dat deze kinderen ouder geworden zijnde niet
meer ten laste van de diakoniekas zouden komen, omdat zij "bet brood van
hunne eijgen naarstigheidt souden kunnen eeten"l).
De school annex spinnerij ontwikkelde zich behoorlijk. In 1791 werd er
een grote collecte in Arnhem georganiseerd ten behoeve van een uitbreiding
van dit instituut 2 ). Twee jaren later was de zaak nog volop in bedrijf. WeI
kampte de directie toen met het probleem het gesponnen garen kwijt te raken. De kooplieden die vroeger het garen hadden afgenomen, boden nu een
prijs die lager lag dan de produktiekosten3). Hier valt een moeilijkheid te signaleren, waarmee men ook elders kampte, namelijk dat in vergelijking met
het gewone bedrijfsleven de kosten van inkoop van grondstof, die van de
vervaardiging van het produkt en die van het beheer vaak te hoog lagen.
Deze economisch ongezonde situatie maakte het onmogelijk met concurrerende prijzen op de markt te komen. Ondanks deze problemen is het Arnhemse instituut nog tot ver in de negentiende eeuw blijven bestaan.
Haarlem

In een eerder deel van deze studie hebben wij bescbreven, welke initiatieven er te Haarlem in de zeventiger jaren van de achttiende eeuw zijn ontplooid om de armen aldaar werk te verschaffen. De grote gangmaker daarbij
was de diakonie van de Nederduits Gereformeerde Gemeente. In de jaarrekeningen van het Nieuwe Diakoniehuis staan elk jaar posten betreffende
de "fabricq". Sedert 1785 houdt dit echter op. Noch in de notulen van het
Diakoniehuis noch in de resoluties van de stadsregering is een aanwijzing te
vinden over het staken van de werkverschaffing na 1784.
Ben belangrijke nieuwe ontwikkeling in de sector van de Haarlemse armenzorg vond plaats in 1786, toen er een fusie tot stand kwam tussen het Aalmoezeniershuis en het Diakoniehuis, hetgeen o.a. inhield, dat de zogenaamde
aalmoezeniersarmen in genoemd jaar werden overgebracht naar het Nieuwe
Diakoniehuis, welk instituut sedertdien een gemeenschappelijk beheer kende.
Ook ten aanzien van de huiszittende bedeelden ging dit gezamenlijk optreden
gelden. Vit een opgave van 1795 blijkt, dat bet Verenigd Diakonie- en Aalmoezeniers Armen- en Werkhuis toen een vermogen bezat van /893.253,33,
waarvan/ 111.140,- belegd in aandelen Verenigde Oost-Indische Compagnie.
Bij de combinatie in 1786 bracht het Aalmoezeniershuis /115.991,- aan
kapitaal in; dat van de diakonie was in 1771 een bedrag van/335.145,- ge1) G.A. Arnhem, Losse stukken ... , Vernieuwde Inrigting ... 1787 met enige
bijbehorende stukken.
2) G.A. Amhem, Stukken betrekking hebbend op een collecte ten behoeve van
de uitbreiding van de spinschooI, 1791 (inv. no. 3817).
3) G.A. Arnhem, Commissie- en Policieboek 1793, 7 januari (inv. no. 77).
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weest. Sedert laatstgenoemd jaar was voor en na de fusie door legaten, erfenissen, schenkingen en voordelige saldi er nog eens /442.117,33 bijgekomenl).
Naast kapitaal bracht het Aalmoezeniershuis 324 families in die thuis bedeling ontvingen, en 146 personen die in dit instituut waren opgenomen. Het
onderhoud van al deze mensen kostte/32.326,21, terwijl daar in 1786 slechts
een bedrag van/19.821,68 aan inkomsten tegenover stond, zodat door het
grote tekort in de financiele jaarexploitatie deze partner niet direct een versterking betekende voor de positie van de diakonie. De laatste had zelf in
1787 een aantal van 816 gezinnen te ondersteunen en deelde aan behoeftigen
in dat jaar 171.180 pond brood uit. WeI is het zo, dat de stedelijke overheid
die van deze vergaande centralisatie van het overgrote deel der plaatselijke
armenzorg veel verwachtte in zake een meer efficient beheer, met jaarlijkse
subsidies bijdroeg in de tekorten. Wanneer de nood bijv. door een strenge
winter bijzonder groot was en de traditionele bronnen van inkomsten onvoldoende waren om "de honger van zo veele behoeftigen te stillen", werd
bovendien middels een algemene collecte een beroep gedaan op de liefdadigheid der burgerij. Zo leverde op 8 januari 1789 een buitengewone collecte
aan de huizen der gegoede ingezetenen een bedrag op van/4157,20, welk
geld besteed werd aan extra voedsel, kleding en brandstof ter leniging van
"de droevige en buitengewoon dringende nood, waarin zo vee1e huisgezinnen
met hunne van honger kermende en van koude verkleumde kinderen op de
allerbeklagelijkste wijze zijn gedompeld"2).
In deze moeilijke situatie die niet aIleen op te lossen was door een vorm
van centralisatie in beleid en uitvoering, is het begrijpelijk, dat het middel
der werkverschaffing, sedert enige jaren op de achtergrond geraakt, nu weer
aandacht kreeg als mogelijkheid om de kosten van de armenzorg te verlichten. De katoenspinnerij die in het verleden zowel in het Aalmoezeniershuis
als in het Diakoniehuis was uitgeoefend, wilde men nu opnieuw opzetten
maar dan voor gezamenlijke rekening. Toch zag het bestuur hier wei tegenop,
omdat het management veel tijd en moeite vroeg. Toen dan ook de heer Van
Eibergen in 1788 het voorstel deed voor eigen rekening een spinnerij op te
zetten en de armen van het tehuis daarin werk te geven tegen een redelijk
loon, had men daar wei oren naar. Men was dan van de last bevrijd, terwijl
het hoofddoel gehandhaafd bleef "namelijk beezigheid voor leedige ingezeetenen en een bestendig middel om traage inwooners buiten 's huis van
zelve te doen werk zoeken, daar de meeste zich ongaarne tot het spinnen laaten gebruiken"3). Ook elders troffen wij opmerkingen aan die aangeven, dat
vele armen een hekel aan spinnen hadden, zodat de aanwezigheid van een

1) G .A. Haarlem, Archief van het Verenigd Diaconie- en Aalmoezeniers Armenen Werkhuis, Jaarstaten van ontvangsten en uitgaven van Diaconie en Diaconiehuis, bIz. 23-26 (inv. no. 72).
2) Idem; Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken, dl. XXIV, Ie stuk (1789), bIz. 25-27.
8) G.A. Haarlem, ArchiefVerenigd .. ., Resolutien van regenten van het Nieuwe
Diaconiehuis 1788, 8 april (inv. no. 42a).
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spinnerij, waarin men niet gaarne ging werken, een stimulans was elders arbeid te zoeken. Kortom een spinnerij had een dubbel effect, namelijk directe
werkverschaffing en prikkel om hier niet te komen door actief te zijn in het
zoeken van werk.
Het stadsbestuur bleek desgevraagd er geen bezwaar tegen te hebben, dat
de werkverschaffing in particuliere handen zou komen. De verdere onderhandelingen verliepen echter minder vlot, zodat het bestuur van het Diakoniehuis aan Van Eibergen het voorstel deed de spinnerij voor gezamenlijke
rekening op te zetten en te exploiteren. Van Eibergen ging echter niet op dit
aanbod in, omdat hij de zeggenschap over het bedrijf geheel in eigen hand
wilde houden. Omdat men het niet eens kon worden, werden de onderhandelingen gestaakt1).
Nu het niet mogelijk bleek de werkverschaffing geheel of gedeeItelijk in
particuliere handen te leggen, besloten de regenten van het Diakoniehuis de
spinnerij voor eigen rekening aan te houden gezien het grote nut "dat veele
leedige handen in dit huis beezigheid vinden". Verder was een positief punt
van oVerweging aangaande het bestaan van een katoenspinnerij "dat het
voorwendsel bij veele traage buitenalimentanten van werkeloosheid of geenerhande winst te hebben met oogmerk om daarmeede ruimer bedieningen
te verkrijgen, door aanbod van werk in de spinderij aanmerkelijk en effieacieus kan worden teegengegaan". Er werd een overeenkomst aangegaan met
spinbaas Van Duyn en een werkinstructie opgesteld. Samen met zijn vrouw
diende hij de mensen die het armbestuur naar hem zond, in het spinnen te
bekwamen, toezicht op het werk te houden en verder alles te doen "om dezelve FabIicq ten meesten voordeele in stand te brengen en te houden". Hij
en zijn echtgenote zouden daarvoor samen een salaris vanj7,- in de week
ontvangen. Op 9 juni 1789 werden ten behoeve van de spinnerij aangekocht
veertien balen Smyrna-katoen voor 27t groot per pond2 ).
Werden in 1788 in de jaarrekening al uitgaven geboekt, pas in 1789 volgde
de opname van de sedert 1784 weer eerste "ontvangsten van de Fabricq".
Zowel in dat jaar als in 1790 waren de uitgaven veel hoger dan de ontvangsten, zodat in 1791 de zaak op een lager pitje werd gezet. Dit moest gebeuren,
omdat de afzet van het katoengaren stagneerde. Door de trage verkoop ontstond een gebrek aan voldoende liquide geldmiddelen, nodig om de lonen op
tijd te kunnen betalen3 ).
Begin 1790 gaf het bestuur van het departement Haarlem van de Oeconomische Tak van de Hollandsche Maatschappij der Weetenschappen blijk
van zijn belangstelling voor de katoenspinnerij. Het gafte kennen deze voortaan bij de jaarlijkse spinwedstrijd en de uitdeling van premies aan kinderen
die het beste werkten, te willen betrekken. Br volgde een invitatie tot een be-

1)

G.A. Haariem, Arehlef Verenigd ... , Resoiutien regenten Diaeoniehuis 1788,

15 en 22 april.

2) G.A. Haariem, Arehlef Verenigd ... , Resolutien regenten Diaeoniehuis 1788,

29 april en 6 mei; 1789, 9 juni.
S) G.A. Haarlem, Archief Verenigd ... , Jaarstaten.
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zoek aan de spinnerij. Men hoopte, dat nadere kennismaking met dit werkverschaffingsproject er toe zou leiden verder betrokken te zullen worden in
"de encouragementen des Oec. Taks"I).
Bo/sward

In Bolsward, waar het aantal bedelaars dat langs de huizen en straten om
aalmoezen schooide, gedurende de laatste jaren aanzienlijk was toegenomen,
bestond de vrees dat, wanneer hier niets tegen gedaan werd, deze groep nog
verder zou aangroeien. Vandaar dat een ontwerp tot oprichting van een
"Spin Fabrijcq", ingediend door de Bolswarder fabrikeurs G. en J. Westerbaan, bij de stedeJijke magistraat in goede aarde viel. Hoewel de heren Westerbaan hun plan presenteerden als een project "ten algemeenen nutte",
speelde weI degeJijk een stuk eigenbelang mee, namelijk het zich verzekeren
van een behoorJijke voorraad gesponnen garen ten behoeve van hun zaak.
De bedoeling was een spinnerij van hennepgaren op te zetten. Dit vereiste
niet aIleen de nodige gereedschappen maar ook een zeker basiskapitaal om
daaruit de aanloopkosten te financieren. Met name in het beginstadium zou
de arbeid van ongeschoolde krachten nog niet rendabel zijn, zodat er geld
bij zou moeten om toch tot een redeJijk loon te komen. Het voorstelluidde
om via een algemene collecte in de stad hiertoe de nodige penningen te verwerven. Verder werd aan de magistraat gevraagd voor deze spinnerij een geschikt pand ter beschikking te stellen. De diakens van de gereformeerde
gemeente, de voogden van het Stadsarmenhuis, de armbesturen van de
doopsgezinde en roomse gemeenten zouden aangeschreven moeten worden
om aIle behoeftigen die zij ondersteunden en die geen werk hadden, naar de
spinnerij te sturen. De armen die zich daartoe onwillig toonden, dienden met
harde hand "tot hun pJicht" geprest te worden. Br moest een spinmeester
aangesteld worden die de dagelijkse leiding had. Zijn salaris zou moeten
komen uit de opbrengst van de collecte. Het dagloon van mannen en vrouwen van boven de 18 jaar oud werd gesteld op resp. 6 en 4 stuivers, van jongens en meisjes tussen de 14 en 18 jaar op resp. 3 en 2t stuiver en van kinderen tussen de 10 en 14 jaar op 2 stuivers. Haalde men in de eerste weken van
het leerproces het gestelde loon niet, dan zou uit de opbrengst van de collecte
het ontbrekende aangezuiverd worden. De stad diende in de kosten van verlichting van het werkhuis i aam raapolie te verstrekken. Tot slot rekenden
de indieners van het plan er op, dat de politiefunctionarissen alle leeglopers
en bedelaars meteen zouden oppakken en naar het werkhuis brengen ten
einde aan de arbeid gezet te worden2).
In een "Project der verdiensten van 't werkvolk in een Spin Fabricq" was
een berekening gemaakt, van wat in een aanloopperiode van zes weken aan
1) G.A. Haarlem, ArchiefVerenigd ... , Resolutien regenten Diaconiehuis 1790,
5 januari.
I) G.A. Bolsward, Stukken betreffende een op te richten spinfabriek voor bedelaars, Brief van G. en J. Westerbaan aan het stadsbestuur, d.d. 24 september 1788

(inv. no. 549).
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geld bijgelegd zou moeten worden. Men ging hierbij uit van een bezetting
met 12 spinnewielen. Deze caJculatie wilde aangeven, dat de financiele suppletie van week tot week zou verminderen en dat na verloop van tijd geen
toeslag op het spinloon meer nodig zou zijn. Twijfelachtig lijkt ons de berekening van het produktievolume : in de eerste week 9 pond garen per persoo n,
in de tweede 12, in de derde 15, in de vierde en vijfde 18 en in de zesde week
19t pond. Gezien wat elders bereikt werd, zijn deze geschatte hoeveelheden
weI aan de zeer hoge kant. In aanmerking moet echter genomen worden, dat
de gedachte hier niet uitging naar additionele arbeid maar naar volledige
werkdageni).
In de vergadering van magistraat en vroedschap van 21 oktober 1788 kwam
het plan tot oprichting van een spinfabriek aan de orde. De vroede vaderen
gingen hiermee akkoord en stemden eveneens in met het voorstel een spinmeester aan te trekken 2 ). Daags na dit besluit ging de magistraat een provisioneel contract aan met J. Valentijn, spinbaas te Groningen. Het stadsbestuur verbond zich hierbij de verhuiskosten van Valentijn met zijn gezin
naar Bolsward te betalen en een woon- en werkhuis voor de tijd van twee
jaren te zijner beschikking te stellen. In die periode was hij vrijgesteld van
aIle stedelijke en landelijke lasten. Als bijdrage in de kosten van verwarming
zou Valentijn elkjaar drie schouwen turfkrijgen. De gratificatie die Valentijn
zou ontvangen, verliep volgens een aflopende schaal. In het eerste kwartaal
van het eerste jaar van zijn dienstverband bedroeg deze 4 Carolus gulden per
week, in het tweede kwartaal 3, in het derde 2 en in het vierde 1t. In het
tweede jaar 1 Carolus gulden per week. Het totaal van zijn beloning van stadswege zou 188t Carolus gulden bedragen. Het afiopend karakter was gebaseerd op de overtuiging, dat naarmate de tewerkgestelden meer ervaren
werden, zijn inkomsten uit het spinwerk zouden toenemen. Na afloop van de
tweejarige termijn kon Valentijn zijn werk voortzetten zonder echter nog op
salaris, vrijdom van huur en tegemoetkoming in de kosten van brandstof
aanspraak te kunnen maken. Hij zou dan "van zijn eigen industrie moeten
leeven". De gedachtengang van het stadsbestuur was, dat de spinnerij dan
dusdanig rendabel moest zijn, dat de spinmeester uit de verkoop van het
garen zelf zijn bestaan zou kunnen vinden.
Valentijn verbond zich aIle personen, hetzij oud of jong van beider geslacht zonder onderscheid naar godsdienstige gezindte, die door het stadsbestuur naar hem werden toegestuurd, in zijn werkhuis op te nemen, aan het
werk te zetten en behoorlijk te onderwijzen. Hierbij dienden kinderen en bejaarden ondersteund door de diakonie of het burgerlijk armbestuur altijd de
voorrang te krijgen. Het stadsbestuur zou hem tien pond kammelingen ter
beschikking stellen voor de eerste instructie aan de beginnelingen. Betreffende de leertijd was Valentijn verplicht de gewoonte na te volgen die in het
Groningse werkhuis dienaangaande gold, en hetzelfde spinloon dat aldaar
betaald werd, aan het werkvolk in Bolsward te geven. Valentijn was veri) G.A. Bolsward, Stukken ... , Project der verdiensten van het werkvolk, 1788.
2) G.A. Bolsward, Resolutie Boek van magistraat en vroedschap 1788, 21 oktober (inv. no. 8).
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plicht voor zijn rekening de werkplaats zindelijk te laten houden. Personen
die onwillig tot werken waren, zou hij door tuchtiging op het rechte spoor
moeten brengen. Wekelijks moest hij een loonstaat opmaken en die aan de
diverse armbesturen overhandigen, opdat deze konden zien, hoeveel de
ondersteunden die onder hun competentie ressorteerden, hadden verdiend' ).
Hoe het verder gegaan is met dit project, is ons niet bekend, omdat het
archief hierover verder niets meedeelt. In 1796 blijkt het werkhuis nog weI te
bestaan2 ). Het stimuleren van het spinnen als middel tot bestaan had hier
ook voor 1788 reeds plaats gevonden. In april 1780 had het departement
Bolsward van de Oeconomische Tak in het raadhuis een grote wedstrijd georganiseerd in het wolspinnen voor kinderen onder de 12 jaar. G. Sjoukes,
oud 9 jaar, won de eerste prijs met de beste draad op bet grote wiel en
F. Lieuwes, oud 7 jaar, die op bet kleine wiel. Nadat de penningmeester van
het departement T. Mesdag deze en andere prijzen had uitgereikt, spoorde
voorzitter N. Elgersma de kinderen aan hun ijver te verdubbelen, nu ze hadden kunnen ervaren "hoe konst en arbeid beloond wierde"3). Dit alles was
geen werkverschaffing in strikte zin zoals het project van 1788. Het bewijst
weI, dat men hier "het verbazend verderf" der leegloperij wenste tegen te
gaan en met name de kinderen der armen wilde opvoeden tot naarstigheid.
De spinnerij van Valentijn ricbtte zich op jong en oud om daarmee de burgerij "te ontlasten van de lastige aanzoeken der straatlopers en bedelaars", de
kosten van bedeling te drukken en tenslotte om improduktief arbeidspotentieel dienstbaar te maken aan de ontwikkeling van de particuliere nijverheid.
DE LAATSTE JAREN VAN DE OUDE REPUBLIEK

Utrecht

Tegen bet einde van 1789 hadden enkele burgers te Utrecht een genootschap opgericht, onder de zinspreuk "Door oefening beschaafder". Dit genootschap, waarin een aantal aanzienlijke burgers financieel participeerden,
wilde zich "ten algemeenen nutte" dienstbaar maken. Dit doel trachtte men
te bereiken door een linnenrederij die een aantal armen vIas liet spinnen en
het garen bij weyers in de stad tot linnen deed verwerken. De achtergrond
van deze activiteit was" den verderflijken leedigang en daeruit proflueerende
bederf der zeeden voor te komen". Hoewel aanvankelijk met verlies gewerkt
werd, hoopten de initiatiefnemers na enkele jaren tot een betere financieJe
exploitatie te komen. Van december 1789 tot 1 maart 1790 had men bijna
200 mensen aan het werk kunnen zetten. Door dit grote aantal was de onderneming het genootschap wat boven het hoofd gegroeid, zodat men er over
dacht met het project te stoppen. Aangezien echter van de zijde der roomse
armmeesters vee! belang werd gehecht aan deze onderneming en daarom op
voortzetting hiervan werd aangedrongen, richtte G. Oltmanns, boekhouder
1) G.A. Bolsward, Stukken ... , Provisioneel contract tussen de magistraat en
J. Valentijn, d.d. 22 oktober 1788.
0) G.A. Bolsward, Rekeningboek van het spinhuis, 1796-1815 (inv. no. 855).
8) Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken, dl. XV, Ie stuk (1780), bIz. 395-396.
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van het genootschap, zich in een rekest tot het stadsbestuur met het verzoek
enige werkruimtes ter beschikking te stellen en de plaatselijke instellingen
van armenzorg aan te sporen het linnen, nodig voor kIeding en huiselijk gebruik, bij het genootschap te besteIlen').
De raadscommissie die aan de magistraat advies moest uitbrengen over
dit rekest van 26 april 1790, had aIle lof voor het initiatief van de groep
Utrechtenaren "om de armelieden met 't spinnen van vIas bezich te houden",
zodat zij met hun handenarbeid zich zelf de kost konden bezorgen en daardoor "nuttige leeden voor de maatschappije" zijn. De commissie zag het
werk als "een merkelijk soulaas voor aIle institutien met de sorg voor 't onderhoud der armen belast", aangezien de verdiende spinlonen het mogelijk
maakten de verleende ondersteuning te verminderen. Vandaar dat "de loflijke inzichten van deze nieuwe societeyt" door de stedelijke overheid ten
sterkste dienden te worden aangemoedigd. Om de leden van dit genootschap
"tot eene onbeschroomde voortgang in hunne laborieuse ondemomen taak
teencourageeren", adviseerde de commissie een gemeentelijke subsidie van
/90,- te geven als bijdrage in de vergaderkosten. Verder dan "dit geringe
douceur van stadswege" ging men niet, omdat er op werd vertrouwd, dat een
aantal gegoede ingezetenen dit project geldelijk zou steunen. De directie van
de Roomse Armenkamer had inmiddels toegezegd een llinke financieIe bijdrage te zullen geven. Aangezien het genootschap aIle hoop had met succes
verder te kunnen werken, indien voor de van de garens geweven linnens voldoende afzet bestond, stelde de raadscommissie voor de leverantie hiervan
aan de Aalmoezenierskamer en het stads Ambachtskinderhuis aan deze
societeit te gunnen. Genoemde instituten hadden toch linnen no dig om daarvan lakens en hemden te laten maken. Het rooms armbestuur handelde al op
de voorgestelde wijze. De commissie hoopte, dat ook de diakonie van de
gereformeerde gemeente en de besturen van godshuizen en fundaties "dit
lofi'elijk voorbeeld" zouden navolgen. Het stadsbestuur nam de adviezen van
de commissie volledig over. De regenten van aIle sociale instellingen in
Utrecht kregen van de magistraat een brief met daarin de aansporing bij de
aankoop van linnen de voorkeur te geven aan dat van genoemd genootschap2).
Betrefi'ende de financiele grondslag van de linnenrederij en de uitkomsten
van het eerste boekjaar dat liep van 30 november 1789 tot ultimo november
1790, is het volgende mee te delen. Er was een groep mensen uit Utrecht
maar ook van daarbuiten die ten behoeve van de linnenrederij van het genootschap kapitaal ter beschikking had gesteld. Voor 1790 bestond de categorie deelnemers uit 12 personen en instanties die tezamen /1635,- fourneerden. De grootste partij hieronder was de R.C. Armen Kamer met een
bijdrage V'an/500,-. Op deze "foumissementen" werd 3t% rente vergoed.
Naast hun kapitaalinbreng betaalden de deelnemers een jaarlijkse contributie gelijk aan 10% van hun foumissement. Verder kwam er nog geld binnen
1) G.A. Utrecht, Vroedschapsreso)utien 1790, 26 april (inv. II, no. 121).
B) G.A. Utrecht, Vroedschapsresolutien 1790, 16 en 30 augustus.
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in de vorm van donaties en douceurs. Van de geweven linnens werd in het
eerste jaar een belangrijk deel verkocht aan D. R. Muylman te Amsterdam
die tevens deelhebber was. Verder namen enkele leden van de stadsmagistraat
stukken linDen af en de regenten van de R.C. Armen Kamer en van het gereformeerd Oude Mannen- en Vrouwenhuis. In de volgende jaarrekeningen
ligt het accent meer op de charitatieve instellingen te Utrecht die ingevolge
het verzoek van de plaatselijke overheid tinneD van het genootschap afnamen. In de loop van het eerste boekjaar werden 95 stukken !inneD en 1 stuk
tafelgoed vervaardigd, tezamen 5750 ellen lang. Van deze produktie konden
in eerste instantie slechts 28 stukken verkocht worden. Er was 3173 pond vIas
ingekocht a 8t-1O stuivers per pond. Voor het overgrote deel vond de aankoop van vIas plaats bij de firma W. Vollenhoven en Zn. te Rotterdam. Ook
werden er kleinere partijen aangekocht te Amsterdam, Gouda en I1sselstein.
Degenen die het vias tot garen sponnen en die hun werk thuis verrichtten,
kregen daarvoor 8 stuivers per pond garen. Vakkundige spinners kregen
daarenboven nog een premie, omdat men goed begreep, dat de verkoopbaarheid van de linnens mede afhing van de kwaliteit van het garen. Nadat het
garen gekookt was, hetgeen het genootschap 1 stuiver per pond kostte, werd
het naar wevers in de stad gebracht die 2t stuiver per el geweven goed ontvingen. Daarna volgde het bleken dat I! stuiver per el kostte. Doordat het
merendeel van de gemaakte linneus in het eerste jaar niet verkocht kon worden, vertoonde de exploitatie een fors negatief saldo van/2102,61. Door hier
kapitaal tegenover te steIlen van de oorspronkelijke deelnemers vermeerderd
met dat van degenen die zich later bij de associatie hadden aangesloten,
was het mogelijk in dit eerste jaar de aangegane verplichtingen na te komen1).
De volgende jaarrekening over ult. november 1790 tot eind november
1791, opgesteld door G. Oltmanns, boekhouder der linnenrederij, en ondertekend door de directie van het genootschap, de heren J. C. Kres, H. W.
Oortman, J. A. Ode, J. W. Marme en J. van Dorsten, geeft een veel beter
financieel eindresultaat te zien. Dit was voor een belangrijk deel bereikt door
een loterij op 16 november 1791 in het dorp De Bilt georganiseerd. Het gewestelijk bestuur van Utrecht had hiertoe op 14 september van dat jaar toestemming gegeven. De opzet van deze loterij, waarvoor J. van Rossum de
toteD drukte, was het restant van de in 1790 onverkochte linnens aan de man
te brengen. Er werden 375 loten zowel in als buiten Utrecht verkocht voor
14,- per stuk, hetgeen 11462,50 opleverde na aftrek van 2 stuivers per lot
voor degenen die de loten plaatsten. Voor die loten waren 32 stukken tinneD
van tezamen 1936t el als prijs beschikbaar. De drijvende kracht achter deze
geslaagde actie was F. P. van Ewijck, lid van de Utrechtse vroedschap en heer
van Oostbroek en De Bilt. Hij was tevens voor 1500,- deelhebber in de
societeit geworden, terwijl zijn moeder voor 1200,- participeerde. Tevens
had genoemde Van Ewijck aan het genootschap 60 has pels ten geschenke gegeven om te doen gebruiken voor het afwinden van het klosgaren tot strengen.
1) G.A. Utrecht, Korte summiere staat en Eerste Rekening van de Linnen Rederye onder directie van 't geselschap "Door oefening beschaafder", 1789-1790 (inv.
II, no. 502).
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Naast de verlote stukken linnen had men de rest van de voorraad uit het
eelste jaar in het begin van het tweede verkocht. Ten huize van het lid G.
Schouten had men een aantal hemden kunnen slijten, gemaakt van het geweyen linnen, terwijl de regenten van de Aalmoezenierskamer 96 hemden hadden besteld. De kosten van het naaien bedroegen 4 stuivers per hemd. De verkoopprijs was 35 stuivers. Met de produktie in het tweede jaar had men het
wat voorzichtiger gedaan, zodat het probleem van een te grote voorraad nu
minder drukte. Er was 2429 pond vIas ingekocht, voor een gelijk gewicht
aan garen gesponnen en 4917 ellen linnen geweven. Op 30 november 1791
waren nog in voorraad 10 stukken grauw linnen en 57 stuks gebleekt linnen.
In de rekening over het tweede boekjaar werd aan de inkomstenkant een
bedrag van 15764,87 opgevoerd. Bij de uitgaven werd het financieel tekort
van het voorafgaande jaar opgenomen. Desondanks bleef nog een voordelig
saldo van 1238,26 over. Bij dit gunstig eindresultaat permitteerde het genootschap zich om uit eigen voorraad enkele linnen gordijnen te laten maken ten behoeve van de vergaderkamer. Het kapitaal door de deelhebbers
ingebracht bedroeg op het einde van het boekjaar 13435,-1).
Op 5 december 1791 behandelde de vergadering van burgemeesteren en
vroedschap van Utrecht een rekest van het gezelschap Door oefening beschaafder, dat in aansluiting op zijn brief van 26 april 1790 en het besluit van
de magistraat van 30 augustus 1790 tot een subsidieverlening voor de termijn
van een jaar van/90,- in de kosten voor de huur van vergaderruimte, nu om
continuering van deze bijdrage vroeg. Tevens hield het verzoek in om over
vrij licht en vuur te kunnen beschikken. De indieners van het verzoekschrift
wezen op het probleem dat zij in dat jaar hadden ondervonden door het stagneren van een vlotte verkoop van de vervaardigde linnens, hetgeen de liquiditeitspositie bemoeilijkte, waardoor het gevaar ontstond, dat men niet de
middelen zou hebben om de armen gedurende de winter aan het werk te
houden. Deze moeilijkheid was opgelost door vele stukken linnen via een
loterij te gelde te maken. Hierdoor was men in staat geweest de linnenrederij
te continueren en had men weer een groot aantal armen te Utrecht van spinwerk kunnen voorzien. Voor de verdere toekomst zagen de supplianten weI
gunstige perspectieven, omdat de kwaliteit van het gemaakte werk was verbeterd en de produktiekosten waren gedaald, waardoor te verwachten viel,
dat voortaan gemakkelijker "de gefabriceerde linnens zullen kunnen worden
verdebiteerd". Aangezien verscheidene leden van de stadsmagistraat persoonlijk het werk van het genootschap steunden en de overheid ter verlichting van de druk op de armenzorg door de grote volksarmoede aBe belang
had bij de voortgang van de "thans met succes werkende Linnen Fabricq",
werd het verzoek om een financiele bijdrage in de vergaderkosten en om vrij
licht en vuur ten laste van de stad vlot toegestaan. EVeneens gebeurde dit
het jaar daarop2).
1) G.A. Utrecht, Tweede Rekening van de Linnen Rederye ... , 30 november
1790-ult. november 1791 (inv. II, no. 502).
2) G.A. Utrecht, Vroedschapsresolutien 1791, 5 december; 1792, 1 oktober (inv.
II, no. 121).
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In januari 1792 richtte het genootschap zich via een publikatie tot het grotere publiek met de mededeling, dat men bleef voortgaan "met 't reeden van
lijnwaaten, waardoor veele behoeftige menschen aan werk, zo van spinnen,
weeven, enz., geholpen worden; dat door de meerdere verkreegene bekwaamheid der werklieden die lijnwaaten hoe langs hoe beter voor den prijs voldoen, welke prijzen thans zeer modiecq kunnen gesteld worden". Gewezen
werd op de milddadige ondersteuning die de rederij ondervond van "veele
aanzienlijke en gegoede heeren en vrouwen". De lezers werden uitgenodigd
,,'t zij door kopen van linnens of met het foumeeren van eenige penningen,
tot dit voor den armen ingerigt institut mededeelzaam te zijn en alzo aan
haare behoeftige doch werklievende medemenschen de behulpzame hand te
bieden". Tot slot werd de aandacht er op gevestigd, dat nog stukken linnen
te koop en dagelijks te bezien waren ten huize van G. Schouten, wonende
achter het Vleeschhuis te Utrechtt).
In de vergadering van het stadsbestuur op 5 maart 1792 gaf het lid van de
vroedschap F. P. van Ewijck zijn visie op het beiang dat de inwoners van
Utrecht hadden bij het bestaan van de linnenrederij Door oefening beschaafder. Ondanks het verlies van meer dan 12100,- in het eerste jaar na de start
geleden, werd "deeze ondemeeming met veel lust en vlijt voortgezet". In
principe kwamen aile behoeftigen die zich aanmeldden, voor werk in aanmerking. Zo nodig kregen zij een spinnewiel in bruikleen. Degenen die het
spinnen niet meester waren, kregen daartoe een opleiding. Dit alles was voor
Van Ewijck aanieiding om een pleidooi te houden voor "dit voor de stad
zo nuttig geseischap" en de magistraat te verzoeken de regenten van de Aalmoezenierskamer en van het Stadskinderhuis nogmaals aan te sporen het
werk van dit genootschap "op aIle mogeiijke wijzen te favoriseren" door het
bestellen van linnen. Het stadsbestuur nam deze suggestie over en vroeg ook
de kerkeraad van de Nederduits Gereformeerde gemeente de diakonie aan
te sporen "tot dit nuttig en heilzaam oogmerk het hunne te contribueeren"2).
De derde jaarrekening is niet bewaard gebleven, zodat de juiste gang van
zaken in de periode ult. november 1791-eind november 1792 ons niet bekend
is. Verdere informatie treffen wij aan in de vierde jaarrekening. Daarin valt
te lezen, dat van Abraham van Dulken ontvangen is "tot foumissement op
verlies van 10 percento jaarlijks de zornma van/100,-". De staten van het gewest Utrecht hadden op 15 juli 1793 "tot in standhouding der Linnen Rederij een douceur van 1400,- geaccordeerd". Ben onbekende had "tot voordzetting der Fabriecq" een gift van 150,- gedaan. Drie deelnemers hadden
hun kapitaalinbreng, tezamen 1400,-, aan het genootschap ten geschenke
gegeven. In november 1793 waren er 19 deelhebbers in de associatie, die ruim
drieduizend gulden hadden ingebracht.
Van het restant hemden, gemaakt tijdens het tweede boekjaar, werden er
in het vierde 28 verkocht; van die in het derde boekjaar vervaardigd had men
er nog 3 kunnen verkopen en bleven er 40 in voorraad. Van de in de periode

Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken, dl. xxvn, Ie stuk (1792), bIz. 135-136.
") G.A. Utrecht, Vroedschapsresolutien 1792, 5 maart.
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november 1791-november 1792 geweven en onverkochte linnens, namelijk
85 in getal en tezamen 5441tellang, waren er in de loop van het vierde boekjaar 52 afgezet, 2 tot hemden verwerkt en 30 verloot, zodat er nog 1 stuk
linnen van 71 t el over was. Belangrijke afnemers waren geweest de regenten
van het R.C. Arrnkinderhuis, de diakonie van het nederduits gereformeerde
Oude Mannen- en Vrouwenhuis, het bestuur van de Aalmoezenierskamer,
de regenten van het Burgerweeshuis en die van het Stadskinderhuis. De vroeger door de magistraat gedane aansporing de behoefte aan linnen stof zoveel
mogelijk te dekken uit de produktie van het genootschap "Door oefening
beschaafder" had duidelijk weerklank gevonden. Van de in het vierde boekjaar geweven linnens waren 35 stukken verkocht. Van dit kwantum had het
bestuur van de Aalmoezenierskamer er 16 afgenomen. De prijs schommelde
tussen 9t en 12 stuivers per el voor gebleekt linnen en 7t en 8 stuivers voor
ongebleekt linnen. In totaal werd in dit boekjaar voor /3058,08 aan linnen
verkocht. Het kwam hoewel in bescheiden mate voor, dat particulieren vIas
of garen overnamen. Voor het vIas rekende men dan 8 a 10 stuivers per pond
en voor het garen 14 a 16 stuivers per pond.
Zoals uit voorgaande cijfers blijkt, had het genootschap voor de tweede
maal zijn toevlucht genomen tot het middel van een loterij om de voorraad
linnen uit te dunnen en zodoende weer over voldoende geldmiddelen te kunnen beschikken tot het aan het werk houden van de armlastigen. Immers bij
een beperkt bedrijfskapitaal was het noodzakelijk, dat de in garen en linDen
geinvesteerde gelden zo vlug mogelijk terug vloeiden om in staat te zijn de
lonen regelmatig uit te betalen. Wanneer dit niet lukte, leende de penningmeester tijdelijk geld om over liquide middelen te kunnen beschikken. Dit
kostte echter weI rente. Op 20 februari 1793 hadden de staten van het gewest
Utrecht verIof gegeven tot een loterij die op 13 september van dat jaar in
De Bilt plaats yond. Er werden 450 loten uitgegeven. Rechtstreeks vonden
249 loten hun weg naar kopers. Hiervoor maakte vooral de vrouw van G.
Schouten zich verdienstelijk. In commissie gingen 106 loten van de hand,
waarvoor het genootschap 4 stuivers per lot moest betalen. Geen koper
vonden 95 loten. Het genootschap nam deze in en verkocht de prijzen hierop
vallend in de loop van 1794. Het gebruik van de Geregtskamer in De Bilt,
de verteringen van het gezelschap tijdens de loterij en verdere onkosten hierbij eisten een bedrag van/30,52. Boekverkoper J. van Rossum had voor het
drukken van de aankondiging der loterij en van de loten en voor geleverd
papier /33,60 te vorderen. De netto-opbrengst van deze loterij bedroeg
fl346,80.
Tegenover de inkomsten stond een totaal aan uitgaven van /6711 ,22. Er
waren 4730 ponden vIas ingekocht tot een totaal van/1896,45. Aan spinloon
voor 4856 pond garen was /1990,68 uitgekeerd, 8 a 8t stuivers per pond.
Het koken van het garen en het bleken van het linnen geschiedden hoofdzakelijk door C. Groeneveld te Woerden en G. van Arke1 te Utrecht. Dit
eiste een bedrag van/818,57. Aan loon voor het weven van 128 stukken linnen met een totale lengte van 8148t el was uitbetaald/1086,53. 1n dit laatste
bedrag zitten echter enkele samengestelde posten voor het kQken Van circa
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690 pond garen a 1t stuiver per pond en kosten van "het uit de war brengen
van gaaren". De wevers die voor het genootschap werkten en die, voorzover
na te gaan is, allen te Utrecht woonden, waren H. van der Horst, D. van
Vegten, B. van Cleeff, P. Bucher, J. WiImink, A. en F. de Kruijff, J. en H.
Buijng, J. Slager, A. van Engelen en J. van Houten. Met het naaien van hemden uit linnen hielden zich drie vrouwen bezig. Voor het opmaken van de
linnens ontving J. de Visser 4 stuivers per stuk1 ).
Het tekort op de exploitatierekening over het vierde boekjaar van ruim
/1190,- kwam niet als een verrassing. Hoewel hierin ook het negatief saldo
over het derde boekjaar van /553,70 is opgenomen en het eigenlijke tekort
over 1792-93 derhalve /636,30 bedraagt, begrepen de "dirigerende" leden
van het genootschap, zijnde eind 1793 de heren J. P. Muller, H. W. Oortman,
A. Correlje, J. A. Ode, J. Valburg en D. de Ridder, dat samen met de verplichtingen tegenover de geldschieters, aan het eind van het vierde boekjaar
/2730,- bedragend, "de last der Rederij" van /3920,- een te zware was.
Deze last legde daarom zulk een zware druk op de exploitatie, omdat de
voorraad onverkochte goederen niet gering was. Op 30 november 1793 bestond deze uit een stuk linnen geproduceerd in het tweede jaar, een uit het
derde jaar en 92 stukken tezamen 6075t el uit het vierde. Van die 92 stukken
waren er 27 gebleekt en 65 nog niet. Verder was er in voorraad 107 pond gekookt garen en beyond zich nog 33 pond vias onder de spinners. Uit de
geringe rest aan vias blijkt, datde politiek er op gericht was de spinners al het
werk te bezorgen dat maar mogelijk was. Tot slot waren er nog 58 hemden
niet verkochtl).
Omdat men besefte, dat niet langer op de oude grondslag kon worden voortgegaan, richtte de directie van het genootschap zich reeds op 3 juni 1793 in
sen rekest tot het stadsbestuur om hulp te krijgen in de moeiIijke situatie.
In dit stuk komt de klacht naar voren, dat het tot dusver onmogelijk was
gebleken de gemaakte linneus met winst te verkopen. Integendeel, hierop
werd vaak verlies geleden. De reden was, dat de produktiekosten hoger lagen
dan bij het vrije bedrijfsleven en dat de kwaliteit van het garen en daardoor
van het linDen minder was, omdat men met weinig geschoolde arbeidskrachten moest werken. Hierdoor was het moeilijk tot een rendabele exploitatie
te komen. Om uit de problemen te geraken vroeg de directie een vaste jaarlijkse subsidie van/300,- of een geldeIijke bijdrage van/ 1,50 a/2,- per jaar
voor iedere persoon door het genootschap aan het werk gehouden. Gezien
de financieIe tekorten in de afgelopen twee jaren was dit verzoek aan de bescheiden kant en niet voldoende om aIleen met het gevraagde bedrag de negatieve saldi weg te werken.
De raadscommissie voor de stadsfinancien die het rekest ter advies was
voorgelegd, sprak als zijn mening uit, dat het instituut der rekestranten "zeer
prijzenswaardig" was en derhalve verdiende aangemoedigd te worden. In
1) G.A. Utrecht, Vierde Rekening van 't geselschap ten zinspreuk voerende
"Door oefening beschaafder", 30 november 1792-ult. november 1793 (inv. II, no.
502).
") G.A. Utrecht, Staat der Linnen Rederij voor 't 4e jaar (inv. II, no. 502).
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plaats van voor een vaste stedelijke subsidie opteerde deze commissie voor
een bijdrage van 1 I ,50 per jaar per persoon, aan wie het genootschap maximaal gedurende zes maanden arbeid had verschaft. De regeling die in zou
gaan per 1 juni 1793 en per elk halfjaar een uitkering zou geven, wilde een
premie zijn op het aantal mensen in dienst bij het genootschap. Hoe meer
mensen werk zouden krijgen, hoe hoger de totaalpremie zou zijn. Deze prikkel gold niet bij een vaste bijdrage uit de gemeentekas. De vergadering van
burgemeesteren en vroedschap van 24 juni 1793 stemde met het uitgebrachte
advies in en besloot voor een termijn van een jaar de voorgestelde subsidieregeling toe te passen. Na elke zes maanden moest een personeelslijst ingeleverd worden. Na controle hiervan kon dan de boekhouder van de Stads
Aalmoezenierskamer, als "ten behoeve van armen en noodlijdenden gedaan", de premie uitbetalen1 ).
Conform deze regeling werd op 10 februari 1794 een lijst ingediend met
namen van personen door het genootschap in de periode 1 juni-30 november
1793 "in derselver Linnen Fabricq geemployeerd". De opgave telde 220 namen, zodat op 17 februari 1794 een bijdrage van 1165,- werd uitgekeerd,
zijnde "het halve douceur tot vijftien stuivers berekent". Interessant bij deze
lijst is de verdeling der personen naar godsdienstige gezindte. Van de gereformeerde religie waren er 93. Maar 17 van dit aantal werden door de diakonie
bedeeld en 20 door de Aalmoezenierskamer. De overigen waren bIijkbaar in
staat met het additioneel inkomen uit het werk voor het genootschap de
eindjes aan elkaar te knopen. Het aantal mensen van de lutherse kerk, door
de Aalmoezenierskamer bedeeld en enigen die zonder ondersteuning leefden,
bedroeg slechts 8. De roomse bedeelden en niet bedeelden waren 95 in getal,
zodat het begrijpelijk is, dat de R.C. Armenkamer het initiatief van het genootschap vanaf het begin sterk steunde. Geen godsdienstige gezindte werd
vermeld van de 16 wevers en de 8 personen die zorgden voor het kammen
van het vIas, het koken en bleken2).
Op 14 juli 1794 diende de boekhouder van het genootschap de lijst in betreffende de periode 1 december 1793-1 juni 1794. Het totale aantal personen
door de linnenrederij aan het werk gehouden was gedaald tot 172, zodat op
basis van deze opgave op 28 juli 1794 een subsidie van 1129,- werd toegekend. De mensen van gereformeerde huize waren nu 71 in getal van wie 12
door de diakonie en 19 door de Aalmoezenierskamer bedeeld. De 7lutherse
werknemers werden gedeeltelijk door de Aalmoezenierskamer gesteund.
Het aantal van de roomse religie bedroeg 70, zowel bedeeld als niet bedeeld
wordend. De twee laatste categorieen waren gelijk aan de lijst van een halfjaar eerder 3 ).
Op 28 juli 1794 ging de vroedschap van Utrecht evenals in de voorafgaande
jaren akkoord met "eene gracieuse subsidie" van 190,- als bijdrage in de
1) G.A. Utrecht, Vroedschapsresolutien 1793, 24 juni (inv. II, no. 121).
2) G.A. Utrecht, Lijst van werklieden bij de Linnen Rederij, 1 juni-30 november

1793 (inv. II, no. 502).
8) G.A. Utrecht, Lijst van personen die van 't geselschap "Door oefening beschaafder" werk hebben gehad, 1 december 1793-31 mei 1794 (inv. II, no. 502).
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vergaderkosten van het genootschap en met het gratis verstrekken van stadswege van olie en brandstof ten behoeve van verlichting en verwarmingl).
Hoewel de vijfde jaarrekening in het gemeentearchief ontbreekt, hebben
wij toch enige aanwijzing over de toestand van het genootschap door een
rekest op het eind van 1794 bij het college van burgemeesteren en vroedschap
van Utrecht ingediend. In dit stuk wijst het bestuur van "Door oefening beschaafder" op zijn activiteiten om in de afgelopen winter ruim 200 armen uit
stad en omgeving "een stuk brood te laten verdienen en alsoo van eenen
verderfelijken lediggang te bevrijden". Aangezien zoals eerder vermeld de
magistraat voor de periode december 1793-juni 1794 op basis van 172 personen subsidie had verleend, moeten klaarblijkelijk ook enige tientallen mensen
buiten de stad door het genootschap van werk voorzien geweest zijn. Naast
de opmerking dienaangaande in het rekest wordt deze veronderstelling tevens
bevestigd door het feit dat de staten van het gewest Utrecht de activiteiten
van het genootschap financieel steunden.
Hoewel het genootschap zijn werkzaamheden in de naderende winter
1794-95 wilde continueren, was het grote probleem dat reeds eerder een
handicap was gebleken, een vlotte afzet van de vervaardigde linnens. Vooral
nu had men DOg een groot aantal stukken in voorraad. Het vroeger met
succes beproefde middel van een loterij om de linnens kwijt te raken was bij
de vierde keer tegen gevallen. Men had toen slechts een derde van de loten
kunnen plaatsen, zodat de loterij na eerst uitgesteld te zijn later tot de helft
van de oorspronkelijke omvang was terug gebracht. Door deze teleurstellende ervaring zag de directie van het genootschap voor het vervolg geen heil
meer in het gebruik der loterij "ter verdebiteering der linnens".
In het afgelopen boekjaar was ook de verwachting, dat de gods- en armenhuizen in Utrecht zoals voorheen de gemaakte linnens grotendeels zouden
afnemen, tegen gevaIlen, hoewel de regenten van het Stadskinderhuis en die
der roomse Armenkamer" van tijd tot tijd een goed getal stukken linnen
voor derselver armen hebben gelieven te gebruyken". Aangezien blijkbaar
door de hoge prijzen een aantal instellingen elders goedkoper linnen had
aangeschaft, was naast de tegenvaller van de loterij ook deze pijler bij het
rond krijgen van de exploitatie gaan wankelen. Als enige uitkomst "om de
totale tenietdoening van de fabricq te voorkomen" en om de linnenrederij
niet aIleen aan de gang te houden maar eveneens "op een egaale vaste en
duursaame voet te brengen" stelden de rekestranten voor, dat de volgende
instanties jaarlijks een vast aantal stukken linnen zouden afnemen: de regenten van het Stadskinderhuis 25, die der Roomse Armenkamer eveneens 25,
die der Aalmoezenierskamer 50 en het Gereformeerd Oude Mannen- en
Vrouwenhuis samen met de diakonie-linnen-naaischool 20. Tezamen betekende dit 120 stukken linnen, een voldoende aantal om 200 mensen geregeld
aan het werk te houden. WeI ging men hierbij er van uit, dat genoemde instellingen tevens bereid zouden zijn de linnens over te Demeo tegen de prijs
die ze de rederij hadden gekost. Indien dit laatste Diet haalbaar was, wilde
1) G.A. Utrecht, Vroedschapsresolutien 1794, 28 juli (inv. II, no. 121).
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men van stadswege de subsidies blijven ontvangen die tot dusver waren uitgekeerd. Omdat het genootschap niet de macht had de plaatselijke sociale
insteIIingen tot aankoop van linnen te pressen, verzocht het bestuur aan de
stedelijke magistraat met zijn autoriteit genoemde partijen hiertoe te
brengen1 ).
In de resoluties van de vroedschap hebben wij over de hiervoor behandelde
affaire niets kunnen vinden. Het vermoeden bestaat, dat de woelige periode
van de komst van de Franse troepen die het einde inluidden van het ancien
regime, niet de juiste sfeer schiep om rustig tot een beslissing te komen.
Verder zal de schuld waaronder het genootschap gebukt ging, doordat ook
1794 een negatief saldo had opgeleverd, niet gestimuleerd hebben om een
ondememing die niet tot een positief financieel eindresultaat kon komen, te
blijven steunen. De belangrijkste moeilijkheid zal echter weI geweest zijn, dat
de gewenste verplichting tot afname van linnen, door het stadsbestuur op te
leggen, een vrijwel niet te verwezenlijken opgave was in een tijd, waarin de
zelfstandigheid van instellingen van sociale zorg een onaantastbaar punt was.
De belangrijkste indicatie, dat "Door oefening beschaafder" aan het einde
van zijn latijn was gekomen, is het besluit op 4 juni 1794 in de vergadering
van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen genomen om een prijsvraag uit te schrijven, te beantwoorden voor 1 oktober 1796, over de mogelijkheid van de oprichting van een werkhuis te
Utrecht. De vraagstelling werd als voIgt geformuleerd: "Wat zoude er vereischt worden tot het oprigten van een Vrijwillig Werkhuis binnen deze Stad?
en op welk eene wijze zoude hetzelve moeten worden ingerigt, om het meeste
nut te doen". Hierop volgde als toelichting, dat gevraagd werd "dat men een
Fonds uitdenke tot het oprigten van zulk een Etablissement, en teffens dat
hetzelve zo werde ingerigt, dat het binnen een bepaalden tijd verder op zig
zelven zoude kunnen bestaan". De ereprijs voor de bekroonde inzender zou
bestaan uit 30 dukaten of een gouden medalje2).
Indien voor de linnenrederij toen nog veel perspectief had bestaan, zou
deze prijsvraag wellicht niet zijn uitgeschreven. De formulering immers komt
vrijwel geheel overeen met de opzet van het werkproject van "Door oefening
beschaafder". In de redactie van de prijsvraag wordt sterk de nadruk gelegd
op het punt dat de nieuwe werkinrichting zich financieel zelf moet kunnen
bedruipen. Dat de overheid een taak had op het gebied van de werkverschaffing en daartoe geldmiddelen ter beschikking moest steIlen, viel buiten de
gedachtenwereld van velen. Overheidsgeld en sociale zorg waren twee terreinen die voor 1795 nog vrijwel geheellos van elkaar stonden.
Leeuwarden

Zagen wij, dat in Utrecht de financiele liquiditeitspositie een moeilijk punt
was bij de exploitatie van een werkinrichting, ook te Leeuwarden kampte
1) G.A. Utrecht, Rekest van het bestuur van "Door oefening beschaafder" aan
burgemeesteren en vroedschap van Utrecht, december 1794 (inv. II, no. 502).
t) Nieuwe Nederiandsche laerboeken, dl. XXIX, Ie stuk (1794), bIz. 790-793.
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men met dit probleem. Zo zag Pieter Morrou, spinbaas van het "Stads
Publicque Spin- en Werkhuis", zich in 1785 "vermits de groote meenigte
werkvolk" die het plaatselijk armbestuur naar hem doorzond, niet in staat al
die armen op te nemen, omdat hij een tekort aan geldmiddelen had. Dit laatste yond zijn oorzaak in het feit dat hij "verpligt is aan de begunstigers van
zijn Fabricq credit te verleenen, waardoor hij een aanzienelijke zomma in
zijn Boek tegoed heeft". Aangezien hij lang moest wachten op geld dat hij
van opdrachtgevers tot werk te vorderen had, maar wei de lonen elke week
uitbetaald moesten worden, vroeg hij aan het stadsbestuur een lening van
1400,- om het tijdelijk geldtekort aan te vullen. Immers de grote toename
van tewerkgestelden doorbrak het bestaande evenwicht tussen kosten en inkomsten en deed de loonsom ineens sterk stijgen, zodat deze niet meer in
verhouding stond tot de binnen komende betalingen voor vroeger verrichte
bezigheden met een kJeinere personeelsbezetting. Het verzoek van Morrou
werd slechts ten dele gehonoreerd. De magistraat gelastte de voogden van de
Stads Armen Kamer hem 160,- voor te schieten1). De dagen van Morrou
als spinbaas waren echter geteld. In 1787 diende de voogden van de Armen
Kamer bij het stadsbestuur een klacht in over "de zoo zeer verergerende
directie" van het stedelijk werkhuis2).
Enige tijd later fungeerde er te Leeuwarden een nieuwe spin baas, n1. David
Berent Brameijer. Maar ook hij worstelde met het punt in zake het werkhuis
tot een bevredigende bedrijfsfinanciering te komen. Betreft"ende deze kwestie
zond hij begin 1791 een rekest naar de stedelijke overheid. Daarin betoogt
Brameijer, dat hij door gebrek aan voldoende liquide middelen "niet in staat
is om het spinwerk, hetwelk in zijn gevolgen voor de gemeene man zoo bekend
nuttig is, naar vereisch te kunnen uitvoeren". Zelf had hij geen kapitaal en
slaagde er ook niet in bij anderen krediet te krijgen om de lonen aan het
werkvolk te kunnen uitbetalen. Hoewel hij reeds eerder van stadswege een
lening had verkregen, bleek deze niet voldoende te zijn, omdat de kooplieden
in wiens opdracht hij garen liet spinnen, na het afleveren van het werk talmden met betalen. Zodoende moest hij lang op zijn geld wachten. Bij gebrek
aan een eigen werkkapitaal was dit gedwongen wachten op de afrekeningen
vooral in de winterperiode "een tijd waarin men aan geen arm mensch of
kind, die spinnen wil, werk behoorde te weigeren", een grote moeilijkheid.
Daarom verzocht Brameijer een tweede lening "tot instandhouding van de
zoo nuttige publicque Spinderij binnen Leeuwarden"3).
Hoewel gevraagd was om een krediet van 1300,- A1400,-, ging het stadsbestuur akkoord met een krediet van maximaal 1500,-, waaruit genoemde
spinbaas kon putten om de lonen te blijven uitbetalen. Met het reeds ontvangen voorschot van 1400,- kon Brameijer nu over een krediet van 1900,beschikken, zodat een vlotte voortgang van de werkverschaffing verzekerd
leek4). Opvallend in tegenstelling tot Utrecht is, dat de magistraat zo snel het
1) G.A. Leeuwarden, Resolutien van den magistraat 1785, 30 september.
2) G.A. Leeuwarden, Resolutien van den magistraat 1787, 6 april.
3) G.A. Leeuwarden, Resolutien van den magistraat 1791, 18 februari.

') G.A. Leeuwarden, Resolutien van den magistraat 1791, 8 julio
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probleem doorzag, dat tussen aankoop van grondstof, uitbetalen van loon
en incasseren van geld voor het afgeleverd produkt een lange periode kon
Iiggen, zodat het beschikken over enig kapitaal als buffer onontbeerIijk was.
Zoals bij vele andere werkprojecten ontbreken ons ook in het geval Leeuwarden nadere gegevens over het aantal mensen dat in het werkhuis arbeidde,
over het loonniveau, de produktieomvang, de afnemers en de bij verkoop
ontvangen gelden. In het archief van de Stads Armen Karner is uit die tijd
aIleen bewaard een "Memoriaal van gepasseerde recepissen en quitantien".
Dit boek loopt van 12 april 1794 tot 1 juli 1801 en bevat de notities van geldvoorschotten aan Brameijer, verstrekt door de voorzitter van het college van
voogden over de Armen Karner, en aantekeningen van betalingen door Brameijer aan genoemd bestuur. Betreffende 1794 bedragen de voorschotten
"tot betaling van het werkvolk op het Stads Spinbuis" vanaf 12 april! 484,-.
Over het jaar 1795 handeIt het om! 1585,- in totaal. Brameijer betaalde de
voorgeschoten bedragen gewoonlijk na circa een half jaar terug. Dit systeem
van "opschot doen" loste het oude probleem der liquiditeitsmoeilijkheden
voor de spinbaas voorgoed op. Wanneer het aantal tewerkgestelden toeneemt, wordt bij deze regeling het wekelijks of maandelijks voorschot ook
groterl ).
Deventer

Koos men te Utrecht ten einde raad voor het middel van een prijsvraag om
tot een voor de stad goedkope en naar men hoopte doeItreffende vorrn van
werkverschaffing te komen op basis van particulier initiatief, ook in Deventer
opteerde het stadsbestuur voor deze weg. Nadat reeds op 9 februari 1789 na
het echec van een vroegere arrnenfabriek gesproken was om tot de oprichting
van een nieuwe te komen2 ), besloten op 2 augustus 1791 burgemeesteren,
1) G.A. Leeuwarden, Archief Stads Annen Kamer, Memoriaal van gepasseerde
recepissen en quitantien, 12 april 1794-1 juli 1801 (inv. no. 618).
2) G.A. Deventer, Resolutien van Schepenen en Raden 1789, 9 februari (inv.
Rep. I, no. 4, lib. 46). Een rapport van een cornmissie die was ingesteld door het
stadsbestuur en die een inspectiebezoek had gebracht aan de armenfabriek van
Gautier Zindel, kwam in behandeling in de magistraatsvergadering van 28 januari
1791. De commissie rapporteerde, dat de onderneming geheel stillag en in een
desolate toestand verkeerde. Fabrikeur Zindel zelf bleek met de noorderzon vertrokken te zijn, terwijl zijn achtergebleven echtgenote de grootste onverschilligheid
betoonde in zake de vernielingen die in het leeg staande gebouw waren aangericht,
aangaande de gepleegde diefstal van lood en in zake andere geconstateerde misstanden. De commissie had slechts lege weefgetouwen aangetroffen met op een
enkel nog een stukje broekestreept. Wat de katoendrukkerij betreft, had men aileen
maar een lapje stof met bloemetjes bedrukt gevonden. Zindel had duidelijk "de
zaaken van de Fabricq laaten fiuctueeren" en had daardoor het vertrouwen van
het stadsbestuur verspeeld. Via een gerechtelijke procedure trachtte de magistraat
van Deventer het aan hem voor de bedrijfsuitoefening geleende geld terug tevorderen
(G.A. Deventer, Resolutien van Schepenen en Raden 1791, 28januari: inv. Rep. I,
no. 4, lib. 46). Zo eindigde in mineur een onderneming die met zoveel allure was
opgezet en waarvan de stedelijke overheid zoveel verwachtingen voor de plaatselijke werkverschaffing had gekoesterd. Het tekent de ijver en de durf van het stads-
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schepenen en raad een prijsvraag uit te schrijven, Daartoe wilden zij in "de
Dagpapieren" een bekendmaking doen opnemen, waarin werd aangekondigd, dat de magistraat van Deventer een premie van 150 caroli guldens uitloofde aan degene die voor 1 oktober 1791 ter gemeentesecretarie "het beste
plan eener op te rigten fabricq van wollen stoffen zal overleveren". Het diende niet bij een ontwerp te blijven. De inzender moest zich ook verbinden een
dergelijk bedrijf voor eigen rekening in Deventer op te zetten en aan de gang
te houden "zodanig dat daardoor arme Iieden en kinderen met arbeid kunnen
geholpen worden". Degene wiens inzending bekroond werd, kon rekenen op
een van stadswege ter beschikking gestelde werkruimte. Het stadsbestuur
zegde verder toe aIle maatregelen te zullen nemen "om uit te werken, dat de
bedeelde gemeente, voor zo verre daartoe bekwaam, zig aan 't werk der
fabricq niet onttrekke". De hoogte van de lonen zou in overleg tussen stadsbestuur en ondernemer "na redelijkheid" bepaald worden. De ondernemer
kon zich verzekerd weten van "aIle mogelijke protectie" van de magistraat.
Wanneer hij onverhoopt na verloop van tijd wegens gebrek aan voldoende
afzetmogelijkheden of door andere oorzaken buiten zijn schuld Iiggend het
bedrijf zou moeten staken, kon de fabrikeur rekenen op een schadeloosstelling uit de stadskas van [300,-. Zij die op de prijsvraag wilden reageren,
moesten hun plan onder motto inzenden, vergezeld van een gesloten enveloppe waarin hun naam en adres. AIleen van de winnaar zou de verzegelde
brief geopend worden. Van de anderen werden ze ongeopend verbrand1 ).
Zowel in de Amsterdamsche als Haarlemsche Courant en in de Nieuwe
Nederlandsche Jaerboeken werd de prijsvraag aangekondigd. Op de gestelde
datum bleken drie antwoorden te zijn binnen gekomen. Een ervan vaIt buiten
het bestek van het gevraagde, omdat dit stuk slechts enkele vage aanwijzingen geeft, dat de onbekende zijn yak verstaat, van onbesproken gedrag is, op
dat moment renteniert en refiecteert, omdat "het stiI leeven hem verveelt"2).
De tweede inzending gaat uit van een jaarIijkse verwerking van 30.000
pond ruwe wol, waartoe nodig zijn circa 70 mensen "als ze maatig willen arbeiden" en indien dat niet het geval is meer dan 100. De schrijver wiI 4 a 5
bekwame arbeiders meebrengen "om nieuwelingen te leeren". Verder wenst
hij het burgerschap van Deventer, vrijstelling van deelname aan de burgerwacht en vrijdom van een aantal stedelijke lasten. Als tegenprestatie "voor
't inbrengen van de fabricq" verlangt hij voor een termijn van 25 jaren het
recht in Deventer de haardas te mogen verzamelen en hierin handel te drijyen. Van stadswege zou een opslagplaats daarvoor, aan het water gelegen,
aan hem ter beschikking moe ten worden gesteld. Hij was bereid voor dit
rechtjaarlijks de som van [200,- aan de magistraat te betalen. Deze op het
bestuur, dat het ondanks de negatieve ervaring met ZindeI toch weer zijn hoop
stelde op een nieuwe armenfabriek.
1) G.A. Deventer, Resolutien van Schepenen en Raden 1791, 2 augustus (inv.
Rep. I, no. 4, lib. 47) en Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken, dI. XXVI, 2e stuk
(1791), bIz. 1470-1471.
I) G.A. Deventer, Stukken betreffende een door het stedelijk bestuur uitgeschre-

yen prijsvraag naar "het beste plan eener op te rigten fabricq van wollen stoffen",
1791 (inv. Rep. I, no. 355).

BET HUWEWK TUSSEN F1LANTROPIE EN ECONOMIE

79

eerste oog zeer merkwaardige conditie is slim bedacht, omdat juist in die tijd
het ontginnen van woeste grond sterk in de belangstelling stond. Hierbij
kampte men echter met een groot gebrek aan meststoffen om het nieuwe land
vruchtbaar te maken. De stalmest immers op het agrarische bedrijf was geheel nodig om de vaak schrale cultuurgrond op peil te houden. Voor ontginningen op het platteland moest dus de mest uit de steden aangevoerd worden.
Vandaar dat naar deze materie veel vraag bestond en hierin nogal wat winst
te maken vie!.
De indiener van dit plan besefte weI, dat de magistraat van Deventer de
zaak van het ophalen van het stadsvuil, dat bij verpachting een redelijke som
geld opbracht, niet zonder meer uit handen zou geven. Hij motiveerde zijn
verzoek daarom als een tegemoetkoming in "de excessive kosten" van enkele
duizenden guldens, die het opzetten van een wollen stoffenfabriek met zich
zou brengen. Allereerst memoreerde hij de hoge kosten van de overplaatsing
van zijn bedrijf naar Deventer. Hij was derhalve duidelijk iemand die reeds
in de textielbranche als ondernemer werkzaarn was. Verder rekende hij op
een terrnijn van twee jaren, voordat er voldoende armen tot geschoolde arbeiders opgeleid zouden zijn om tot de verwerking van 30.000 pond wol per jaar
te kunnen komen, hetgeen hij als basisproduktie voor een rendabele exploitatie had geca1culeerd. Zolang dat moment nog niet bereikt was, zou het
werk "zeer schaadelijk zijn voor den aanlegger". Vervolgens noemde hij de
noodzaak van het starten met een eigen ververij, omdat het transport naar
elders om de wollen stof te laten verven te duur zou worden. Voordat deze
ververij in gebruik zou zijn en voordat er in Deventer geIegenheid was de
geweven stof te ramen, moest hij terug vallen op Amsterdam, hetgeen een
kostbare zaak was. Vit het stuk blijkt, dat de indiener aIleen het spin- en
weefproces beheerste en voor het verven nog "door knegten zal mooten onderweezen worden, welke schadeIijke leermeesters zijn". Tot slot calculeerde hij
tegenvallers in, die nu niet te voorzien waren.
Dat het Deventer stadsbestuur met deze inzending geen raad wist, zal ieder
begrijpen. De uitkomst moest derhalve voor dit college komen van het derde
stuk dat ingeleverd was. Hierbij is al direct opvallend, dat het niet onder
motto werd ingediend maar ondertekend was door P. Boers. Deze meende
blijkbaar, dat al die geheirnzinnigheid nergens toe diende en dat de magistraat meer had aan de kennis van een naam die vertrouwd was, dan aan een
vaag plan. Boers had op 27 juli 1790 van het stadsbestuur toestemming ontvangen in Deventer een bedrijfte starten voor de produktie van dweilgoed1).
1) In 1790 had de firma Pieter en Willem Boers in compagnie bij het stadsbestuur
een verzoek ingediend voor een termijn van tien jaren met uitsluiting van anderen
octrooi te verkrijgen om in Deventer een fabriek op te richten van dweil- of feilgoed
dat tegen het Hilversumse fabrikaat kon concurreren. Na advies ingewonnen te
hebben van de gilden, dat positief uitviel, was de magistraat van mening, dat zulk
een onderneming zonder schade te berokkenen aan het plaatselijk bedrijfsleven het
belang van de stad zou kunnen bevorderen. Het gevraagde octrooi werd op 27 juli
1790 verleend. Hierbij stelde de overheid de voorwaarde, dat het werkvolk aangeworven zou worden uit de armen in de stad op basis van een zekere verhouding
tussen behoeftigen van de gereformeerde en die van de roomse religie. Het lokale
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Het is duidelijk, dat het Boers niet ging om de prijs, maar dat hij bevreesd
was, dat een nieuwkomer onder zijn duiven, namelijk de markt van goedkope
arbeidskrachten, zou gaan schieten. Daarom verzocht hij het stadsbestuur
met klem zijn ontwerp "tegen andere inkoomende plans in overweging te
nemen en aan hem Uwedelachtbare gunsten te verlenen". Maar laten wij
eerst de brief van Boers nader analyseren.
Boers begint met te stellen, dat lang niet elk bedrijf geschikt is "om de gemene persoonen dezer stad, die door gebrek aan arbeid dageliks ledig gaan,
een behoorlijk onderhoud en gestadig arbeid te besorgen". Zijn ervaring is,
dat aIleen een onderneming, waar "de meeste arbeid de spinnerasie is", geschikt is om aan vele mensen een bestaan te verschaffen. Spinwerk en met
name dat van de meer grove soort was naar zijn mening voor de situatie te
Deventer het meest geeigend "om reden dat bij de geringste persoonen alhier
een groote en aanhoudende onkunde heerst, om niet van onwilligheid van
deeze lieden te spreken". Simpele en arbeidsintensieve bezigheden die weinig
scholing vroegen, waren derhalve het meest geschikt voor werkverschaffing
aan armen. Het spinnen van wol om er fijne stof van te laten weven, was
daarom minder geeigend gezien de eisen die aan de kwaliteit van het garen
werden gesteld, en gezien het feit dat te Deventer een gebrek aan voldoende
wevers bestond, zodat men dezen tegen hoge daggelden uit andere plaatsen
zou moeten aantrekken. Daarom achtte hij een fabriek in die branche niet zo
geschikt.
Fabrikeur Boers bood aan zijn bedrijf, waarmee hij in augustus 1790 gestart was en dat dweilen en paardedekens maakte, in te brengen als basis voor
het door het stadsbestuur bedoelde project. Hij had reeds 50 mensen, jong en
oud, in dienst en wilde zijn personeelsbezetting uitbreiden. Ais nieuwe produktiemogelijkheden noemde hij de vervaardiging van vloertapijten en gangen traplopers. Ais proef had hij twee tapijten gemaakt, die in kwaliteit gelijk
waren aan die van de fabriek van de Vaderlandsche Maatschappij van Reederij en Koophandel te Hoorn, in 1777 door dominee C. Ris opgericht als
instituut van werkverschaffing aan armen. Boers had berekend, dat hij zijn
tapijten tegen een lagere prijs dan de Hoornse zou kunnen offreren. Tevens
meende hij tafelkleden te kunnen vervaardigen "so cierlijk en sterk als de
beste Breemer en Dantziger". Ook zag hij mogelijkheid tot het fabriceren
van wollen beddedekens. Verder dacht hij aan het spinnen van koehaar om
daar kleden van te maken, die van gelijke kwaliteit zouden zijn als de Amersfoortse die in Deventer veel gebruikt werden. Tenslotte konden de meest bekwame spinners bij hem reeds in dienst tot een hoger niveau opgeleid worden
om katoengaren te gaan spinnen. Hij meende dagelijks 100 pond garen in de
Twentse katoencentra te kunnen afzetten, zodat in het maken van dit artikel
veel perspectief school').
bestuur maakte verder het voorbehoud dat, wanneer de fabriek niet het succes
mocht behalen dat er van verwacht werd, het octrooi ingetrokken zou worden:
G.A. Deventer, Resolutien van Schepenen en Raden 1790, 27 juli (inv. Rep. I,
no. 4, lib. 46).
1) Zie noot 2, pag. 78.
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Bij het opsomrnen van al deze mogelijkheden zag Boers veel voordeel in
het lage loonniveau dat destijds in Deventer gold. In zijn dweilgoedfabriek
betaalde hij in de week/0,60 tot/l,50 per persoonl). Vergeleken met elders
was dit bepaald weinig. Geen wonder dat bij bij de fabricage van welk produkt dan ook goedkoper dacht te kunnen werken dan soortgelijke bedrijven
in den lande. Het probleem te Deventer was echter het gebrek aan geschoolde arbeidskrachten en het gemis van een industrieuze mentaliteit bij de
volksklasse.
De binnen gekomen antwoorden werden in handen geste1d van een commissie van onderzoek, door het stadsbestuur benoemd. Die commissie vroeg
op haar beurt aan vijf personen nader advies. In een nota formuleerden dezen
als hun mening, dat een onderneming zoals die de magistraat voor ogen
stond, een startkapitaal nodig had van! 10.000,-. Zij achtten het een bezwaar
dat dit geld van particuliere zijde zou komen, zodat men dan bij het nagestreefde werkverschaffingsproject afhankelijk zou zijn van personen die,
wanneer zij wilden, het geld uit de onderneming konden terug trekken. Hierdoor zou dit project in zijn "bestendig" karakter aangetast worden. Omdat
juist de continuHeit verzekerd moest zijn, bepleitten zij een financiering van
stadswege, terwijl de bedrijfsleider in dienst van de stad moest staan. Kortom
het idee van een sociale werkplaats met overheidsgeld opgezet en geleid. Dit
geluid was voor de begrippen van toen te modern en yond dan ook geen
weerkiank. Het vermoeden bestaat, dat de adviseurs, komend uit de sector
van het particuliere bedrijfsleven, wellicht benauwd waren voor een grote
door de overheid geprotegeerde particuliere onderneming die een bepalende
invloed kon hebben op de arbeidsverhoudingen ter plaatse, en daarom liever
een door de overheid geleid bedrijf zagen. Imrners Deventer kenmerkte zich
door een structuur, waar het ambachteIijk en kleinbedrijf volledig domineerde2 ).
Gelet op de omstandigheid, dat aIleen het plan van P. Boers concrete punten inhield, is het niet verwonderlijk, dat het Deventer stadsbestuur op
6 december 1791 besloot met hem verder in zee te gaan. Een comrnissie uit de
magistraat had met Boers hierover onderhandelingen gevoerd. Uit de door
hem gedane voorstellen werd gekozen voor het spinnen van katoengaren,
omdat daarvan het meeste debiet werd verwacht. Boers verklaarde zich bereid zijn fabriek van dweiI- of feildoek uit te breiden met een katoenspinnerij.
Deze ondememer verwachtte een dergelijke activiteit met succes te kunnen
entameren, indien het stadsbestuur hem daartoe de nodige bedrijfsruimte gaf
en zorgde voor een voldoend aantal werkkrachten, te sturen door de bedelende instanties. Hij verbond zich in de aanstaande winter minstens 40 armen
werk te verschaffen. Wat de ruimte aangaat, werd hem het zgn. Fabriekhuis
toegewezen, waar G. Zindel destijds zijn "Stads Catoen Fabricq" had gevestigd. Als tegenprestatie voor het zonder huur verkrijgen van deze bedrijfsruimte zag Boers af van zijn claim op de premie in verband met zijn voor de
1) Methorst, Werkinrichtingen voor Behoeftigen,
0) G.A. Deventer, Stukken ... J prijsvraag.

biz. 112.
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prijsvraag ingediend ontwerp. De ruil van vrijdom van huur tegen het laten
vaIIen van de door de stad Deventer uitgeloofde beloning Josie tevens het
probleem op, dat de magistraat had gekozen voor het ontwerp Boers dat
echter niet volgens de gestelde spelregels anoniem was ingediend. Het uiteindelijke doel, namelijk vergroting van de arbeidsmogelijkheden voor de
pauperklasse in Deventer, werd nu echter weI bereikP).
Hoe het verder verlopen is met de ondememing van Boers, hebben wij niet
kunnen achterbalen. Lang kan de katoenspinnerij niet bestaan bebben, want
in bet zgn. Fabriekhuis, gevestigd in de Stadstimmerwerkplaats aan de
Noordenberg gelegen, kwam in 1797 een fabriek van tapijten, zeildoek, enz.,
waar in overleg met bet stadsbestuur een aantal armen werk werd verscbaft2).
Nijmegen

Nijmegen kende reeds vanaf de zestiende eeuw een werkhuis dat ecbter op
de lange termijn bezien geen groot succes was. Telkens probeerde een nieuwe
bedrijfsleider dit tot bloei te brengen, maar de ene mislukking volgde op de
andere, zodat bet instituut vaak buiten bedrijf was. In 1784 lag bet voorstel
ter tafel tot de uitgifte te komen van "donatien" ten behoeve van een werkhuis in deze stad3). Dit plan om kapitaal bijeen te brengen als basis van een
goed functionerende werkinrichting werd aan een gemeentelijke commissie
ter advies voorgelegd. Daama verdwijnt de zaak in de mist. In 1788 komt
nog eeus duidelijk naar voren, dat bet werkbuis geen succes is, zodat de
wijkmeesters bun heil zoeken in een betere regeling van de financien, waaruit
de sociale zorg betaald zal moeten worden4). Rond 1790 blijkt bet werkhuis
slecbts gedeeltelijk te functioneren, boewel vele armen toen niet door arbeid
in hun bestaan konden voorzien. In Nijmegen overheerste in het economisch
leven de kleine ambachtelijke ondememing die met geschoold personeel
werkte, dat dan nog voor een belangrijk deel uit het buitenland afkomstig
was. Grote en arbeidsintensieve bedrijven ontbraken. Het is dan ook geen
wonder, dat in 1791 een voorstel van de op 3 maart 1766 in het Duitse stadje
Elberfeld geboren en met een Nijmeegse vrouw A. C. Quack gebuwde Abrabam Peter van Camap om bier een katoenspinnerij op te ricbten bij de stedelijke magistraat in goede aarde viel. Dit temeer omdat de suppliant verwachtte, dat middels het te stichten bedrijf "aan een groot getal ingezetenen,
zelfs aan kinderen van tien en meer jaaren, - die thans buiten eenige verdiensten zijn en tot last van den borger langs de straaten loopen te bedeIen-,
zowel bij wintertijd als des zomers een goede broodwinning, voor sommigen
tot drie gulden en meer per week, verschaft zal kunnen worden".
Gezien de overvloedige aanwezigbeid van werklozen in Nijmegen en de
1) G.A. Deventer, Resolutien van Schepenen en Raden 1791, 6 december (inv.
Rep. I, no. 4, lib. 47).
2) M. E. Houck, Gids voor Deyenter en Omstreken, 3e druk (Deyenter 1901),

biz. 299.
3) G.A. Nijmegen, Raad-Signaat 1784, 24 maart (iny. no. 202).
') G.A. Nijmegen, Raad-Signaat 1788,24 december (inY. no. 206).
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opkomst van de katoenindustrie in de Acbterboek en Twente zag Van Carnap
weI brood in een katoenspinnerij, waarvoor hij gebruik wilde maken van de
nieuwste Engelse spin-, kras- en kettingmachines. Omdat voor een dergelijke
onderneming een ruim gebouw nodig was en de stad reeds een werkhuis bezat
dat slechts voor een klein deel in gebruik was, vroeg hij over de leegstaande
ruimten van dit gebouw te mogen bescbikken. Verwijzend naar de politiek
van andere stadsbesturen nam hij aan, dat ook de Nijmeegse magistraat geinteresseerd zou zijn in een project dat kon dienen tot "eene kostwinning van
veele anders leeg lopende ingezetenen", en dus bereid zou zijn tot aile mogelijke hulp om zijn intiatief te helpen verwezenlijken. Naast ruimte vroeg hij
ook verlof van buiten de stad een tecbnicus aan te trekken tot bet stellen en
onderbouden van de machines "welke vooralsnog voor een geheim konnen
gehouden worden, als zijnde die met zeer veel gevaar, kosten en groote
moeite uit Engeland overgebragt". Gezien het uitvoerverbod van textielmachines, dat in Engeland ter bescherming van de industriele voorsprong op
het vasteland van Europa van kracht was, kon alleen via smokkel en veel
geld deze apparatuur hier komen. Om er mee te kunnen werken wilde Van
Carnap de garantie krijgen, dat een deskundige op dit terrein zich in Nijmegen zou mogen vestigen. Wegens de moeite die hij zich moest geven, een
onderneming op dergelijke voet op te zetten en de investeringen in nieuwe
machines wilde hij bescherming tegen concurrentie van anderen door een
octrooi om voor een termijn van 25 jaren het alleenrecht te hebben dit bedrijf
in stad en schependom uit te oefenen1).
In de vergadering van 31 maart 1791 behandelde de magistraat dit rekest.
Gezien zijn huweIijk met een Nijmeegse en het feit dat hij van de gereformeerde religie was, werd Van Carnap direct het burgerschap van de stad verleend. Betreffende de plannen tot oprichting van een fabriek dienden eerst
burgemeesteren en provisoren van stads geestelijke goederen advies uit te
brengen2 ). De rapporten over deze zaak kwamen ter discussie in de vergadering van 4 mei 1791. Gezien de positieve reactie op het "prijswaardig en
nuttig" plan van A. P. van Carnap om op eigen kosten een onderneming te
beginnen die vele armen een bestaan zou verschaffen, kon het stadsbestuur
zonder moeite instemmen met het gebruik van de gevraagde ruimtes in het
zogenaamde Spinhuys. Indien er tussen de fabrikeur en het werkvolk geschillen mochten ontstaan, zouden van gemeentewege dienaangaande bindende
uitspraken worden gedaan. Over de tijdsduur van het verlangde octrooi wilde
de stedelijke overheid zich nog nader beraden 3).
Na de verkregen toestemming ging Van Carnap snel over tot de inrichting
van zijn "fabricq en spinnerij van catoen". AI spoedig gooide echter een
competentiekwestie roet in het eten. Toen kinderen die in opdracht van het
armbestuur in het werkhuis spinarbeid verrichtten en daarmee hoogstens 4 a 6
stuivers per week verdienden, naar het bedrijf van Van Carnap waren over1) G.A. Nijmegen, Requesten ingekomen bij de Raad 1791, ad. 4 mei (inv. no.
401).
I) G.A. Nijmegen, Raad-Signaat 1791, 31 maart (inv. no. 209).
8) G.A. Nijmegen, Raad-Signaat 1791,4 meL
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gegaan, omdat deze een hoger loon betaalde, werd dit hen door de directie
van het armwerkhuis verboden. Zij kregen opdracht weer naar de spinnerij
van het armbestuur terug te keren onder bedreiging, dat bij weigering de
wijkmeesters de ouders van de "overgelopen" kinderen van de wekelijkse
bedeling zouden uitsluiten. Deze zware sanctie was natuurlijk effectief. Van
Camap was het hiermee niets eens en meende het recht te hebben van tijd tot
tijd kinderen van het armwerkhuis over te nemen. Zijn visie was, dat dit
instituut niet diende "tot een Straf- of Tuchthuis voor kinderen" maar "om
hun van den bedelzak tot een goed bestaan op te leyden". Zijn bedrijf gaf
daartoe een betere kans dan de werkverschaffing door het plaatselijk armbestuur, die meer gericht was op het drukken van de kosten van de ondersteuning. De directie van het armwerkhuis wilde daarentegen zijn goedkope
arbeidskrachten en zeker de meer gevorderde daaronder, no dig om de exploitatie van dit instituut voor verlies te behoeden, niet missen. Het is duidelijk, dat niet het belang van de arme zelf bij deze sociale zorg prevaleerde.
Het financiele motief was het uitgangspunt en niet het sociale. Het gevolg van
een dergeIijke benadering was weI, dat de armen arm bleven en niet de gelegenheid kregen zich te ontworstelen aan hun depiorabel lot.
Het voorgaande was niet het enige, waarover Van Camap in een rekest
van oktober 1791 aan het stadsbestuur zijn gemoed luchtte. Gewend aan
Duitse arbeidzaarnheid had hij hier echter "moeten ondervinden, dat in 't
generaal het gemeen in dezen Lande is eijgenwillig, luy en brutaal en in 't
bijzonder de meeste der kinderen, die hij in zijne Fabricq heeft genoomen,
niet tot hunnen plicht en den arbeid kunnen worden gehouden, maar veel
meer door hunne ouders tot Ieegloopen en bedelen worden aangekweekt en in
derseiver kwaadwilligheid gesterkt". Dat de Iagere voiksklasse, gewend aan
een passief bestaan en aan bedelende instanties die kritiekloos elke opgeheven
hand met aalmoezen vulden, in Nijmegen niet erg werklustig was, is een
klacht die ook in eerdere jaren te horen valt, terwijllater dit punt eveneens
regelmatig in officiele overheidsbescheiden te signaleren is.
De druppel die voor A. P. van Camap de emmer had doen overlopen, was
de volgende gebeurtenis. De opzichter van zijn bedrijf had een van de hier
werkende meisjes "over haare luyheid en 't mishandelen van het werktuig
gecorrigeerd en met een stokje gedreigd". Dit wekte de verontwaardiging op
van de ouders en familie die samen met zes soldaten, klaarblijkelijk in de ban
niet van de ijver maar weI van de charmes van het meisje, zich bij de uitgang
van het werkhuis verborgen opstelden om de opzichter bij het naar huis gaan
aan te pakken en een afstraffing te geven. Van Carnap had dit snode plan
echter ontdekt, waardoor het voordeel van de verrassing voor degenen die
zich in hinderlaag hadden gelegd, verviel. Hun woede had zich nu gericht
tegen Van Camap die tot aan het huis van zijn schoonvader J. A. Quack in
de Hezelstraat was nagelopen, uitgejouwd en met getrokken sabels bedreigd.
Door deze "brutale en allesints ongepermitteerde handelwijze" waren de
technisch deskundige voor de spinmachines en de twee spinrneesteressen die
de kinderen in het spinnen onderwezen, en die aIle drie "met veele kosten
herwaards gelokt zijn" en door Van Camap absoluut niet gemist konden
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worden, zozeer geschrokken, dat zij hadden verklaard "zig niet langer aan
de brutaliteiten van 't gemeen alhier te willen blood stellen maar veelliever
hunnen kost elders te gaan soeken". Zijn conclusie was, dat binnen de stad
Nijmegen "geene fabricquen, immers geen als deeze, door een particulier opgerigt wordende, kunnen standhouden". Hij meende, dat hij en zijn leiding
gevend personeel onmogelijk verder konden werken, wanneer zij werden
"geexponeert aan allerhande kwade bejegeningen en andere onaangenaamheden van 't gemeen, wanneer maar de minste correctie aan de in arbeid
zijnde kinderen gegeven word".
Gezien dit alles en ook omdat bij zelf door de ondervonden tegenslagen
"reeds eenigen tijd onpasselijk geweest is en zig niet zonder reeden daarover
gechagrineert heeft", had Van Carnap het besluit genomen de katoenspinnerij te liquideren en weer naar zijn geboortestad terug te keren. Een half jaar
Nijmegen had hem voor goed genezen van de behoefte een graantje mee te
pikken van Hollands welvaren, waarvoor de prijs hem te hoog was. In het
industrieuze Elberfeld behoefde hij geen vrees te hebben voor "het brutale
van 't gemeen", terwijl voor zijn apparatuur in dit textie1centrum voldoende
emplooi was l ).
Zeker zo onthutsend als het relaas van A. P. van Carnap is de houding van
de stedelijke magistraat die van deze zaak niet koud of warm werd. De inhoud van het rekest bleek geen discussie waard te zijn. Men nam het stuk
voor notificatie aan en ging over tot de orde van de dag2 ). De Nijmeegse
regenten hadden geen behoefte zich te verdiepen in problemen van sociale
aard. Viel een deel van de werkgelegenheid weg, dan ging men rustig verder
met het op de traditionele wijze ondersteunen van degenen die geen arbeid
hadden. Over politieke kwesties konden zij zich druk maken maar niet ove}
aangelegenheden betreffende de plaatselijke sociaal-economische structuur.
Het laten bij het oude en het bewaren van de tevredenheid der bourgeoisie
waren de pijlers van de hoogste wijsheid.
De idee van een katoenspinnerij blijkt uiteindelijk toch gerealiseerd te zijn.
Immers in de vergadering van het stadsbestuur op 20 februari 1795 kwam een
rekest in behandeling van H. Hijmans, opzichter van het "Fabriekhuys" te
Nijmegen, die voor zich zelf en namens anderen verzocht, dat het katoen dat
door kinderen van de wijkarmen en van de door de diakonie ondersteunde
behoeftigen gesponnen en aan de stad geleverd werd, voortaan half in klinkende munt en half in assignaten zou worden betaald. In deze tijd, waarin de
Franse troepen het ancien regime omver wierpen en de stichting van de
Bataafse Republiek mede mogelijk maakten, was het geldverkeer ontwricht
door de grote hoeveelheid assignaten, waarmee de Fransen hun betalingen
verrichtten. Hoewel de winkeliers dit papieren geld moesten aannemen, was
de koers die zij berekenden, voor de koper bepaald niet gunstig. Voor de
armen was het derhalve van groot belang, dat hun bedeling of loon niet geheel uit assignaten bestond. Daarom stond het stadsbestuur toe, dat conform
het gedane verzoek de stadsrentmeester de betaling voor het geleverde garen
1) G.A. Nijmegen, Requesten ingekomen bij de Raad 1791, ad. 12 oktober.

•) G.A. Nijmegen, Raad-Signaat 1791, 12 oktober.
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op de gevraagde wijze zou verrichten en dat de kinderen in het fabriekhuis
werkzaam hun loon half in Nederlandse munt en half in Pranse assignaten
zouden ontvangen1 ) . In 1798 kwam het werkhuis in de verdrukking, toen
het gebouw ingericht werd tot een kazerne2 ). Elders moesten toen de activiteiten zij het in bescheiden mate voortgezet worden.

Zutphen
Op 12 oktober 1792 stelde het lid van de magistraat van Zutphen, de raad
J. A. L. P. C. baron van Nagell voor een spinschool op te richten "ten einde
binnen deze Stad de Bedelarien met effect te weren en de arme kinderen,
thans wegens gebrek aan werk ledig lopende, door een nuttigen arbeid tot
geschikte leden voor de Maatschappij te maken". Deze suggestie nam het
stadsbestuur meteen over. Om de diverse aspecten van "zulk loflijk doelwit"
te toetsen kregen de Policiemeesters en de heren Sloet en Van Nagell het
verzoek over de zaak een rapport op te stellen3).
Het duurde tot juli 1793, voordat het gevraagde rapport aan de orde kwam.
De tijd was door de adviseurs gebruikt om voor een aantal punten een
bruikbare oplossing te vinden. Het fonds voor de spinschool zou worden
gevonden in de gelden die vijf personen van de roomse religie hadden betaald
om het burgerschap van de stad Zutphen te Verwerven. De fabrikeur J. Rinkeler Slagthuis had toegezegd de nodige ruwe katoen en wol te leveren,
voldoende om honderd kinderen aan het werk te zetten. Bovendien had deze
zich verplicht het garen tegen een behoorIijk loon te zullen afnemen. Kortom
er zou voor hem in commissie gewerkt worden, zodat het financiele risico
miniem was. Gereedschap zoals spinnewielen en haspels zou van stadswege
uit vermeld fonds aangeschaft kunnen worden. De magistraat diende voor
een behoorlijke werkruimte te zorgen en tevens een woning voor de bedrijfsleider ter beschikking te stellen. De inrichting zou onder dagelijks toezicht
staan van de diakonie van de gereformeerde gemeente, terwijl "gecommitteerden tot de spinnerij" uit de magistraat het oppertoezicht uitoefenden.
De kinderen ontvingen een loon van 3 a 4 stuivers per week, dat via de diakonie aan de ondersteunde ouders werd uitbetaald. Dit zou geschieden boven
hun gewone bedeling, een zeer verstandige maatregel, omdat het niet korten
van het verdiende loon op de ontvangen steun voor de ouders een prikkel was
hun kinderen aan het project te laten deelnemen. Deden zij dit desondanks
niet, dan werden zij van de bedelingsIijst geschrapt. De kinderen van gereformeerde ouders en in het bijzonder van bedeelden der diakonie genoten voorkeur bij de toelating tot de spinschool. Waren de ouders echter van een
1) G.A. Nijmegen, Besluiten van de municipaliteit 1795, 20 februari (inv. no.
411). De mededeling van Van Schevichaven, dat op 20 februari 1795 in het Fabriekhuis een nieuwe katoenspinnerij werd opgericht, vindt geen grond in het desbetreffende besluit van het stadsbestuur: H. D. J. van Schevichaven, Oud Nijmegens
kerken, k1oosters, gasthuizen, stichtingen en openbare gebouwen (Nijmegen 1909),
bIz. 54.
I) G.A. Nijmegen, Besluiten:van de municipaliteit 1798, 27 juni (inv. no. 416).
8) G.A. Zutphen, Memorien- en Resolutienboek 1792, 12 oktober (inv. no. 58).
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andere religie, dan zouden hun kinderen niet uitgesloten worden. Voor de
leiding waren "twee bekwaame sujetten" gevonden, namelijk A. Vergeer en
diens vrouw, welke laatste vooral tot taak had de kinderen in het spinnen te
instrueren. Dezen zouden een salaris van resp. /2,- en /1,- per week ontvangen plus vrij wonen, gratis brandstof en licht. Wanneer beiden voldeden,
zou de vergoeding voor vrouw Vergeer tot /1,50 worden opgetrokken. De
kosten van deze salarissen werden gedekt door een vierde van de lonen van
de "spinkinderen" in te houdenl).
Omdat Vergeer en zijn echtgenote wegens ziekte uiteindelijk niet beschikbaar waren, besloot het stadsbestuur op 2 oktober 1793 bij gedrukte publikatie een oproep te doen uitgaan voor een nieuw opzichtersechtpaar. Op
1 februari 1794 werden J. van Soest en A. E. Wolters uit Doesburg benoemd
als directeur-opzichter en als spinmeesteres. Nadat aIle kwesties waren geregeld, bepaalde de magistraat de opening van het spininstituut op 1 mei en
benoemde de heren Sloet en Van Nagell tot superintendenten2 ).
Voorafgaande aan de officiele opening op 1 mei 1794 vaardigden op 1
maart burgemeesteren, schepenen en raad van Zutphen "ondervindende dat
het getal der luie, lediggaande en oDDutte bedelaars thans wederom tot groote
overlast der goede burgerij toeneemt", een ordonnantie uit, waarbij het
bedelen absoluut verboden werd uitgezonderd voor "oude, afgesloofde en
gebrekkeIijke nooddruftige inwoonders" die daartoe officieel permissie
konden krijgenS).
Omdat het duideIijk was, dat een dergeIijk project, wilde het slagen, over
voldoende geldmiddelen moest kunnen beschikken, en de plaatseIijke burgerij er ook belang bij had, dat door werkverschaffing het aantal aalmoesvragers zou afnemen, werd de mogelijkheid geopend tot inschrijving voor
een financiele jaarlijkse bijdrage van een tot drie gulden" voor het onderhoud
der school en tot wering van bedelarij"4). Veel hulp bij de actie werd ondervonden van dominee J. F. Martinet die in Zutphen fungeerde als contactpersoon van de Oeconomische Tak van de HoIlandsche Maatschappij der
Wetenschappen. Het was vooral op zijn aandringen, dat de kinderen op de
spinschool ook godsdienstonderwijs zouden krijgen van cathegiseermeester
Van den Berg en onderricht in lezen en schrijven van meester Te WinkelS).
Omdat de vertrekken van de spinschool nodig waren voor de inrichting
van een Engels lazaret, werd dit instituut op 1 januari 1795 verplaatst naar
de zogenaamde concertzaal in het Burgerweeshuis op het Hagepoortplein,
waar het DOg geruime tijd bleef functioneren 6 ).
1) G.A. Zutphen, Memorien- en Resolutienboek 1793, 20 julio
2) G.A. Zutphen, Memorien- en Resolutienboek 1793, 2 oktober; 1794, 1 febru-

ari en 1 maart (inv. nos. 58-59).
3) G.A. Zutphen, Verzameling van gedrukte reglementen en ordonnantien, 17e18e eeuw (inv. no. 553).
') G.A. Zutphen, Memorien- en Resolutienboek 1794, 12 april (inv. no. 59).
5) B. Paasman, J. F. Martinet: een Zutphens filosoof in de achttiende eeuw
(Zutphen 1971), bIz. 40 en 44; A. van den Berg, Levensberichten van J. F. Martinet
(Amsterdam 1796), bIz. 53.
6) G.A. Zutphen, Memorien- en Resolutien1;loek 1795, 1 januari (inv. no. 60).
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Bergen op Zoom
Ben soortgelijk initiatief als te Zutphen treffen wij aan in Bergen op Zoom,
hoewel daar de stedelijke overheid een passieve rol vervulde en de actieve
inbreng van een groep burgers uitging. Bergen op Zoom telde een groot aantal paupers, voor wie in de lokale economische structuur geen bestaan was
weggelegd. De stedelijke overheid wist niets beters te doen dan de bedeiarij
te tolereren en enigszins te reguleren. Ret fatum van gebrek aan voldoende
werkgelegenheid werd minder lijdzaam aanvaard door de leden van het
departement Bergen op Zoom, plaatseiijke afdeiing van de Maatschappij tot
Nut van 't A1gemeen. Door het uitschrijven van een prijsvraag: "Welke
fabricquen en trafyken zouden in deze stad met gewenscht voordeel kunnen
gesticht worden?", bewees het Bergse departement inzicht te hebben in de
negatieve betekenis van het fundamenteel werkgelegenheidstekort voor de
pauperklasse1). Deze poging om de bedrijvigheid in de economische sector
te stimuleren Iiep echter op niets uit.
Meer succes was weggelegd voor het plan tot oprichting van een "Spin-,
Brey- en LeerschooI ten nutte der arme kinderen". In een uitvoerig rekest
aan de stedelijke overheid werd de wenselijkheid van een dergelijk instituut
bepleit. Ret bestuur van het Nut wees er op, dat "de bekiagenswaardige
armoede en onkunde, waarin veele onzer stadsgenooten verkeeren, elk weldenkend mensch ten hoogsten treffen moet, doordien de zoodaanige kinderen beroofd zijn van de geieegenheid het noodige onderwijs te bekoomen en
zich zelven werk te verschaffen om in deeze hunne behoeften te konnen voorzien; dat de meesten van die onvermoogende kinderen in een jammerlijken
staat dagelijks langs de straaten zwerven en sommigen van hen daardoor tot
allerlye ondeugden vervallen, waarom zij ook de goede burgerye meestal tot
een grooten last verstrekken". Als middel tot het brengen van verbetering
in die onjuiste situatie werd gezien het geven van onderwijs aan kinderen van
onvermogende ouders en het hen mogeIijk maken zich in een of ander beroep
te bekwamen. Door oprichting van een instituut, waar deze jeugdige personen onderwezen werden in lezen, schrijven en rekenen en daamaast onderricht zouden ontvangen in wol spinnen, kousen breien en verder in alles "wat
hun van nut en voordeel kan zijn", hoopte men een weg gevonden te hebben
"om de kinderen van onvermoogenden tot werkzaamheid aan te spooren".
Om er van verzekerd te zijn, dat de behoeftigen hun kinderen naar deze
school zouden sturen, werd in het rekest aan de stedelijke magistraat voorgesteld de functionarissen, belast met de zorg voor de Roomse en Diakoniearmen, te bevelen aan het Bergse departementsbestuur de namen op te geven
van de gezinnen welke zij ondersteunden, en dezen tevens te verbieden de
gealimenteerden die mochten weigeren hun kinderen naar de Nutsschool te
zenden, nog voor bedeling in aanmerking te doen komen. Verder werd de
overheid verzocht de instanties van de diverse godsdienstige gezindten, die
1) G.A. Bergen op Zoom, Arcbief Maatscbappij tot Nut van 't AIgemeen,
Notulenboek van de vergaderingen van bestuur en Ieden van bet departement 1791,
4 oktober en 1 november; 1792,3 januari.
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zich met sociale hulpverlening bezig hielden, op te dragen met de rekestranten een gemeenschappelijke gedragslijn in zake de plaatselijke armenzorg uit
te stippelen. De stellers van het rekest vroegen deze samenwerking op grond
van het feit dat de kerkelijke armenkassen van het te nemen initiatief voordeel zouden ondervinden, aangezien die dan minder uitdelingen behoefden
te doenl).
Na van het besproken verzoekschrift kennis te hebben genomen, besloot
het stadsbestuur het stuk in handen te stellen van heren schepenen en scholarchen om over deze kwestie rapport uit te brengen. Het advies dat na enige
tijd de vroede vaderen werd voorgelegd, luidde onverdeeld gunstig, zodat het
sein op groen werd gezet2 ).
Op 4 december 1794 werd in de vergadering van het Nutsdepartement besloten met het project onmiddellijk te starten. Om te bewerkstelligen, dat het
genomen initiatief ook werkelijk levensvatbaar zou zijn, werd hiervoor een
solide financiele basis gezocht. Ter bereiking van dit doel werd voorgesteld,
dat ieder lid van het Nut aan het departement voor de duur van een jaar
tien gulden zou lenen; dit kon een som van 1600,- a1700,- opleveren.
Verder was het hoofddepartement van het Nut te Amsterdam genegen voor
deze aangelegenheid een subsidie van 1164,- te geven. De genoemde geldbedragen waren voorlopig voldoende voor de aanschaf van grondstoffen en
gereedschappen. Personeel was er aanvankelijk nog niet; een van de departementsleden "die enig verstand had van het yak van spinnen, breien, enz.",
was aan de "commissie tot het Institut" toegevoegd en leidde voorzover het
ging het technisch onderricht. Het zuiver schoolonderwijs kwam op de tweede plaats en moest voorlopig op voorzieningen wachten. Aan ruimte had
men enkele vertrekken; weI werd getracht een eigen pand te verwerven om
daar de zaken "met meerder gemak en met voordeeliger voortgang te kunnen
etablisseeren". Door de geringe kosten welke in de eerste periode gemaakt
werden, kon men de exploitatierekening min of meer sluitend maken. Het
financieel verslag over het eerste kwartaal van het jaar 1795 gaf slechts een
deficit van 122,- te zien; men was dan ook in de kring van het Bergse departement zeer tevreden over de goede gang van zaken. In de vergadering van
2 april 1795 konden de belangstellenden enige paren gebreide heren- en
dameskousen zien en eveneens enkele ponden gesponnen en getwijnd wolgaren, alles gemaakt in het kortelings opgerichte instituut. Iedereen was
enthousiast over het bereikte resultaat en verheugd "van wezentlijk het nut
van Bergen op Zoom te hebben betracht"3).
Doordat de start zo vlot verliep, was er al gauw gebrek aan ruimte. De oplossing hiervoor yond men door de aankoop van een huis, genaamd "Het
Schild van Frankrijk". In dit pand wilde men niet alleen het instituut onderbrengen maar ook woongelegenheid vinden voor spinmeester L. Kiel en
1) G.A. Bergen op Zoom, Ingekomen requesten 1794, ad 19 april.
2) G.A. Bergen op Zoom, Register van resolutien van de magistraat 1794, 19
april (inv. no. 123).
8) G.A. Bergen op Zoom, Archief Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Notulenboek 1794, 4 december; 1795, 8 januari, 12 maart en 2 april.
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schoolmeester N. Hagman. Geld om de koopsom, /2000,-, te betalen was
echter niet in voldoende mate voorhanden. Om aan de nodige penningen
te komen verzocht de voorzitter van het departement de leden om geld ter
leen te verstrekken1).
Hoewel de leer- en spinschool duidelijk van elkaar werden onderscheiden,
waren ze toch onderiing weer verbonden tot een instituut. Zo werd men
aIleen dan tot het onderwijs toegelaten, wanneer men op de spinschool werkzaam was. De klemtoon viel Qij deze imichting niet zozeer op het algemeen of
vakonderwijs, maar vooral op het werken, waarmee de leerlingen iets moesten verdienen om de kosten van het aan hen gegeven onderricht zelf te dekken en tevens enige financiele verdiensten te verwerven ter aanvulling van het
geringe inkomen van hun ouders; hierdoor werden tegelijkertijd de lasteD
der armenzorg verlicht. Bij de opzet van dergelijke vormingsinstituten, waar
aan werkende kinderen enig elementair onderwijs werd gegeven, heeft dus
het economisch motief een niet onbelangrijke rol gespeeld. Het pedagogisch
kleed, waarin ook het zakelijk element gehuld werd, yond zijn kapstok in de
zinspreuk Arbeid adelt.

Haar/em
Berder hebben wij beschreven, hoe te Haariem in 1786 een belangrijke
centralisatie in de armenzorg had plaats gevonden door een fusie tussen het
Nieuw Diakoniehuis van de Nederduits gereformeerde gemeente en het burgerlijk Aalmoezeniershuis. Dit samengaan van bescheiden algemene fondsen
met het rijke vermogen van de diakonie leverde aanvankelijk niet direct de
verwachte resultaten op van een meer gezond financieel beheer. In 1788 was
er een nadelig exploitatiesaldo van/26.356,-, maar door efficient en gecoordineerd beleid kon eind april 1793 het boekjaar afgesloten worden met een
negatief saldo van slechts /607,-. Dit succes van gecombineerde burgerIijke
en diakonale armenzorg betekende voor het Haarlemse stadsbestuur een belangrijke besparing op het terrein van "de onderstand gelden die anders zoo
vermoogend zijn om deszelvs financien te verteeren"2).
Ondanks de hoopvolle ontwikkeling in de afgelopen jaren dreigde 1793
een moeilijk jaar van zeer grote armoede te worden, waarbij de gewone inkomsten niet toereikend zouden zijn om de nood op te vangen. In deze situatie kwam in mei 1793 het aanbod van F. W. R. Spatz, woonachtig te Anholt,
om "de spinfabricq te perfectioneeren en in zulken staat te brengen, dat
daaraan meerder handen zullen kunnen werk vinden". Bedoeld wordt de
katoenspinnerij van het Diakoniehuis. De regenten van dit instituut besloten
in te gaan op de propositie van deze buitenlander en een proef te nemen met
1) G.A. Bergen op Zoom, Archief Maatschappij tot Nut van 't Algemeen,
Notulenboek 1795, 12 mei en 3 december.
I) G.A. Haarlem, Ingekomen stukken, Memorie van de twee thesauriers van de
Nederduits Gereformeerde Diaconie en van de Aalmoezeniersarmen aan burgemeesteren en regeerders, d.d. 20 november 1793 (inv. kast 13, no. 80).
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de machines die Spatz wilde demonstreren. Hij zou binnen enkele weken in
Haarlem arriveren om "de zaak in train te brengen". Het bestuur wilde alles
beproeven "om aan de werkeloosheid van dezen tijd tegemoet te koomen en
de al te grote alimentatien, daardoor veroorzaakt, te verminderen"l). Hoe
het verder met dit experiment is afgelopen, is ons niet bekend. Uit het feit
dat enige tijd later een ander initiatief tot werkverschaffing is genomen, mogen wij afleiden, dat de plannen van Spatz op niets zijn uitgelopen. Bovendien maken de notulen van het Diakoniehuis verder ook geen melding meer
van hem.
In november 1793 dienden de beide thesauriers van de Nederduits Gereformeerde Diakonie en van de Aalmoezenierskamer namens hun besturen een
memorie in bij de magistraat van Haarlem. Hierin vroegen zij een lening van
15000,- ten behoeve van een nieuwe pauperfabriek. Helaas wordt in dit stuk
en ook tijdens de behandeling hiervan niet ontsluierd, over wat voor een
soort bedrijf het hier gaat. Uit latere berichten blijkt, dat het om een spinnerij
handelde, zonder dat een nadere aanduiding gegeven wordt. De auteur Mees
spreekt van een armen- saaispinnerij, opgericht tussen 1788 en 1795, zonder
daarbij echter een bron te vermelden2 ) .
De indieners van het verzoek deelden mee, dat zij wegens de toenemende
werkloosheid er toe zijn overgegaan "eene Fabricq op te rigten, die reeds aan
verscheidene handen, zoo in als buiten het Diaconiehuis, begint werk te
geeven". De tot dan toe opgedane ervaringen en het goede resultaat van de
genomen proeven Iieten aanzien, dat deze ondememing "na verloop van
slegts wijnige maanden reeds van zeer veel belang voor veele verarmde huisgezinnen zal kunnen worden". De opstellers van de memorie waren de mening toegedaan, dat verschaffen van arbeid altijd beter was dan louter bedeling. Zij poneerden als hun opvatting, dat "het onbetwistbaar is, dat, de
leedigheid even zoo weI een bron zijnde van ondeugd als van armoede, het
verre weg beeter is, dat de smalle gemeente haren nooddruft door arbeid verdiend, als bij een armecomptoir te geef ontvangt, terweil noch daarenboven
het min of meer voordeelig slot altijd ten bate komt aan de finantie der
Diaconie"3).
Reeds op 30 november 1793 adviseerden raden en vroedschappen van de
stad Haarlem het college van regerende burgemeesteren uit de gemeentekas
15000,- renteloos ter leen te verstrekken en " zulks tot het aan de gang houden en voortzetten van de nieuwe fabricq , onlangs in het gemelde Diaconie
en Aalmoezeniers Armenhuis opgerigt"4). Enkele maanden later stemde de
stedelijke overheid wederom toe in een tweede lening van 15000,- maar nu
1) G.A. Haarlem, Archief van het Verenigd Diaconie- en Aalmoezeniers Armenen Werkhuis, Resolutien van regenten van het Nieuwe Diaconiehuis 1793, 13 mei
(inv. no. 42a).
2) Mees, De werk-inrigtingen voor armen, bIz. 100.
8) G.A. Haarlem, Ingekomen stukken, t.a.p.; Register van resolutien van raaden
en vroedschappen 1793, 20 november (inv. no. 92).
') G.A. Haarlem, Register van resolutien van raaden en vroedschappen 1793,
30 november.
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tegen een rente van 2t% per jaar1). De bedragen die geleend werden, waren
in eerste instantie bedoeld voor aanschaf van grondstof, werkmateriaal en
het uitbetalen van loon. Het zou immers geruime tijd duren, voordat er
inkomsten waren uit de verkoop van de gemaakte produkten.
De ernstige situatie van "een notabel vermeerderd getal van verarmde
huisgezinnen" vereiste een grootscheepse aanpak. Vooral de teruggang in
werkzaamheden bij een aantal bedrijven ter plaatse "uit hoofde van de noodlottigen en jammerlijken oorlog" die de verzending van artikelen naar het
buitenland verhinderde, had de werkloosheid en daarmee de armoede in
Haarlem snel doen stijgen. Het aantal gezinnen dat de diakonie ondersteunde, was tussen mei en november met 116 toegenomen. Om deze lastenverzwaring op te kunnen vangen gaf het stadsbestuur aan de diakonie een belangrijke financiele bijdrage2 ) .
De begin november 1793 "ingerigte Spin Fabricq" was helaas geen lang
leven beschoren. In oktober 1794 klaagde de commissie die met het beheer
daarvan was belast, dat "na nu bijna een jaar lang aile middelen beproefd te
hebben om dezelve in train te brengen", zij hierin tot haar spijt niet naar
wens was geslaagd. Een samenloop van omstandigheden "hadde het weI gelukken daarvan verhinderd". Voor de toekomst zagen de commissieleden
weinig perspectief, zodat zij voor afbouw van dit werkinstituut pleitten. Omdat het hoogst ongelukkig werd geacht bij het naderen van de winter, welke
tijd voor de armen toch al zo moeilijk was, over te gaan tot het "abandonneeren der Fabricq", besloot men die nog een half jaar lang aan de gang te
houden tot eind maart 1795. Naast werkverschaffing aan de talrijke behoeftigen had men dan tevens de mogelijkheid de aanwezige grondstof geheel te
verwerken en het eindprodukt nog te gelde te maken, waardoor de liquidatie
met minder schade zou kunnen worden gerealiseerd. De leden van de commissie van toezicht op de spinfabriek, die zich met veel ijver hadden ingezet
om deze tot een succes te maken, zegden toe de zaak "tot het best mooglijke
einde te brengen"S).
Met deze mededeling eindigt de episode Haarlem. Het bericht van W. M.
F. Mansvelt en van J. G. van Dillen, dat er v66r 1795 te Haarlem een kousenfabriek als werkinstituut voor behoeftigen bestaan zou hebben, is niet juist.
Die is pas in 1796 tot stand gekomen4 ) .

1) G.A. Haarlem, ArchiefVerenigd .. ., Resolutien van regenten van het Nieuwe
Diaconiehuis 1794, 4 februari.
I) G.A. Haarlem, Register van resolutien van raaden en vroedschappen 1793,
30 november.
3) G.A. Haariem, ArchiefVerenigd .. ., Resolutien van regenten van het Nieuwe
Diaconiehuis 1794, 7 oktober.
') W. M. F. Mansvelt, Geschiedenis van de Nederlandsche Handel-Maatschappij,
dl. I (Haarlem 1924), bIz. 16; J. G. van Dillen, Van rijkdom en regenten, handboek
tot de economische en sociale geschiedenis van Nederland tijdens de Republiek
('s-Gravenhage 1970), bIz. 556.
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Hoogeveen

De ridderschap en eigenerfden van Drente ontvingen begin 1789 van de
kerspellieden van Hoogeveen het verzoek om wegens "den desolaten staat
der Hogeveensche Diaconie" een collecte te mogen houden met het doel geldmiddelen bijeen te krijgen tot de bouw van een armwerkhuis. Dit bestuurscollege van het landschap Drente gaf echter niet zonder meer toestemming.
Het verlangde in zijn vergadering van 23 maart 1789, dat de indieners van het
rekest eerst een uitgewerkt concept zouden opstellen, hoe dit werkhuis gefinancierd moest worden en volgens welke regels bestuurd1). Blijkbaar heeft
deze eis het vuur behoorlijk getemperd, want het duurde tot 1793, voordat
de zaak weer aan de orde kwam.
Op 28 januari 1793 besloten scholtessen en volmachten van Hoogeveen,
na een noodkreet van de diakens van de plaatselijke gereformeerde gemeente
die verklaarden gezien "de zeer armoedige toestand of nooddruft der Diaconie" niet bij machte te zijn het grote aantal armen in het vervolg te blijven
ondersteunen, tot een diepgaand overleg aangaande deze moeilijke kwestie
te komen2 ). Bij dit nader onderzoek kwam o.a. aan de orde een door vier
diakens ondertekend stuk van 18 maart 1793 waaruit bleek, dat in de afgelopen winter 158 personen tijdelijk steun hadden ontvangen, terwijl 56 mensen vaste onderstand en huisvesting genoten. De zorg van de diakonie had
zich derhalve uitgestrekt tot 214 lieden, onder wie "verscheide personen
welke geen hemdt aan hun lichaam hebben". Verder bevestigde genoemde
verklaring, dat sedert 1787 op het vermogen van de diakonie een bedrag van
12650,- was ingeteerd om naast de onvoldoende jaarlijkse inkomsten die op
21 januari 1794 op gemiddeldI2173,- werden getaxeerd, middelen te vinden
tot steun aan de behoeftigen. Aangezien een vermelding uit januari 1794
aangeeft, dat het onroerend bezit der diakonie niet meer dan 1 1725,- waard
was, is het duidelijk dat dit interingsproces met gemiddeld 1440,- per jaar
spoedig ten einde moest lopen 3).
De kerspellieden van Hoogeveen schreven in maart 1793 een brief aan de
ridderschap, eigenerfden en staten van Drente, waarin zij stellen, dat "zij
zonder de eene of andere buitengewone fournissementen te trekken, zullen
moeten ondervinden, dat verscheidene armoedige en noodzakelijk onderstand behoevende personen aan haar eigen noodlot zullen moeten worden
overgegeven". Als enige uitweg om uit de problemen te geraken zag men het
oprichten van een armwerkhuis. Om dit te kunnen bereiken vroegen de
schrijvers verlof tot het organiseren van een algemene collecte in Drente.
Tevens verzochten zij "een bijslag" van de zijde van het landschapsbestuur4).
1) R.A. Drente, Resolutien van ridderschap en eigenerfden van Drente 1789,
24 maart.
2) G.A. Hoogeveen, Requesten betreffende de oprichting van een armwerkhuis,
1793-1794 (inv. no. 63).
3) G .A. Hoogeveen, Stukken aangaande de oprichting van een armwerkhuis en
de bestrijding der kosten daarvan, 1793-1795 (inv. no. 214).
4) G.A. Hoogeveen, Requesten ...
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De aandrang om tot een werkhuis in Hoogeveen te komen kreeg een extra
impuls door een verklaring van 26 augustus 1793, ondertekend door baron
van Echten, scholtessen en volmachten, kerkeraad en gecommitteerden van
het Hoge en Echtens Hoogeveen en Pesserveldt, in totaal 25 namen. Deze
personen die de diverse maatschappelijke sectoren van Hoogeveen vertegenwoordigden, waren op genoemde datum in vergadering bijeen geweest in de
kerk van de Nederduits Gereformeerde Gemeente. In het door hen opgestelde uitvoerig stuk wordt gememoreerd "hoe seer de armoede aan dese plaatse
vermeerdert is". Een spoedig "redres" was zeer urgent, wilde men voorkomen, dat vele armen en zelfs gehele gezinnen aan hun noodlot zouden worden
overgelaten. Een oplossing kon zijn het opleggen aan de bemiddelde inwoners van een armenbelasting of vertrouwen op inkomsten uit vrijwiIlige giften. Men verwierp de eerste mogelijkheid en koos voor de tweede, van oordeel zijnde, dat het "na den aart der zake" beter was "door vrijwillige lievde
giften dan door gedwongene uitsettenditredres te obtineren". Op deze basis
werden de gegoede burgers aangespoord mee te werken aan de versterking
van de diakoniekas middels de realisering van de bouw van een Armenwerkhuis. Langs die weg hoopte men niet aIleen voor het heden maar ook voor
de toekomst tot een bevredigende aanpak van de armenzorg te komen. HoeweI men daarbij rekende op de milddadige hulp van "medelijdende menschen" uit de verre omgeving, werd toch primair een beroep gedaan op de
burger van Hoogeveen zelf, omdat hij "na dat hij met goederen is gesegent,
tot het mede onderhoudt van sijne armoedige en noodlijdende evenmenschen
sonder tegensprake verpligt is".
Op de volgende condities besloot men "een collecte bij intekening" te organiseren. De intekenlijsten zouden huis aan huis gepresenteerd worden met
daarbij het "billijk en dringend versoek, dat ieder na sijn vermogen uit een
suiver en lievderijk hert sal toonen met een opregt medelijden omtrent sijne
arme medemenschen, gelijk een braav christen betaamt, besielt te sijn". Bij
de collecte behoefde men niet direct te betalen, maar kon men op de intekenlijst het bedrag van zijn gift vermelden. In plaats van geld mocht men ook
giften in natura toezeggen, namelijk eigen arbeid en materiaal voor de bouw
of inrichting van het werkhuis. De betaling van het beloofde geld zou in vier
termijnen geschieden op het feest van Sint Jacob (25 juli) in 1794, 1795,
1796 en 1797. Wanneer iemand die ingetekend had, ging verhuizen buiten
Hoogeveen, was hij van verdere betaling vrijgesteld. Bij overlijden echter van
een "tekenaar" waren de weduwe of andere erfgenamen tot volledige betaling verplicht. Mocht de collecte onverhoopt niet voldoende opbrengen of
wanneer om andere reden van de bouw Van het werkhuis moest worden afgezien, dan zou niemand tot betaling verplicht zijn. Indien reeds een termijn
was voldaan en daama zou blijken, dat de bouw niet door kon gaan, zou het
betaalde worden terug gegeven. Daarom werden de ontvangen gelden in
depot gehouden zonder hieruit enige uitgave te doen, totdat de bouw ook
werkelijk begonnen was 1).
1) G.A.

Hoogeveen, Stukken ...
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Was het financiele plan in opzet nu min of meer rond en had men na
nauwkeurig onderzoek naar de toestand van de armen die door de diakonie
werden onderhouden, bevonden, dat 125 personen in aanmerking kwamen
in het armwerkhuis opgenomen te worden 1), over bleef nog het punt van een
reglement, waarvan het opstellen een conditie van de burgerlijke overheid
was om de gevraagde toestemming te geven. Op 25 januari 1794 kwam dit
stuk in zijn definitieve redactie gereed. Men had zich daarbij sterk laten leiden door de tekst van enkele reglementen die waren opgevraagd bij de besturen van elders onlangs gestichte of in oprichting zijnde werkhuizen. Het
reglement betreffende Hoogeveen bepaalde, dat het huis zou komen onder
directie van de twee in ancienniteit oudste diakens en van drie schrandere,
fatsoenlijke en gegoede mannen van de gereformeerde godsdienst. De zittingsduur bedroeg zes jaren. Naast de vijf mannen bestond het bestuur nog uit
drie verstandige, ordentelijke en gegoede vrouwen van de gereformeerde
religie. Dit college van acht regenten en regentessen diende minstens eenmaal in de week in vergadering bijeen te komen.
Degenen die in het armwerkhuis geplaatst en als "voedsterlingen" betiteld
werden, zouden met arbeid in hun onderhoud moeten bijdragen. AlIereerst
dienden zij datgene wat in het huis nodig was, zoveel mogelijk zelf te maken.
Verder wilde men in commissie voor ondernemers werken of voor rekening
van het huis. De bezigheden zouden bestaan uit breien, naaien, vIas, hennep,
katoen en wol spinnen, weven, matten maken of touw pluizen. De meisjes en
vrouwen moesten de kost verdienen in de brei- en naaischool. Om de ijver
van de kinderen die naast technisch onderricht in breien, naaien, spinnen en
matten maken ook algemeen onderwijs in lezen, schrijven, rekenen en godsdienst kregen, aan te moedigen kregen de besten eens per jaar een premie in
geld of op andere wijze. Iedereen moest een vaste hoeveelheid werk verrichten. Kwam men boven deze tax, dan mocht men de meerdere verdiensten
houden en besteden aan extra kleding of genotsartikelen uitgezonderd sterke
drank. Wie "sijn gesette taak niet afdoet", zou gestraft worden met inhouding van voedsel en zo dit niet hielp op strengere wijze. Op vloeken, ruzie
maken, onordentelijke gesprekken voeren en onbehoorIijke liedjes zingen
stond eveneens straf. Was de werkverschaffing bedoeld om profijt op te leveren ter dekking van de exploitatiekosten van het huis, daarnaast gold de opzet, dat met name de jongeren "door goede handwerken te leereD worden geavanceert om haar kost te winnen om alsoo spoedig de diaconie te verligten".
Zij konden dan het werkhuis, waar zij als internen verbleven, verlaten en
kregen bij hun vertrek nog een kledinguitzet mee. Indien jongens en meisjes,
na hun ontslag uit het armwerkhuis en nog geen 25 jaren oud en ongehuwd
zijnde, zich schuldig maakten aan slecht gedrag of aan "ongehoorsaamheidt
tegens hunne meesters en broodvrouwen", zouden zij weer in dit huis geplaatst worden en daar zolang moeten blijven, totdat zij hun gedrag verbeterd hadden.
Onder het bestuur stond een binnenvader "van bekwame ouderdom, eer1) G.A. Hoogeveen, Requesten ...
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lijk, schrander, oplettend en vlijtig, kunnende prompt leesen, schrijven en
rekenen". In de zomer moest hij 's morgens om half vijf opstaan en in de
winter om zes uur. Zijn werkdag eindigde in de zomer 's avonds te negen uur
en in de winter om tien uur. Van de binnenmoeder werd hetzelfde verwacht,
zij het met deze variant, dat zij moest kunnen lezen, enigszins schrijven en
"met pot en wasch omgaan". De rekenkunst behoefde zij blijkbaar niet
meester te zijn, maar weI diende zij alles te weten, wat de keuken en het doen
van de was betrof. Verder kende het reglement een schoolmeester "de gronden van de spel-, lees-, schrijv- en rekenkunst mitsgaders het zingen zeer weI
verstaande", en een brei- en naaivrouw 1).
Het reglement werd door de gecommitteerden, door de kerspeIIieden van
Hoogeveen aangesteld met de opdracht het oprichten van een armwerkhuis, ter goedkeuring voorgelegd aan de ridderschap, eigenerfden en staten
van het landschap Drente. Dit college zond dit stuk na positieve behandeling
door naar drost en gedeputeerden van Drente. Dezen besloten op 13 maart
1794, nu aan de vroeger gestelde voorwaarden was voldaan, toestemming te
geven tot het houden van een algemene collecte ten behoeve van het nieuwe
werkhuis in Hoogeveen. De eindtermijn van deze vergunning Iiep af op
1 augustus 1794. Drost en gedeputeerden spraken de hoop uit, dat op een
royale wijze de giften zouden toevloeien "ten einde alsoo de zinkende staat
der armencassa van eene der volkrijkste plaatsen deser Landschap mag
worden ondersteunt". Wanneer dit "allezins heilzaam oogmerk" kon worden bereikt, zou de mogelijkheid ontstaan aan de grote groep behoeftigen
gelegenheid te geven "zig, door het aanleeren van een eerlijk handwerk en
verbetering van zeeden, tot nuttige leeden van de Maatschappij te formen".
De initiatiefnemers kregen de verplichting opgelegd na 1 augustus de intekenIijsten over te leggen aan drost en gedeputeerden met daarbij opgave van het
totaalbedrag der toegezegde giften2 ).
Op 18 maart 1794 verzochten de kerspellieden van Hoogeveen aan ridderschap en eigenerfden een subsidie voor het project, omdat de opbrengst van
de te organiseren collecte bij voorbaat niet toereikend werd geacht om daaruit de hoge oprichtings- en onderhoudskosten van een armwerkhuis te financieren. Genoemd college verwees dit verzoek dat eerder ook al was gedaan,
door naar drost en gedeputeerden om hierover advies uit te brengenS) . Intussen hadden gecommitteerden tot de opbouw van een werkhuis op 21 mei
1794 twee kort lopende leningen aangegaan, een vanj500,-, verstrekt door
het medelid W. A. de Ravallet, en een van j 466,- eveneens van een medelid
afkomstig, nl. E. ter Stege. Hoewel de collecte nog nauwelijks van start was
gegaan, werd dit geld opgenomen ter voldoening van de eerste betalingstermijn ten gevolge van de aankoop van een huis met hof en land, waar men
het armwerkhuis wilde vestigen. Uit een kwitantie betreffende 1794 en 1795
1) G.A. Hoogeveen, Reglement voor het annhuis op het Hoogeveen, d.d. 25
januari 1794 (inv. no. 215).
2) G.A. Hoogeveen, Requesten . . .
8) G.A. Hoogeveen, Requesten .. .
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blijkt, dat men kosten heeft gemaakt om het aangekochte terrein in orde te
brengen. Dit "opschoenen" kostte/8,27. Naast deze twee indicaties, dat men
werkelijk van plan was op korte termijn van start te gaan, is er nog een derde
aanwijzing, namelijk een bezoek op 23 september 1794 aan de touwpluizerij
van het Aigemeen Werkhuis in Groningen. Men wilde ook in Hoogeveen tot
touwpluizen komen, zodat te Groningen grondig bekeken werd, hoe deze
bezigheid in zijn werk gingl).
Hoe het resultaat van de collecte is geweest, hebben wij niet kunnen achterhalen, aangezien de intekenlijsten niet in het archief te vinden waren, hoeweI ze daar vroeger weI aanwezig moeten zijn geweest. Uit een andere bron,
toen de betrokken stukken nog voorhanden waren, weten wij echter, dat
ieder die iets te missen had, een belofte daartoe heeft gedaan. Ook verscheidene joden hadden een bijdrage toegezegd2 ). De opbrengst van de collecte
is wei voldoende geweest om de leningen, aangegaan bij de aankoop van het
eerder vermeld perceel, af te lossen en de volgende betalingstermijnen te voldoen. Klaarblijkelijk was er daarna niet voldoende geld over om bouw en
inrichting van een werkhuis te financieren, zodat de pogingen van de jaren
1793-'94 in 1795 in het slop raakten. Door het vastlopen van het ondernomen
project ontstond er tussen diakonie en kerspel een competentiekwestie over
het eigendom van de gecollecteerde penningen die besteed waren aan de aankoop van een pand met grond. Op 3 januari 1798 werd die moeilijkheid in
deze zin opgelost, dat de diakonie het in 1794 gekochte "sogenaamde armhuislandt en huisplaatse en hof" van het kerspel overnam en het daarin geinvesteerde geld met rente restitueerde aan de burgerlijke plaatselijke overheW).
Hoewel de realisering van een werkhuis te Hoogeveen op de lange baan
was geraakt, betekende dit uitstel uiteindelijk geen afstel. In juni 1808 vroegen kerkeraad en armbezorgers der hervormde gemeente te Hoogeveen aan
de landdrost van Drente medewerking tot het stichten van een arm-werkhuis
in verband met het oude motief: de deplorabele toestand van de diakoniekas.
Op diens voorspraak schonk koning Lodewijk Napoleon uit de "bijzondere
schatkist" een bedrag van /20.000,-, welke som voldoende bleek om het
gehele project te realiseren. Ben uit de kerkeraad en het gemeentebestuur geformeerde commissie ging nu aan de slag om de plannen concrete vorm te
geven. Op 17 juni 1809 yond de eerste steen-legging plaats, terwijl op 1 mei
1810 het werkhuis in gebruik werd genomen. Het stond op een andere plaats
dan het perceel dat in 1794 tot die bestemming was gekocht4 ). Na een lange
weg was uiteindelijk het doel bereikt en bezat Hoogeveen zijn werkhuis.
SLOTBESCHOUWING

1) G.A. Hoogeveen, Stukken ...
2) J. Wessels Boer, Bijdrage tot de geschiedenis van het Armwerkhuis te Hooge-

veen, in Nieuwe Drentsche Volksalmanak, jrg. XXVI (1908), bIz. 192.
3) G.A. Hoogeveen, Twee stukken betreffende de overdracht van het terre in
voor een armwerkhuis bestemd, door het plaatselijk bestuur aan de diakonie,
1797-1798 (inv. no. 216).
4) Wessels Boer, t.a.p., bIz. 193-198.
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De door de ideeen van de Verlichting in de tweede helft der achttiende
eeuw beinvloede burger had een duidelijk plichtsbewustzijn te moeten werken aan de maatschappelijke vooruitgang. De opdracht die deze mens zich
in zake de opbouw van een nieuwe samenleving stelde, vloeide bij hem niet
voort uit een religieuze overtuiging, maar uit een diep doordrongen besef als
burger verantwoordelijkheid te hebben ten aanzien van de bevordering van
het gemeenschapsbelang. Dit nadruk leggen op de "Gemeinntitzigkeit" past
geheel in de denk- en leefwereld van de verlichte geesten.
Het waren veelal filantropisch ingestelde mensen die zich inzetten om aan
het lot der behoeftige klasse een wending ten goede te geven. Zij wilden daartoe eerst een einde maken aan het systeem van ondoordachte bedelingen, dat
een verderfelijke invloed had gehad op de mentaliteit van de arme. Door het
verschafIen van werk en het creeren van vakonderricht trachtte men de volksarmoede te bestrijden, uitgaande van de filosofie, dat de armoede uit de
maatschappij gebannen moest kunnen worden. In dit door de Verlichting geinspireerde denken behoorden alle burgers van de maatschappij zich nuttig
te maken en zich derhalve niet aan de plicht tot arbeid te onttrekken.
AI het enthousiasme maakte niet goed, dat toentertijd nog te weinig begrip
bestond voor de gecompliceerde infrastructurele situaties in de samenleving,
zodat het streven naar verheffing en inpassing in de burgermaatschappij van
de sociaal gedeclasseerden, van wie een belangrijk deel uit indolentie gewoon
was te existeren door "het brood der luiheid" te eten, met grote teleurstellingen gepaard ging.
Het stijgend aantal armen en het toenemend onvermogen van de armenfondsen om in de nood afdoende te voorzien, noopten de armbesturen hun
ondersteuning meer verantwoord te doen geschieden, wilden zij met weinig
middelen nog een behoorlijk effect bereiken. Juist het gebrek aan geld heeft
ertoe geleid, dat men moest terugkomen op een methode van bedeling, waarbij geen schifting gemaakt werd noch controle uitgeoefend, zodat de armoede
hierdoor eerder bevorderd dan bestreden werd. De Bosch Kemper merkt op,
dat waar de liefdadigheid royaal is in het verlenen van onderstand, zij daardoor het getal vermeerdert van hen die ondersteuning behoeven1). Bedeling
aan valide armen kweekte luiheid en zorgeloosheid bij de ontvangenden en
werkte demoraliserend op de werkman die ondanks hard werken het niet
beter had dan de ander die ruimer en zonder zorg en ins panning van de steun
leefde. Bedeling was als het ware een bedrijf geworden, dat iets uitnodigends
had zowel wegens het gemak waarmee ondersteuning verleend werd, als door
de onafhankelijkheid die het gaf in tegensteJIing tot het gebonden en afhankelijk bestaan van de werkman. Zolang de bedelarij werd getolereerd, bleek
het zeer moeilijk werkverschaffing tot een succes te maken. Deze situatie
bracht weer het gevaar mee, dat de geringe arbeider moedeloos geworden van
het dagelijks tobben zijn energie verloor en zich liever liet bedelen dan zich
nog langer uit te sloven. Anderzijds werkte de bedeling verslappend op de
1) J. de Bosch Kemper, Geschiedkundig onderzoek naar de armoede in ons
Vaderland, Ie druk (Haarlem 1851), bIz. 17.
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ijver en de werklust van de arme, wanneer hij ervoer, dat bij participatie aan
een werkverschaffingsproject de onderstand ophield en hij ondanks zijn arbeid niet meer inkomen verwierf dan vroeger bij bedeling. De armbesturen
zochten hun kracht in het dreigen met inhouding van de steun, indien men
afzijdig bleef. Slechts in enkele gevaIIen doorzag men de noodzaak van een
extra beloning voor de factor arbeid, waarvan de prijs hoger diende te zijn
dan de som der loutere bedeling. Daarenboven behoorde het in principe zo
geregeld te zijn, dat zowel het ontvangen van onderstand als participatie aan
een werkinrichting aitijd minder aantrekkelijk moesten zijn dan de arbeid in
de vrije sector. AIleen dan kon gerekend worden op een behoorlijke doorstroming van deelname in de kunstmatige werkverschaffing naar arbeid in
het normale bedrijfsleven.
Hadden eerder repressieve maatregelen om de bedelarij uit te roeien weinig uitgehaaldl, nu wilde men door het geven van arbeid trachten de leeglopers tot nuttige mensen te maken. Door het aanbieden van werk zou de steeds
weer aangevoerde verontschuldiging, dat men geen arbeid kon vinden, niet
meer met goede grond geopperd kunnen worden. De werkinrichtingen die in
de circa veertig door ons onderzochte gemeenten sedert 1760 tot stand kwamen, gaven arbeid aan hen die vrijwillig daar om vroegen, dwongen de onwilligen hier zelf hun kost te verdienen en vormden via daaraan gekoppeld
onderwijs de kinderen van behoeftige ouders zowel in technische vakken als
in algemene kundigheden zoals lezen, schrijven en rekenen. Een probleem
daarbij was, dat de bestuurders van dergelijke instituten in bedrijfseconomisch opzicht vaak amateurs waren en verder tekort in functie bleven, hetgeen een efficient beleid niet bevorderde. WeI moet gesteld worden, dat met
name de diakonieen van de diverse Nederduits Gereformeerde gemeentes en
de plaatselijke afdelingen van de Oeconomische Tak van de HoIIandsche
Maatschappij der Wetenschappen belangrijke stimulansen hebben gegeven
om allerlei projecten tot werkverschaffing te entameren.
Ondanks de mislukkingen die ondervonden werden, en het afzijdig blijven
van de nationale en gewestelijke overheid die zich beperkte tot de rol van de
etat gendarme, kwamen plaatselijk telkens nieuwe initiatieven van de grond.
Ook al geraakten diverse malen de plannen niet tot uitvoering, ze bewezen
in ieder geval, dat er beweging zat in de mentaliteit van het denkend deel der
natie. Hetzelfde kan gezegd worden van de gerealiseerde projecten die door
ondervonden tegenslagen opgeheven moesten worden. Vit de as van het
vorige kwam dan vaak na verloop van tijd weer een nieuw experiment naar
voren.
Waar de hoop leefde, dat na een eerste aanloopperiode de werkinstituten
zonder verdere financiele steun van lokale overheid of burgerij zich zelf zouden kunnen bedruipen, kwam men in die verwachting veelal bedrogen uit.
De prod uk ten die gemaakt werden door niet geschoolde en nogal eens onwillige werkkrachten, waren aitijd hoger in prijs en van mindere kwaliteit dan
1) H. F. J. M. van den Eerenbeemt, Repressieve maatregelen tegen bedelarij in
de 17e en 18e eeuw in Zeeland, in Archief van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1975), biz. 3-11.
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wat de vrije nijverheid voortbracht. Op de lange duur bleken vele van de genomen initiatieven te verzanden in de bestaande sociaal-economische structuur die zich niet op korte termijn ingrijpend liet veranderen.
De omwenteling van 1795 wekte bij de verlichte geesten de hoop, dat nu
een maatschappij zou ontstaan met welvaart en welzijn voor iedereen, en
deed bij de behoeftige het denkbeeld opkomen, dat voor hem de gouden
eeuw was aangebroken met een samenleving, waarin de armoede zou verdwijnen. Deze optimistische verwachtingen bleken al spoedig ijdel. Het zou
nog veel tijd vragen, voordat de nieuwe ideeen gemeengoed waren geworden
en de nationale economie meer bestaansmogelijkheden bood. Pas daarna zou
een werkelijke verbetering in de positie van de arme tot stand kunnen
komen.

IV
BEGROTINGSNORMERING 1814-1939
door
Th. A. STEVERS
Dit artikel bevat een overzicht van de begrotingsnormering in Nederland
over de periode 1814-1939, dat wi! zeggen van de normen die men in deze
periode heeft gehanteerd om de begroting in zijn totaliteit te beoordelen.
Hieraan dienen twee preciseringen te worden toegevoegd. Ten eerste wordt
uitsluitend van de rijksbegroting de normering onderzocht, en dus niet van
de begroting van lagere overheden of partikuliere lichamen. Ten tweede gaat
het om de begrotingsnormering in de praktijk en dus niet om een Dogmengeschichte.
Daar de literatuur over dit onderwerp uitermate beperkt is, is het overzicht voornamelijk gebaseerd op een onderzoek van de officiele regeringsstukken en van de pariementaire diskussie, beide gepubliceerd in de Handelingen van de Eerste en, vooral, van de Tweede Kamer. Voor de periode
1814-1850 kon bovendien dankbaar gebruik worden gemaakt van de dokumentatie vervat in het werk van Weeveringh1).
Doel van de onderhavige studie is vooral om na te gaan of achter de verscheidenheid van budgetnormen gemeenschappelijke elementen onderkend
kunnen worden, alsook om een inzicht te verkrijgen in de faktoren die de
verschiIlen verklaren. Daarnaast is zij er op gericht om na te gaan in hoeverre de normen die men zeide te hanteren, in feite als norm fungeerden, en
waaruit een eventuele diskrepantie tussen norm en feitelijkheid kan worden
verklaard.
De indeling is als voigt. Paragraaf 1 bevat een algemene schets van de
rijksfinancien onder Willem I en Willem II, voorzover deze voor het latere
betoog noodzakelijk werd geacht. Daarna volgen in de paragrafen 2 tIm 7
in chronologische volgorde een beschrijving en analyse van de begrotingsnormering van 1814 tIm 1939. Tenslotte bevat paragraaf 8 een samenvatting
en nabeschouwing waarin wordt getracht enige algemene konklusies te formuleren.
Om de leesbaarheid te vergroten is veelvuldig gebruik gemaakt van kleine
letters. Deze bevatten bewijsmateriaal over datgene wat in de hoofdtekst
wordt gesteld. Ze kunnen zonder verstoring van het betoog worden overgeslagen. Voor een globale kennisneming zou ik dat zelfs willen aanbevelen.
1. De chaos der rijks!inancien onder Wi/lem 1 en de sanering onder
Wi/lem 11

De regeringsperiode onder WiIlem I (1813-1840) werd gekenmerkt door
een chaos op het gebied der openbare financien: gebrek aan openbaarheid,
1) J. J. Weeveringh, "Handleiding tot de geschiedenis der staatsschulden",
Haarlem 1852.
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gebrek aan kontrole, onwettige uitgaven, en vooral, zeer hoge en snel stijgende staatsschuld die, met de daaraan verbonden lasteD voor rente en afiossing,
het land op de rand van het staatsbankroet brachten. Pas onder Willem II
werd een grondige sanering doorgevoerd.
Volgens de Grondwet van 1814 (Art. 71) zou de begroting der uitgaven
bestaan uit twee delen. Het eerste deel diende "aIle zoodanige zekere en bepaalde uitgaven" te bevatten "welke, uit de gewone loop der zaken voortvloeiende, in het bijzonder tot de staat van vrede betrekking hebben". Deze
zou voor onbepaalde tijd worden vastgesteld. Het tweede deel zou "die buitengewone en onzekere uitgaven" bevatten "welke inzonderheid in tijden
van oorlog, naar voorkomende omstandigheden moeten worden geregeld".
Dit deel zou jaarlijks worden vastgesteld. Omtrent de ontvangsten was geen
bepaling opgenomen. Onder druk van de Belgen werd een en ander bij de
Grondwet van 1815 zodanig gewijzigd dat het eerste deel voor tien jaar en
het tweede voor een jaar zou worden vastgesteld. Bovendien werd bepaald
dat geIijktijdig, dus ook voor tien resp. een jaar, de middelen tot dekking
zouden worden aangewezen. Deze regeling zou op zijn laatst in 1820 moeten
ingaan.
In feite is er aIleen voor de jaren twintig (1820 tIm 1829) een tienjarige begroting geweest, uiteraard uitsluitend voor het eerste dee!. Daarv66r en
daarna (in de jaren dertig) werd de begroting jaarlijks vastgesteld, daar de
situatie te verward en onzeker was1 ).
De begroting van uitgaven was vervat in een wet en kende geen nadere
specificatie per hoofdstuk; ze bevatte dus per hoofdstuk slechts een getaP).
Tijdens de splitsing in de jaren twintig bevatte het eerste en tweede deel een
getal per hoofdstuk8 ). WeI bevatte de bijlage enige specifikatie, doch die was
niet bindend.
Blijkt uit het voorgaande reeds dat de kontrole van het parlement op het
financieel beleid zeer gering was, dit werd nog versterkt doordat de Tweede
Kamer het recht van amendement nog niet bezat; ze kon de begroting dus
aIleen aanvaarden of verwerpen. Daar er ook nog geen ministeriele verantwoordeIijkheid bestond, hield verwerpen een motie van wantrouwen tegen
de vorst in, waardoor men zeer huiverig was van deze mogelijkheid gebruik
1) Voor het jaar 1830 werd weI een tweede tienjarige begroting ingediend doch
deze werd gevolgd door een jaarlijkse totale begroting in 1831, een gebruik dat ook
daama werd voortgezet.
2) Voor de jaren 1834 tIm 1839 werd voor het Departement van Financien een
splitsing ingevoerd in een deel A en B, waarvan A betrekking had op nationale
schuld, in feite rentebetaling.
3) In feite werd voor dejaren 1823 tIm 1829 het tweede deel weer gesplitst in een
eerste en tweede onderdeel; het tweede onderdeel werd gefinancierd via het nog te
noemen Amortisatie Syndicaat. Door de "bijdrage" van'het Amortisatie Syndicaat
ontstond in die jaren een begroting die formeel sloot, al was niet na te gaan of de
aangewezen middelen "ook kwantitatief voldoende 'waren~om de"'uitgaven "op"de
andere begrotingsdelen te dekken noch of alle uitgaven op de begroting waren
gebracht.
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te maken. (Het gebeurde echter met de begroting voor 1840 en met een daaraan voorafgaande Ieningswet).
Ook de kontrole door de rekenkamer was volgens de huidige opvattingen
hoogst gebrekkigl). Het was vrijwel uitsluitend een rechtmatigheidskontrole
die bovendien niet volledig was door een niet sluitende kontrole op de ontvangsten en door het bestaan van vele afzonderlijke potjes ("fondsen") die
zich veeial aan haar kontrole (en altijd aan die van het Pariement) onttrokken. Daarbij dient bedacht te worden dat Willem I, kundig weliswaar en
onbaatzuchtig, een verlicht despoot was die ter bevordering van de nijverheid, en in verband met de Belgische afscheiding, uitgaven wilde realiseren
waarvoor hij op weinig steun bij de bevolking en het parlement kon rekenen.
Mede daarom was wellicht het belangrijkste manco in de kontrole door de
rekenkamer dat ze er niet op was gericht het parlement te informeren: het
versiag van de rekenkamer en de door haar vastgesteide rekening werden
niet openbaar gemaakt, doch aIleen aan de vorst aangeboden. In feite was de
kontrole door de rekenkamer er vooral om de vorst er van te verzekeren dat
de administratie (inklusief de ministers) zich hieid aan de uitvoerige interne
begroting, die door de koning werd vastgesteId, en aan de interne richtlijnen
van de koning. In geval van geschillen besliste dan ook uiteindelijk de vorst.
Het alles overheersende financiele probleem vormde de voor onze begrippen onvoorstelbaar grote staatsschuId, gelet op de toenmalige verhoudingen.
In 1813 bedroeg ze ca. 1250 miljoen gulden; gIotendeeis een nasleep van de
voorafgaande perioden van revolutie en oorlog2). Aan rentelasten zou hiermee een bedrag gemoeid zijn dat nog iets hoger was dan de totale rijksinkomsten (resp. 40 en 38,5 mIn gld)3). Echter in 1810 had Napoleon de rente op
de staatsschuld al "getierceerd", dat wi! zeggen de rentebetaling beperkt tot
een derde van het verschuldigde bedrag (de schuld zelfbleef geheel bestaan)4),
nadat in beide voorafgaande jaren geheel geen rente was betaaIdS ). Dergelijke maatregelen waren toen niet ongebruikelijk6). In 1814 trachtte men orde
op zaken te steIlen en het vertrouwen van de krediteuren te winnen door de
gehele veeisoortige staatsschuld, die formeel van 1!- tot 7 procent rente opleverde, om te zetten in een 2!- procent grootboeklening, en dit tegen koersen
die afhankelijk waren van de rente der in te leveren stukken. Daardoor steeg
de schuld tot ruim 1700 mIn. De rentelast bleef ongeveer gelijk, omdat men
1) Hierover uitvoeriger Th. A. Stevers, "De taak van de rekenkamer in de
demokratie", Maandschrift Econolnie, febr. 1972.
2) Weeveringh, a.w., pp. 1-46.
8) J. T. Buys, "De Nederlandsche staatsschuld sedert 1818", Leiden z.j. (1857?),
p. 15 en 17.
') Weeveringh, a.w., p. 41 en 42.
6) J. J. Brugmans, "Paardenkracht en mensenmacht", 's-Gravenhage 1961, p. 20.
0) Oostenrijk staakte in 1795 de rentebetaling, Frankrijk ging in 1798 over tot
de tiercering van de staatsschuld, Spanje beleefde in 1802 een staatsbankroet,
Zweden stopte de rentebetaling in 1808 en tierceerde de rente op de staatsschuld
in 1812, Spanje staakte de rentebetaIing van 1809 tot 1820, Rusland van 1813 tot
1815. (Zie hierover H. Riemens, De Financiele Ontwikkeling van Nederland,
Amsterdam 1949, p. 42 e.v. en Brugmans, a.w., p. 18 e.v.).
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slechts op een derde deel, de werkelijke schuld, rente ging betalen. Op het
overige tweederde deel werd geen rente betaald, doch jaarlijks zou 4 miljoen
werkelijke schuld worden afgeIost en voor eenzelfde bedrag "uitgestelde
schuld" naar de werkelijke schuld worden overgeboekt. Na bijna drie eeuwen
zou de uitgestelde schuld dan geheel in werkelijke schuld zijn overgegaan!
Van deze goede voornemens kwam echter niet veel terecht. Integendeel
de staatsschuld liep verder op, vooral door hoge militaire uitgaven: aanvankelijk in verband met de vlucht van Napoleon van Elba en de versterking
van het Zuidelijk Front, later, in de jaren dertig, door een geldverslindende
afscheidingsoorlog met Belgie1). De oprichting van het Amortisatie Syndicaat (1822-1840), bedoeld om de schuldaflossing te bewerkstellingen, bracht
evenmin uitkomst, doch verergerde de situatie juist. Het ging zelf nieuwe
schuld aan en verhoogde de mogelijkheid voor de koning om buiten de begroting om, en buiten kontrole van parlement en rekenkamer, uitgaven te
doen. Het vertrouwen in het staatskrediet daalde dan ook schrikbarend:
leningen onder bedreiging van belastingheffing kwamen in de jaren dertig
veelvuldig v~~r.
Na de afscheiding van Belgie in 1839 barstte de born. Ben leningswet werd
verworpen evenals de begroting voor 1840. Deze laatste met algemene stemmen, met als enige uitzondering de minister van Financien (die lid van de
Tweede Kamer was). Dit was een duidelijke afkeuring van het financiele
beleid van Willem I. Kort er na trad hij af. Men eiste opening van zaken en
voor de toekomst openbaarheid der staatsfinancien, gedegen kontrole, ministeriele verantwoordelijkheid, gezonde financiering (sluitende begroting) en
sanering van de staatsschuld. De vrees voor een staatsbankroet greep om
zich heen, vooral toen opening van zaken werd gegeven en men gekonfronteerd werd met de werkelijke omVang van de schulden en rentebetaling (op
de begrotingen van de jaren dertig was slechts een deel van de rentelast opgevoerd, de rest werd buiten de begroting om uit leningen gefinancierd2 ).
De sanering werd in het begin van de jaren veertig krachtig ter hand genomen. De tienjarige begroting, die grondwettelijk nog steeds was voorgeschreven, werd formeeI afgeschaft. Daarvoor in de plaats stelde de grondwet
van 1840 de ongedeelde begroting, welke voor twee jaren zou worden vastgesteld bij per hoofdstuk afzonderlijke wetten. De grondwet van 1848 veranderde dat in een jaarlijkse begroting. In feite zijn voor de jaren 1842 tim
1849 twee-jaarlijkse begrotingen ingediend, echter in dier voege dat telkens
gelijktijdig twee afzonderlijke begrotingen werden vastgesteld, bijvoorbeeld
een voor 1842 en een voor 1843. Ben gespecificeerde en gekwantificeerde
middelenraming werd aan de begroting toegevoegd. Sinds 1844 werd de
specifikatie die bij de begroting van uitgaven werd gevoegd, bindend, sinds
1) De samenvoeging met Belgie had de staatsschuld slechts weinig vergroot, daar
Belgie zeer weinig staatsschuld had. Volgens Weeveringh (a.w., bIz. 76) bedroegdeze na de conversie van 1814 16,1 mIn. werkelijke schuld en 32,3 mIn. uitgestelde
schuld.
") Weeveringh, a.w., p. 328.
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1850 werd ze fonneel in de begroting opgenomen. De interne begroting was
al in 1841 afgeschaft.
De kontrole door de rekenkamer werd in 1841 aanzienlijk verbeterd1): de
specifikatie van de begroting vormt voortaan de grondslag van haar onderzoek, aIle ontvangsten vallen nu onder haar kontrole, het verslag aan de
koning en de door haar vastgestelde rekening wordt de Staten Generaal
medegedeeld. Het Amortisatie Syndicaat werd in 1840 opgeheven.
In 1848 wordt de politieke ministeriele verantwoordelijkheid in de grondwet opgenomen evenals het recht van enquete en het recht van initiatief voor
de Tweede en Eerste Kamer, en het recht van emdndement voor de Tweede
Kamer.
Spektakulair waren de saneringsmaatregelen met betrekking tot de staatsschuld. In 1841 wordt door minister Rochussen de gehele uitgestelde schuld
(800 mIn.), tegen de beurskoers van 68 voor nominaal 1000, omgezet in
werkelijke schuld. En in 1844 werd door een gigantische financiele operatie
door minister van Hall ca. 400 min. staatsschuld met een gemiddelde rente
van 4t a5 procent omgezet in een rente van 3 a4 procent. Daartoe was echter
weI een flinke stok achter de deur nodig2). Hoe emstig de situatie was blijkt
weI uit het feit dat na de sanering in 1846 de staatsschuld ruim 1300 mIn. bedroeg, dus nog groter dan in 1814, terwijl de rentelast nu ruim 50 procent
van de totale middelen uitmaakt, n.l. 36 min. op een totaal aan middelen van
71 mIn. gld. waarvan 13 mIn. uit de kolonien 3 ). Ondertussen was in de jaren
twintig en dertig ook nog een aanzienlijk deel van de Domeinen verkocht
om de gaten te dichten.

2. De begrotingsnorm 1814-1859

Onder Willem I had formeel als begrotingsnorm gegolden: sluitende totale
dienst, in die zin dat de totale inkomsten voldoende dienden te zijn voor de
financiering van de uitgaven waaronder in beginsel ook schuldaflossing begrepen. Door een beroep op buitengewone omstandigheden en door financiele manipulaties, mogelijk door een gebrek aan openbaarheid en kontlOle,
was daar in feite niets van terecht gekomen.
De door de grondwet voorgeschreven splitsing van de begroting in gewone
en buitengewone dienst (toegepast 1920-1930) alsook de verdere onderverdeling van de buitengewone dienst in een eerste en tweede deel (19231929) waren niet bedoeld om aan te geven dat voor bepaalde uitgaven Jeningsfinanciering zonder meer toelaatbaar was. De eerste splitsing was gebaseerd op de gedachte dat bepaalde posten niet regelmatig voorkwamen, waardoor jaarlijkse autorisatie nodig was. De verdere onderverdeling gaf slechts
1) Instructiewet 1841, Stb. 40.
•
I) Ais de lening niet zou slagen, zou een belasting worden geheven naar vermogen

en gekapitaliseerde inkomsten. Deze belasting zou echter per /1.000,- betaald
kunnen worden met /740,- certificaten van een uit te geven staatslening (Weeveringh, a.w., p. 403).
8) Weeveringh, a.w., p. 491.
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aan welk bedrag (het tweede deel) via het Amortisatie Syndicaat gefinancierd
zou worden. WeI heeft in fc,ite de eerste splitsing leningsfinanciering vergemakkelijkt doordat bijzondere omstandigheden werden geaccentueerd en
met een beroep daarop voor een gedeelte daarvan leningsfinanciering werd
voorgesteld, terwijl de verdere onderverdeling op onkontroleerbare wijze tot
leningsfinanciering leidde. Toen voor 1832 weer een ongesplitste begroting
werd ingediend1 ) welke formeeI sluitend was, werd door de minister van
Financien de afwijking van de grondwettelijke bepaling dan ook juist verdedigd met de opmerking dat splitsing tot beschouwingen zou leiden die als
tijdverlies konden worden aangemerkt2 ). Blijkbaar stelde hij zich op het
stand punt dat de begroting in zijn geheel diende te sluiten en dat splitsing
in gewone dienst en buitengewone dienst dat beginsel aIleen maar in gevaar
zou brengen.
OpvaIlend is ook dat de ministers van Financien in de jaren dertig ook de
nadruk leggen op een door zuinig beleid tot stand gebracht laag niveau van
uitgaven, al kwam daarvan achteraf evenmin veel van terecht. Ben laag
niveau van uitgaven dat stijging van belastingdruk voorkomt of mogelijk
zelfs een daling toelaat, werd blijkbaar ook als een belangrijke norm ervaren.
Deze tweede, komplementaire norm, die niet het saldo doch het niveau regardeert, krijgt weIiswaar minder nadruk, doch speelt weI steeds op de achtergrond. Dat zal ook in latere jaren het geval zijn, soms zal ze zelfs een zeer
sterk accent krijgen.
Tenslotte valt op dat de begrotingsnormen zodanig worden gehanteerd
dat de gepresenteerde begroting formeel aan de norm voldoet, althans in de
jaren dertig, doch er materieel mee in strijd is. Zij worden dan dus niet aIleen
gehanteerd als een norm die richting geeft aan het beleid, maar ook als een
middel om het voorgestelde beleid te rechtvaardigen. Gezien de afwijkingen
tussen schijn en werkelijkheid, fungeren ze daarmee tevens als een vlag die
de lading moet dekken, of zo men wi!, als een "manipulatie-instrument".
Sinds 1840 is de begroting weI sluitend, niet aIleen formeel maar ook materiee!. Aanvankelijk is er nog nauwelijks ruimte voor schuldafiossing. Dat is
sinds 1850 weI het gevaI. Dan treedt er een aanzienlijke daling op van de
staatsschuld, een daling die zich tot en met 1877 zal voortzetten (zie ook
tabel 1)8). Vooral in de jaren vijftig geldt als parool en als werkelijkheid:
jaarlijks sluitende begroting, met daarbij inbegrepen een zo groot mogelijke
amortisatie van de staatsschuld. .
De ommekeer in het begrotingssaldo bewijst het succes van de genomen
maatregelen. Ze werd geeffektueerd niet door hogere belastingen doch door
1) Deze begroting had uitsluitend betrekking op het "Noordelijk gedeelte des
Rijks". De begroting van 1831 had ook uitsluitend betrekking op het Noordelijk
deel, doch was in verband met de afsplitising van Belgie zeer onzeker. Ze werd pas
op 31 juni 1831 ingediend.
3) Hand. Tw.K. 1831/32, bIz. 6.
3) Dit wi] overigens niet zeggen dat de begroting (weI de rekening) in de jaren
zeventig steeds ruimte liet voor schuldafiossing.
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een uiterst zuinig beleid, vooral met betrekking tot defensie: gedurende
twintig jaar (1840-1859) bleven de totale rijksuitgaven vrijwel op het zelfde
absolute niveau (70 mIn.). De komplementaire norm van een laag uitgavenniveau speelde dus een belangrijke rol. Op zich genomen zou dit stringente
begrotingsbeleid echter nog niet geleid hebben tot schuldaflossing. Dat was
aIleen mogelijk door de sterke stijging der Indiscbe baten. Ook later zal dat
zo blijven: als de Indiscbe baten wegvallen (1878) neemt de staatsscbuld
weer toe1). (vgl. tabel 1.)
In al deze jaren werd het streven naar een sluitende begroting vooral ingegeven door de vrees voor de "burden of the debt" en ook omdat men
vreesde dat leningsfinanciering tot verspilling zou leiden. Achter dit alles
stond de afkeer van de censuskiezers voor belastingverhoging, nodig voor
rentebetaling en eventuele aflossing. Deze afkeer voor belastingverboging
doch dan op korte termijn, lag ook ten grondslag aan de komplementaire
norm.

3. 1860-1866 Spoorwegen uit overschotten
In 1860 treedt er een verruiming op in de begrotingsnorm. Deze boudt
verband met de staatsaanleg van spoorwegen, waartoe in dat jaar wordt besloten2 ) en waarmee reeds in bet volgend jaar wordt gestart.
Daarv66r geschiedde de aanleg door partilrulieren (met voornamelijk buitenlands kapitaaJ) doch er zat weinig schot in. Regering en parlement waren er
echter eindelijk van doordrongen dat grote voortvarendheid in deze noodzakelijk was, vooral omdat Amsterdam en Rotterdam de konkurrentie met de
buitenlandse havens niet langer aan zouden kunnen wegens het ontbreken
van railverbindingen met het achterland. Ook voor de ekonomische ontwikkeling van overig Nederland achtte men het van groot belang. Men was echter
niet bereid om een vijftigjarige kredietgarantie te verschaffen aan partilruliere
koncessionarissen, bevreesd als men was dat daarop een zodanig beroep zou
worden gedaan dat de staatsbegroting voor zeer lange tijd belast zou worden
zonder dat men daarover zeggenschap had.

1) In het decennium 1850-59 nam de rijksschuld af met 107 mIn. terwijl in die
jaren 223 mIn. aan Indische baten werd ontvangen. Voor de periode 1850-57 waren
deze bedragen respektievelijk 211 en 587 mIn. Gezien het wisselvallige karakter van
de Indische baten en de onwaarschijn1ijkheid dat zij een blijvende bron van inkomsten zouden zijn, werd er in het derde kwart van de 1ge eeuw door de ministers van
Financien herhaaldelijk op gewezen dat de afhankelijkheid van de Indische baten
een financieel ongezonde situatie was. Het streven diende er op gericht te zijn de
normale-uitgaven teOdekken"uifde'lopende inkomsten, zonder een beroep te hoeven
doen op de Indische baten. In de miljoenenrede van 1863 verklaarde minister Betz
zeifs:' "die"volstrekte""afhankelijkheid-van de Oost-Indische baten weegt daarom
nog loodzwaar op onze"finantiele toestand, en al het mogelijke moet worden gedaan
om·ons aan die afhankelijkheid' te onttrekken".
I) Hand. Tw.K. 1859/60, p. 589 e.v., idem Eerste Kamer, p. 228 e.v.•
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TABEL 1
Rijksuitgaven en Indische baten 1850-1900

Jaar

1

Totaal

2

Spoor- Natte
weg
wateraanleg staat
3

4

1850
1860
1862
1864
1866
1868
1870
1872
1874
1876
1878
1880
1882
1884
1886
1888
1890

70,4
73,6
85,3
90,3
98,8
96,1
99,1
98,9
99,4
112,6
115,9
113,3
129,9
133,3
123,9
126,6
127,6

8
6,5
6,8
8,8
7,3
14,0
11,0
5,7
1,4
2,0

mIn.gild.
1,7
2,4
3,0
3,6
3,9
4,2
4,4
6,6
6,0
7,2
7,2
5,2
6,4
12,2
10,6
13,4
12,8

1900

154,3

4,5

7,4

1
10
15
13
12
10

Vesting- Wegen Rente
werken en bruggen
5

6

7

0,6
0,8
0,6
0,6
1,4
1,6
0,8
0,9
2,7
1,9
2,6
2,0
1,4
2,0
1,1
1,3

0,6
0,7
0,7
0,8
0,7
0,7
0,6
0,7
0,7
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,8
0,7
0,7

36,0
29,6
29,2
28,2
27,2
27,1
27,0
26,7
26,1
25,6
26,5
27,2
28,1
30,7
31 ,1
30,4
31,5

0,9

0,7

31,6

Rente

8

Indische
baten
9

als % van (2)
29,5
51,1
44,0
40,2
34,2
23,3
36,0
31,2
27,5
33,1
28,2
11,7
17,9
27,2
27,0
22,2
26,3
10,7
22,7
2,4
22,9
24,0
21 ,6
23,0
25,1
24,0
24,7
20,5

Rijksuitgaven inclusief normale schuldaflossingen van de gevestigde schuld. Rekeningcijfers, met uitzondering van de kolommen (4) en (5), alsook van kolom (6)
voor de periode 1850-1874. Dat zijn begrotingscijfers.
Bron: Miljoenenredes, miljoenennota's, begrotingen.
Het was een hele stap voor de regering en V'olksvertegenwoordiging dat de
staat een taak ging ondernemen waarvan men yond dat zij eigenlijk op het
tenein van het bedrijfsleven lag. Deze stap zou nog moeilijker en welhaast
zelfs onmogelijk zijn geweest, indien daartoe de belastingen verhoogd hadden
moeten worden of leningsfinanciering noodzakelijk zou zijn geweest. Men
meende echter dat dit niet het geval zou zijn. Het programma zou in circa 10
jaar voltooid kunnen worden, gedurende welke de begroting jaarlijks met
10 mIn. zou worden belast1 ) . Deze lasten zouden opgebracht kunnen worden
uit de overschotten welke de begroting vertoonde en eventueel zou men
terug kunnen vallen op overschotten uit voorgaande jaren voorzover die niet
voor extra schuldaflossing gebruikt waren. Daaruit had men nameIijk een
"potje" gevormd : 37 min. gld. was in de schatkist - cash - aanwezig.
Onder de druk van de omstandigheden werd de begrotingsnorm dus zodanig verruimd dat een minder hoge prioriteit gegeven werd aan schuld1) In feite is er tot in het begin van de twintigste eeuw jaarlijks in de aanleg van
spoorwegen geinvesteerd, tot een bedrag van ca. 300 min. sinds het midden van de
jaren tachtig echter gemiddeld slechts enkele miljoenen per jaar.
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afiossing - de rentelast was inmiddels gedaald tot 30 procent van de inkomsten - en dat de begroting niet jaarlijks behoefde te sluiten doch dat overschotten uit voorafgaande of eventueel komende jaren ook als dekkingsmiddel gebruikt mochten worden l ). Dit gold echter niet als algemene regel,
doch uitsluitend voor de financiering van de spoorwegen. Het was bovendien
bedoeld als een tijdelijke verruiming. Daarbij werd schuldfinanciering of
belastingverhoging uitdrukkelijk afgewezen: zouden de aangewezen middelen tekort schieten, dan zou de aanleg worden vertraagd of eventueel stopgezet. Van belang is ook dat niet de direkte of indirekte "produktiviteit" van
de spoorwegaanleg doorslaggevend was. Dit beginseI speelde nog geen roP).
Het was een ad hoc beslissing waarbij de staat weliswaar een niet-normale,
een "buitengewone" taak op zich nam, doch die mogeIijk was door een wat
ruimere interpretatie van het beginsel van sluitende totale dienst.
Dankzij de ruirn vloeiende Indische baten vertoonde de begroting in de
daarop volgende jaren echter nog steeds een overschot, in die zin dat men
mede door de overschotten uit voorgaande jaren voort kon gaan met extra
schuldaflossing. En dat ondanks een spoorwegaanleg die het wettelijk voorgeschreven tempo van 10 mIn. per jaar overschreed.
4. 1867-1876 Voor spoorwegen mag geleend worden

Aan deze gunstige budgettaire positie kwam een einde toen in 1867 de
Indische baten werden gehalveerd; hadden zij, met aanzienlijke schommelingen, sinds 1850 gemiddeld 30 mIn. per jaar bedragen, in 1867 daalden zij
tot 15 mIn. Extra schuldaflossing was toen niet meer mogelijk. De minister
van Financien zag zelfs de tijd naderen dat bij voortzetting van het programma tot aanleg van spoorwegen de begroting een tekort zou gaan vertonen.
Tegen de aanvankeIijke opzet in werd het programma echter niet vertraagd
of stopgezet. WeI werden de bedragen beperkt tot de wetteIijk voorgeschreyen 10 mIn. per jaar. Doch ook dan nog verwachtte men binnen afzienbare
tijd een tekort, dat niet meer uit overschotten van voorgaande jaren gedekt
zou kunnen worden. De oplossing werd wederom gevonden in een verruiming van de begrotingsnorm. De minister verklaarde dat voor de aanleg van
spoorwegen geleend mocht worden, en na enige jaren, sinds 1870, gebeurde
dit regelmatig.
De argumentatie om Ieningsfinanciering voor de spoorwegaanleg te rechtvaardigen was niet steeds gelijkluidend, en meestal bleef ze geheel achterwege.
Dat laatste was met name het gevaI nadat men het eenmaal had gedaan.
1) Het gebruik van overschotten uit voorafgaande jaren had men - formeel ook in de jaren dertig als dekkingsmiddel gehanteerd.
2) Wei voerde de Minister in de Memorie van Toelichting op het wetsontwerp
de te verwachten baten aan als argument om de begroting in de toekomst sluitend
te houden. Een prognose die in het Parlement met scepsis werd beantwoord. De
toenemende baten van de schatkist uit de verhoogde welvaart (indirekte produktiviteit) werd slechts genoemd door een kamerlid, de senator van Rhemen van Rhemenshuizen (Handelingen Eerste Kamer, 2ge zitting, 16 aug. 1860, opgenomen in:
Bijblad der Nederlandsche Staats-Courant 1859-1860, I, p. 250).
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Blijkbaar was het "gebruik." een doorslaggevend impliciet argument. Het is
dat tot in onze tijd gebleven. Voorzover er aanvankelijk argumenten worden
aangebaald, wordt er gewezen op bet zeer bijzondere karakter van deze uitgaven en op bet feit dat ze zeker indirekt en direkt produktief zijn. Ben enkele
maal blijkt leningsfinanciering ook voor andere uitgaven gerecbtvaardigd
en wordt dienovereenkomstig een ruimere argumentatie gehanteerd, doch
als algemene regel komt dit (nog) niet uit de verf.
In de miljoenenrede van 1868 verklaart minister Schimmelpenninck dat, als
het begrotingstekort te groot zou worden om uit de overschotten van vorige
jaren te dekken "het meest raadzaam zouden zijn de geheel buitengewone en
overigens in de toekomst zeker produktieve uitgaven voor de voortzetting der
spoorwegen door middel van eene geldlening te dekken" (curs. St.). Dit had
betrekking op de begroting van het lopend jaar (1867). Ten aanzien van de
begroting van het komend jaar (1868) constateert hij dat de inkomsten voldoende zijn om de uitgaven te dekken "met uitzondering van de spoorwegen.
Doch voor dit onderwerp zou meen ik, lettende op de regtstreeksche en indirekte voordeelen van de exploitatie der spoorwegen, zonder belangrijk
nadeel voor s'lands crediet en zelfs zonder groot bezwaar voor de schatkist
eene leening kunnen worden aangegaan" (curs. Schimmelpenninck).
Hier wordt dus leningsfinanciering voor de spoorwegen toelaatbaar geacht,
nadat reeds in de miljoenenrede van het vorige jaar (1867) in aIgemene bewoordingen was gezegd dat in 1868 mogelijk buitengewone middelen nodig wuden
zijn. Echter, er is nog aarzeling (raadzaam, meen ik, zou). Bovendien is de argumentatie nog zodanig dat leningsfinanciering niet gemakkelijk tot andere uitgaven kan worden uitgebreid (geheel buitengewoon, zeker produktief, indirekt
en direkt).
Eenjaar later is de aarzeling verdwenen: "Voor de voltooiing der spoorwegen
zal in het vervolg een lening gesloten moeten worden" (van der Bosse,
miljoenenrede 1869, curs. St.). Een argumentatie ontbreekt nu. Die komt het
volgende jaar, maar dan slaat ze zeker niet meer aIleen op de spoorwegen, ze
heeft duideIijk een ruimere strekking: "Het sluiten van een leening kan in aanmerking komen wanneer het geldt de aanleg van werken die, gelijk die der
spoorwegen, zelve produktief zijn, of die gelijk kanalen, wegen, droogmakerijen, de algemeene welvaart bevorderen en daardoor indirect de inkomsten van
den staat helpen vermeerderen". Een principiele uitspraak, die indirekt veel
verder gaat dan de spoorwegen (welke hier overigens a1s direkt produktief
worden aangemerkt). Hoe principieel de uitspraak ook klinkt, ze lijkt toch
sterk ingegeven door de nood van het ogenblik, daar in dllt jaar het tekort
groter was dan de uitgaven voor de aanleg der spoorwegen en de minister voor
het resterende deel kon verwijzen naar een aantal produktieve uitgaven waarvoor nu, krachtens zijn algemene formulering, geleend mocht worden.
Dat de algemeen geformuleerde regel bij de minister nog geen vaste wortel
had geschoten, blijkt ook het volgendjaar (van der Bosse, Miljoenenrede 1871).
Dan wil hij het lenen weer beperken tot de spoorwegen en voor het resterende
tekort de belasting verhogen. Verder verklaart hij, dat sinds 1868 gepoogd is
de uitgaven te beperken en dat wanneer het in de toekomst niet raadzaam wordt
geacht de behoeften op ruime schaal in te krimpen. "eenige vermeerdering van
last onvermijdelijk (is) indien men althans de toekomst niet roekeloos wi! bezwaren en opnieuw den weg inslaan die Nederland vroeger op de rand van het
staatsbankroet bragt". Hiermee keren we dus weer terug tot de regel dat
aileen voor de spoorwegen geleend mag worden. In dezelfde geest laat minister
Blusse zich uit in zijn Miljoenenrede 1872: sluitende dienst, aileen voor spoorwegen lenen, en als uitgaven nodig zijn ter vermeerdering van de welvaart, dan
moet niet geschroomd worden de lasten te verhogen.
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Verrassend is dan dat in de Miljoenenrede van 1873 minister van Delden,
met enige aarzeling, weer wei voor produktieve werken buiten de spoorwegen
leningsfinancieringen toelaatbaar acht. Hij verwijst dan naar publieke werken
die in de toekomst aangevangen zuIlen worden en verklaart dat overwogen
moet worden "welke nieuwe huipbronnen nodig zijn, hetzij crediet o/verhoging
van belastingen" (curs. St.).
Een vaste basisfilosofie bestond er dus kennelijk niet, tenzij voor het onomstreden gegeven dat er voor de spoorwegen geleend mocht worden. En daarmee
bleef de vraag open, of leningsfinanciering voor andere produktieve uitgaven
geoorloofd is.
Dat zelfde geldt voor incidenteel hoge uitgaven d.w.z. uitgaven die een jaar
of hoogstens enkele jaren hoog zijn. Zijn eerder aangehaalde principiele uitspraak over de leningsfinanciering van produktieve kapitaaluitgaven (Miljoenenrede 1870) had van der Bosse Iaten volgen door de opmerking: "Men kan,
misschien, ook leenen ter voorziening in eene buitengewone behoefte die eene
groote uitgaaf op eens vordert en die uit haren aard niet zoo spoedig wederkomt zoo a1s het geval zou kunnen zijn met de landsgebouwen te 's Hage.
Maar verder behoort men hiermede niet te gaan. Indien dus de zoo even door
mij genoemde onderwerpen betreffende het krijgswezen, het armwezen of de
immigratie in Suriname, of indien anders nu nog onvoorziene onderwerpen
verhooging van de begroting ten gevolge mogten hebben, zal eene evenredige
vermeerdering van middelen noodwendig dergelijke voordragt vergezeIlen
wanneer de gewone middelen niet mogten toereiken". In dezelfde geest verklaart hij in zijn Miljoenenrede 1871: "Het kan niet onopgemerkt blijven dat
vele uitgaven op deze begrooting gebracht van buitengewonen aard zijn. Inzonderheid is deze qualificatie van toepassing op het meer gemeld subsidie aan
de Kanaalmaatschappij en op de uitgaven voor buitengewone geniewerken,
aankoop van geschut en draagbare wapens welke tezamen 1 536 217 belopen.
Die onderscheiding hee/t echter geringe praktische waarde". (curs. St.)
Verrassend is het dan om minister Blusse in zijn Miljoenenrede van 1872 te
horen verklaren dat in de toekomst uitgaven tot verbetering van's landsverdediging nodig zijn "al zullen die uitgaven zich misschien voordoen in de vorm
van rentebetaling en afiossing eener later te sluiten geldlening", een mogelijkheid die door van der Bosse juist uitdrukkelijk was afgewezen.
Wellicht kan men de situatie ais voIgt kenschetsen. Enerzijds is de afkeer
voor leningsfinanciering nog groot; zelfs de vrees voor een dreigend staatsbankroet is nog Ievendig. Anderzijds bestaat er eveneens een grote weerstand
tegen acute drastische belastingverhoging. Daarom wil men zo mogelijk
Ieningsfinanciering beperken tot spoorwegen: het risiko dat daardoor in de
toekomst het staatsbudget met grote bedragen zou worden belast is gering
en er zijn grote bedragen mee gemoeid. Voor andere uitgaven gelden deze
redenen veel minder. Die zijn niet of niet zo zeker indirekt en direkt produktief en er zijn veel geringere bedragen mee gemoeid. Zij zuBen dan ook door
bezuiniging elders, temporisering, en eventueeI lichte belastingverhoging
bestreden moeten en kunnen worden.
Zouden echter incidenteel hoge uitgaven of (een samenloop van) grote
werken drastische belastingverhoging eisen omdat ze dringend noodzakelijk
geacht worden en niet door bezuiniging elders bestreden kunnen worden,
dan zou men ook daarvoor leningsfinanciering verdedigen. Maar daar wijst
men niet op zolang een dergeIijke situatie zich niet ais feitelijk of dreigend
voordoet en ais dat weI het geval is hanteert men argumenten die specifiek
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op die situatie van toepassing zijn of althans van toepassing verklaard worden. Daarom zijn de verklaringen niet in algemene regels geformuleerd en
niet altijd konsistent. Men benadrukt dan bijvoorbeeld het produktieve karakter als het om kanalen gaat en het incidentele karakter ten aanzien van
vrijkoop van slaven of van militaire uitgaven, of verklaart het incidentele
karakter weI van toepassing op overheidsgebouwen maar niet op militaire
uitgaven.
De argumentaties VOOI uitbreiding van Ieningsfinanciering buiten de spoorwegen krijgen weinig nadruk, omdat de nood nog niet acuut is. Het is meer
een zich indekken tegen mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Voor het
komende jaar verwacht men vrijwel steeds een begrotingstekort dat geringer
is dan de velplichte uitgaven voor de spoorwegen, zonder dat daartoe een
belangrijke belastingverhoging no dig is. Meestal kan iedere belastingverhoging achterwege blijven. Daarom valt in deze periode de nadruk op een sIuitende totale dienst met leningsfinanciering voor de spoorwegen als enige
uitzondering. Die uitzondering was nodig omdat, na de halvering van de
Indische baten, anders weI drastische belastingverhoging nodig geweest zou
zijn.
5. 1877-1889. Het uitgerekte periodiciteitsbeginsei

Bleef dus tot en met 1876 het begrotingstekort over het algemeen beperkt
tot de kapitaaluitgaven voor de aanleg van de spoorwegen, dat verandert als
in 1876 en 1877 de Indische baten dalen tot 2 It 3 min. en daarna geheel wegvallen, een verlies aan middelen dat nog versterkt werd door een konjunkturele inzinking. Dan treedt opnieuw een verruiming op in de praktijk en in
de theoretische fundering van de Ieningsfinanciering.
In de praktijk gaat men er dan toe over om Ieningsfinanciering, behalve
voor de spoorwegen, ook aan te wenden voor het vestingstelsel en voor de
aankoop van marinevaartuigen en geweren. In het begin van de jaren tachtig
wordt deze lijst nog uitgebreid met de verbetering van de Rotterdamse waterweg en met de dan begonnen aanleg van het Amsterdam-Merwedekanaal en
de verlegging van de Maasmond. Soms verschijnen ook andere, al of niet
produktieve uitgaven op de Iijst. Het opvallende hierbij is dat het vestingstelsel en de verbetering van de Rotterdamse Waterweg werken betreft,
waarmee men al jaren bezig was en die tot dan toe steeds uit de gewone middelen gefinancierd waren (dank zij de Indische baten).
Met deze feitelijke uitbreiding der leningsfinanciering ging, zoals gezegd
ook opnieuw een verruiming van de theoretische fundering gepaard. Had,
van der Bosse (Miljoenenrede 1869) nog verklaard dat het buitengewone
karakter der uitgaven van weinig praktische betekenis was en dat in ieder
geval militaire uitgaven niet uit Ieningen gefinancierd mochten worden, nu
is het buitengewone karakter het argument om leningsfinanciering te verdedigen, met name voor het vestingstelsel en andere meer incidentele militaire uitgaven. Hiermede valt de volle nadruk op een uitgerekt periodiciteitsbeginsel. De nadruk hierop is zelfs z6 sterk, dat de minister zich bij de ver-
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dediging van zijn beleid concentreert op het saldo van de gewone dienst.
Sluit dit of vertoont het een overscho t, dan acht hij de begroting ekonomisch
verantwoord.
Soms wordt het gehanteerde en verdedigde periodiciteitsbeginsel zozeer
uitgerekt dat het dicht nadert tot het kriterium van het duurzaam nut.
Zo verklaart minister Vissering naar aanleiding van de begroting van 1881
"Hij (de minister, St.) blijft van gevoelen dat het antwoord op de vraag, voor
welke uitgaven geleend zou mogen worden niet uitsluitend van den productieyen of improductieven (hij bedoelt: niet-productieve, St.) aard der uitgaven
moet worden afhankelijk gemaakt, en kan niet inzien, dat het onstaatkundig
wezen zou te lenen ook voor werken die, al werpen zij geen rechtstreekse geldelijke voordelen op, toch in 's-lands belang noodig zijn en die geacht moeten
worden oak den nazaat ten goede te komen" l) . (curs. St.)
Afgezien van het debateringstrucje om produktief hier te beperken tot direkt
geldelijk voordeel, dus tot direkt-produktief, is dit een opvallende verklaring
van een minister, die zich enige jaren tevoren, als hoogleraar, op het standpunt had gesteld van een periodiciteitsbeginsel dat wei beperkt wordt door het
produktiviteitskriterium. In zijn handboek zegt hij namelijk: "maar ook ten
behoeve van niet onvoorziene en zelfs van vooraf beraamde staatsuitgaven kan
het nuttig zijn de middelen door het aangaan van schuld bijeen te brengen.
Dat geldt bepaaldelijk voor het bekostigen door den staat van groote werken
van algemeen nut, waarvan men later rechtstreeksche inkomsten voor de
schatkist of ook maar vermeerdering van volkswelvaart verwachten mag. 2)
Nog duidelijker spreekt later (1886) minister Bloem zich uit voor een uitgerekt periodiciteitsbeginsel dat dicht het kriterium van het duurzaam nut benadert als hij zegt: "Of het werk nu bestaat uit den verbeterden en nieuwen
waterweg, eene haven, een spoorweg of eene fortificatie, - al die werken zijn
bedoeld om daaruit langer dan dertig jaren nut te trekken .. . Acht nu de
wetgever den aanJeg van vele grote en zeer kostbare werken binnen een betrekkelijk kort tijdvak noodzakelijk en wilde men die uitgaven altoos door belasting dekken, dan zou daardoor aan de natie een schier ondragelijke last worden
opgelegd, een last die voor een deel door een volgend geslacht kan en, ten ware
er batige saldo's zijn, ook behoort te worden gedragen". Even verder houdt
hij echter toch weer een slag om de arm als hij er aan toevoegt: "Maar men
hebbe bij het voteren van dergelijke groote werken altoos wei te overwegen,
dat zelfs door rente en atlossing van opgenomen geld, de staatsbegroting wei
eens dermate kan worden bezwaard, dat de last daardoor aan de natie opgelegd
al te zwaar wordt". (Hand. Tw.K. 1885/1886 Bijlage A pag. 5). De vrees voor
de "burden of the debt" is blijkbaar toch niet helemaal verdwenen.
Het uitgerekte periodiciteitsbeginsel komt dicht bij het beginsel van het
duurzaam nut, doch het is het nog niet. Nooit gaat de minister zover dat voor
aUe kapitaaluitgaven leningsfinanciering toelaatbaar wordt geacht, laat staan
dat hij het als ideaal bepleit. Het ideaal is nog steeds sluitende totale dienst,
doch dat is niet haalbaar als het gaat om incidenteel hoge uitgaven. De moeiIijkheid is echter dat het begrip buitengewoon zo rekbaar wordt toegepast
en dat de minister weigert het scherp te omschrijven. Nu eens legt hij de nadruk op het incidentele karakter van een bepaalde uitgave (hoewel soms zeer
lang van duur) dan op het incidenteel hoge niveau van het totaal der open1) Memorie van benatwoording bij Hoofdstuk I (begroting 1880 tot 1881).
2) S. Vissering, "Handboek van praktische staathuishoudkunde", Tweede Deel,

Amsterdam/Kampen 1878, nrs. 1007 en 1008, biz. 206/207.
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bare werken. Noch het een noch het ander laat zich exact omschrijven. Men
schift tot de uitkomst bevredigend is.
In dit verband merkt minister Lynden van Sandenburg zelfs op: "Men
schifte niet te veel, want er zijn uitgaven van buitengewone aard nu voor het
eene dan voor het andere onderwerp van algemeen belang, die telkens terugkeren en daarom uit de gewone inkomsten of batige saldo's daarin moeten
worden bestreden". (Miljoenenrede 1882).

Vanuit het parlement wordt veelvuldig kritiek geuit op het uitgerekte
periodiciteitsbeginsel zowel om zijn affiniteit met het duurzaam nut kriterium
ais om de duistere wijze waarop het wordt toegepast. Velen willen Ieningsfinanciering beperken tot die buitengewone uitgaven die tevens produktief
zijn, en met name niet lenen voor het vestingsteisei. De ministers van Financien wijken daar niet voor, maar maken van die voorkeur weI gebruik door
ook durop een beroep te doen, soms zelfs ter verdediging van leningsfinanciering voor het vestingstelsel.
Zo verklaart minister Vissering over een aantal grote waterstaatwerken:
"Maar deze in de gevolgen productieve uitgaven zijn z66 buitengewoon en
tevens zoo belangrijk dat ook daarvoor naar gelang van het ontstaan der
behoeften toevlucht za1 mogen worden genomen tot het middel van geldlening". (Miljoenenrede 1881).
En minister Bloem stelt dat aile uitgaven door gewone rniddelen gedekt dienen te worden, maar acht het "met een goed financieel beleid vereenigbaar,
dat indien 's lands belang den aanleg vordert van groote werken van algemeen
nut - ze mogen direct of alleen indirect productief zijn - die mil1ioenen schats
vorderen en niet alleen ten bate komen van het tegenwoordig geslacht, maar
ook van hen die na ons komen, de daartoe vereischte middelen niet tenvolle
door belastingen worden opgebracht in het tijdvak binnen hetwelk die werken
worden uitgevoerd, maar in ruimere termijn, m.a.w. dat ze worden bestreden
door geldlening; evenwel onder het uitdrukkelijk beding dat de lening door regelmatige afiossing binnen vijftig azestigjaar gedelgd zij". (Miljoenenrede 1886).
Na deze volzin waarin hij het produktieve karakter der uitgaven als voorwaarde voor leningsfinanciering lijkt te stellen, laat hij een staatje volgen van
werken die voor leningsfinanciering in aanmerking komen. En daaronder
staan ook de militaire vestingswerken vermeld!
Latel lerdedigt hij dit door er op te wijzen dat het vestingstelsel een rendement oplevert van 0,34 procent uit verpachting van grasgewas en viswater.
En om zijn argumenten kracht bij te zetten wijst hij op het rendement van de
spoorwegen van 0,8 procent, terwijl die toch ook als produktief worden beschouwd. Terecht wijst Boissevain er op dat dit een drogreden is daar de spoorwegen vooral indirekt produktief zijn1), al moet erkend worden dat ze indertijd
door minister van der Bosse uitdrukkelijk a1s direkt produktief waren aangemerkt.
Weer een ander argument om de uitgaven van het vestingste1sel als produktief te beschouwen, hanteert minister Heemskerk. Hij beschouwt ze als een
verzekeringspremie voor het produktieve kapitaal. Hierover merkt Boissevain
op: "De vergelijking is zeker geheel juist. Maar gevraagd mag worden: welke
koopman de betaalde assurantiepremies in het debet boekt van zijne kapitaalrekening? In het debet van de jaarlijksche winst en verliesrekening behoren die
thuis"2).
1)

G. M. Boissevain, Gewone en buitengewone uitgaven, Amsterdam/Kampen

1886, p. 63 en 64.
I) Boissevain, a.w., p. 65.
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Hoezeer de minister van Financien in deze jaren inicdenteel ook een beroep doet op het produktiviteitsbeginsel, dit neemt niet weg dat in feite een
uitgerekt periodiciteitsbeginsel, naderend tot het kriterium van het duurzaam nut, op de voorgrond staat. En dat was met name nodig om na het
wegvallen der Indische baten, leningsfinanciering voor het vestingstelsel te
funderen. Deze fundering wordt niet altijd expliciet gemaakt maar dikwijls
volstaat men met te verwijzen naar het gebruik of naar de "gezonde beginselen van financieel beleid". Beginselen die in een voorafgaande periode uitdrukkelijk waren verworpen, die door kamerleden werden aangevallen en
die zelfs eenmaal in deze peri ode, door minister Gleichman in de Miljoenenrede van 1879, als onjuist werden gebrandmerkt. Hetgeen weer niet wegnam
dat Gleichman toch niet overeenkomstig die beginselen handelde, want "niet
opeens kan men treden in het goede spoor".
Om de vrees voor staatsbankroet te bezweren wijzen de ministers nu op
het "welgevestigde" krediet van de staat (Rede 1878 en 1882). Dit wijkt weI
opvallend af van de vrees voor een staatsbankroet die in de rede van 1871
nog geuit werd bij leningsfinancieringen voor andere uitgaven dan de spoorwegen, terwijl Gleichman in 1888 als kamerlid weer zal waarschuwen voor
een dreigend staatsbankroet tengevolge van hoge militaire uitgaven, gefinancierd met leningen1 ) .
6. 1889-1906. De overgangsperiode

In de miljoenenrede van 1889 vermeldt De Beaufort als minister van Financien dat de gewone middelen na een tijdperk van stilstand (1881-1885)
in de laatste jaren weer stijgende zijn. Dergelijke positieve geluiden over de
rijksinkomsten overheersen in deze overgangsperiode, die tot 1906 voortduurt. In de latere jaren laten de ministers van Financien in hun redes zelfs
ongebruikelijke juichkreten horen zoals: "de bloei der financien is onmiskenbaar" (1898) "de abnormaal sterke toeneming der middelen" (1901) "de
grote voorspoed" (1904) "de buitengewoon ruim vloeiende middelen" (1906).
Dit staat weI in scherp kontrast met de voorgaande peri ode. Toen had de
minister van Financien verklaard dat "ook in Nederland de invloed zich
doet gevoelen dezer zoo ingrijpende reactie op het gebied van handel en
nijverheid" (1876). In de miljoenenrede 1878 raamde hij de middelen voor
1877 lager dan voor 1876. Twee jaar later sprak hij van de "ongunstige tijdsomstandigheden" (1880) en in miljoenenrede 1884 verklaarde hij dat sinds
1881 de gewone staatsinkomsten niet meer toenemen.
Het is niet verwonderlijk dat onder de nu zoveel gunstigere omstandigheden het oude ideaal van de sluitende totale dienst weer naar voren komt.
In zijn tede van 1889 had De Beaufort al verklaard: "de stijging die in de
opbrengst der middelen valt waar te nemen hoeft slechts kort aan te houden
om zonder vermeerdering van lasten, uitgaven en ontvangsten met elkaar in
evenwicht te brengen". Met de begroting van 1892 is het zo ver. De vermaar1) Hand. Tw.K. 1888-1889, p. 458.
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de Pierson, pas minister van Financien geworden, deelt dan in zijn miljoenenrede mee dat de begroting zonder tekort zal sluiten. Toch was dat een uitzondering. In de daarop volgende jaren was weer van enig tekort sprake, een
tekort dat niet door belastingverhoging werd weggewerkt, doch waarvoor
werd geleend. Die leningsfinanciering betrof dan vrijwel steeds de aanJeg
van spoorwegen, en al naar gelang de omvang van het tekort, een of meer
grote waterstaatswerken. Opvallend is echter dat Pierson, in zijn tweede
ambtsperiode, er enige malen op wees dat hij daar niet erg gelukkig mee was.
Liever zou hij ook die uitgaven uit lopende inkomsten gefinancierd hebben.
Zo verklaart hij in zijn miljoenenrede 1900 "De schaduwzijde van de begroting - niet aIleen van deze, maar van aIle die U in de laatste jaren werden aangeboden - is het rangschikken van de uitgaven voor spoorwegen en voor de
verlegging van de Maasmond onder die voor welke geleend kan worden. Het
zou verkieselijk zijn dit te kunnen vermijden en deze posten - evenals dit jaar
geschiedt met de 617.000 voor de verbetering van het Noordzeekanaal, de
100.000 voor de zeehaven te Scheveningen, de 865.000 voor de stoomtramwegen en werken in verband met tramaanleg, de 423.900 voor uitbreiding van het
intercommunale telefoonnet en de 851.000 voor de voltooiing van het vestingstelsel - te kunnen opnemen onder de gewone uitgaven. De ervaring leerde
intussen, zoals uit de medegedeelde staat is gebleken, dat in de laatste zeven
jaren slechts de kleinste helft van hetgeen aan die twee werken - alsook aan
de voltooiing van de Rotterdamsche Waterweg en die van het Merwedekanaal
- werd besteed (/10.136.170 van 21.125.264) uit buitengewone rniddelen moest
worden gevonden. En deze werken lopen binnen een betrekkelijk kort tijdsverIoop grootendeels ten einde".
Dit stand punt van minister Pierson lijkt in strijd met het produktiviteitskriterium zoals dat door hem in zijn handboek (in dit artikel vermeld op pag.118
noot 1) was verdedigd. Daarin betoogt hij dat aile produktieve kapitaaluitgayen (dus zonder beperking naar omvang en tijdsduur) uit leningen gefinancierd
mogen worden. Misschien was hij als minister van mening dat toenmaals door
konjunkturele oorzaken de belastingen abnormaal hoog waren en dientengevolge de extra lopende inkomsten gebruikt moesten worden voor schuldaflossing c.q. financiering van produktieve werken. In zijn leerboek althans
wordt een dergelijke handelwijze uitdrukkelijk bepleit (p. 593 en 611). Ben
argumentatie in deze richting zoekt men echter tevergeefs bij minister Pierson.
Deze stelde zich ook nimmer uitdrukkelijk op het stand punt van het produktiviteitskriterium, doch veel meer op het "konservatieve" standpunt van de
sluitende totale dienst, gepaard gaande met een enge interpretatie van het
periodiciteitsbeginsel.
Het ideaal van de sluitende totale dienst kwam dus weI in zicht, doch werd
vrijwel nooit gerealiseerd. Blijkbaar werd het niet wenselijk geacht daarom
de belasting te verhogen. Leningsfinanciering voor de genoemde werken
werd verdedigd met een drievoudig argument; het zijn zeer grote werken,
zij zijn direkt of indirekt produktief en zij zullen binnen enkele jaren voltooid
zijn. Dat is dus een aanzienIijke beperking in vergeIijking met de voorafgaande peri ode, toen het gehanteerde kriterium het beginsel van duurzaam
nut benaderde. Daarbij is niet zo zeer verwonderlijk dat de kapitaaluitgaven
produktief dienden te zijn: in het pariement was daar dikwijls op aangedrongen en incidenteel was dat ook wei door de minister van Financien naar
voten gebracht, terwijl bovendien deze eis ook minder bezwaarlijk was geworden nu de uitgaven van het vestingsteIseI kwantitatief van steeds minder
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betekenis werden. Wei is opvalknd dat daarnaast ook het afiopende karakter
van deze werken als vereiste wordt genoemd, en dat niet eenmaal doch iedere
keer dat expliciet een argumentatie wordt gegeven1). In plaats van een zeer
ruim, is er nu dus sprake van een zeer eng gedefinieerd periodiciteitsbeginseI:
het sluitend zijn van de totale dienst is de regel, doch daarvan mag voor zeer
bepaalde, kortstondige pieken worden afgeweken; blijkbaar hoeft men daarvoor geen tijdelijke verhoging in de belastingdruk te accepteren.
Incidenteel werd ook in een ander verband een beroep gedaan op het periodiciteitsbeginsel. Dit betrof de aankoop van geweren2). Opmerkelijk is dan
weI dat men tegelijkertijd ander militair materiaaI, zoals schepen, uit de gewone middelen voldeed. Blijkbaar veroorzaakte de eerste weI en de tweede
geen piek, als blijft deze toerekening altijd wat arbitrair. In dit verband werd
er uitdrukkelijk op gewezen dat het niet raadzaam werd geacht de belastingen tijdelijk te verhogen. Wei achtte men het no dig dat in deze gevallen de
afiossing zich niet over de gebruikelijke 60 jaar zou uitstrekken, doch dat
deze voltooid diende te zijn voordat opnieuw op grote schaal nieuwe bewapening nodig zou zijn, hetgeen resulteerde in een termijn van 20 jaar.
Gelijdelijk aan verdwijnt echter het ideaal van de sluitende totale dienst
weer meer achter de horizon. Rond 1900 beginnen de uitgaven sterker te
stijgen dan de endogene toeneming van de belastingen toelaat. Voorzover
het de lopende uitgaven betreft, wordt niet geaarzeld de belastingen te verhogen. Dat is dus "Systemgemiiss". Er heeft dan echter tegelijkertijd een
wijziging en uitbreiding plaats in de kapitaaluitgaven. De derde serie grote
waterstaatswerken was voltooid, of vergde nog slechts geringe bedragen 3).
De "ruimte" wordt echter meer dan opgevuld door nieuwe direkt renderende
kapitaaluitgaven, zoals kredieten aan de staatsmijnen en woningwetvoorschotten. Zonder aarzeling wordt hiervoor leningsfinanciering verantwoord
geacht, juist omdat ze direkt renderend zijn. Met verbluffend gemak worden
daartoe echter ook renteloze voorschotten (aan de rijksverzekeringsbank en
aan de kolonien) gerekend. Hier is dus geen sprake meer van een beroep op
de tijdelijkheid, maar uitsluitend het direkt renderende karakter is doorslaggevend om deze nieuwe uitgaven uit leningen te financieren. Aldus verschuift
1) Dit gebeurde in de redes van 1889, 1892, 1894, 1895, 1897 en 1900. De andere
jaren werd impliciet of expliciet verwezen naar het gebruik.
2) Voor de jaren 1895/97 en 1905/06.
3) De grote waterstaatwerken in de 1ge eeuw waren er voornamelijk op gericht
betere verbindingen voor de havens van Amsterdam en Rotterdam te realiseren.
Onder Willem I werden daartoe het Noordhollandskanaal (1817-1824) en het
Voornse-kanaal (1827-1830) aangelegd. In 1863 werd begonnen met de aanleg van
het Noordzeekanaal en de Nieuwe Waterweg. De voltooiing van deze tweede serie
is moeilijk te dateren omdat, nadat het eerste schip er door voer nog talrijke verbeteringen werden aangebracht, vooral aan de Nieuwe Waterweg. De derde serie
startte in de jaren tachtig, met de wettelijk bekrachtigde verbetering van de Nieuwe
Waterweg (1881) de aanleg van het Merwedekanaal (1882) en de verlegging van de
Maasmond (1883). Het Merwedekanaal was gereed in 1892, de verbetering van de
Nieuwe Waterweg was (vooriopig) voltooid in 1897, terwijl met de werkzaamheden
aan de Maasmond na 1899 en vooral na 1907 nog slechts geringe bedragen gemoeid
waren.
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de budgetnorm door de wijziging in de samensteIling "an de kapitaaluitgaven
in de richting van het kriterium van het direkt renderen. Het is inderdaad
een verschuiven in deze richting, nog niet een konsekwent aanvaarden van
dit beginsel: nog steeds worden, zonder kommentaar, enkele tonnen per jaar
uitgetrokken voor de verlegging van de Maasmond wat in strijd is met dit
beginsel, terwijl de leningsfinanciering van de spoorwegen er toch weI op
gespannen voet mee staat, gezien het geringe rendement hiervan. Anderzijds
wordt op dit kriterium aIleen een beroep gedaan voor nieuwe kapitaaluitgayen, niet echter voor de reeds gebluikelijk geworden (rendabele) kapitaaluitgaven, zoals investe.ringen voor de uitbreiding van het tdefoonnet. Daarvoor blijft men vasthouden aan financiering uit de gewone middelen. Pas met
ingang van de begroting 1907 zal men het kriterium van het direkt renderen
konsekwent gaan toepassen, althans als ideaal. Alvorens we daar nader op
ingaan, ee.rst een samenvattende karakteristiek van de overgangperiode
1889-1906.
Allereerst geldt ook nu dat de wijzigingen in de norm worden opgeroepen
door het verloop der staatsfinancien. Daarbij is het echter opmerkelijk dat
dit nu niet zoals in de voorgaande perioden, tot een verruiming maar tot een
verkrapping van de norm leidt. Immers, de gunstige ontwikkelingen van de
rijksinkomsten maakte het sinds 1889 niet meer nodig de vestingwerken uit
leningen te financieren. Daardoor kon de produktiviteit als eis worden gesteld. Bovendien maakte het stadium waarin de betreffende kapitaalwerken
verkeerden het zelfs mogelijk het afiopend karakter als eis naar voren te
brengen, een eis die vroeger voor deze werken niet was genoemd en die ook
in de theoretische literatuur waarin dit kriterium werd verdedigd niet gebruikelijk was1). Ook de ontwikkeling in de richting van het kriterium van
het direkt renderen werd dOOl het velloop in de staatsfinancien gemduceerd:
de derde serie grote waterstaatswerken liep ten einde en de spektakulaire
nieuwe kapitaaluitgaven waren direkt renderend (de wegenbouw was nog
nauwelijks van enige betekenis; dat zou pas na wereldoorlog I veranderen).
Ten tweede vaIt op hoe ook nu aan het gebruik een belangrijk argument
wordt ontleend om uitgaven weI of niet uit leningen te finaniecren. Aileen
daardoor kan immers nog verklaard worden dat voor de verlegging van de
Maasmond weI en voor de aanleg van telefoonnetten niet geleend wordt.
Historisch ligt hieraan ten grondslag dat aanleg van kanalen aanvankelijk
voor de staat als minder "normaaI" werd beschouwd in die zin dat ze eigenlijk door partikulieren dienden te geschieden en ook minder regelmatig voorkwamen, terwijI investeringen van de P.T.T. tot de normale staatstaak werden gerekend. Rond 1900 kan een dergelijk onderscheid echter niet meer
gemaakt worden. Kanaalaanleg behoort reeds decennia tot de gebruikeIijke
staatstaak en in de samenstelling van de kapitaaluitgaven van het rijk treden
weliswaar steeds verschuivingen op doch de totale omvang ervan neemt
1) In Nederland waren de belangrijkste auteurs op dit terrein G. M. Boissevain
("Gewone en Buitengewone Uitgaven", Amsterdam, van Kampen 1886), en, vooral,
N. G. Pierson ("Leerboek der staathuishoudkunde", Tweede deel, Haarlem, Bohn,
1890, eerste druk).
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regelmatig toe; steeds minder zinvol wordt het dan om pieken te konstrueren
op grond van afzonderlijke projekten. Door enerzijds vast te houden aan het
steeds moeilijker te hanteren "gebruik" en anderzijds in toenemende mate
te lonken naar het kriterium van direkt renderen, is in deze periode nog
minder dan in de tijd van het uitgerekte periodiciteitskriterium (1877-1889)
sprake van een konsistente begrotingsnorm. Het is duidelijk een overgangsperiode.
7. 1907-1939 Eigenlijk direkt renderen

Bij de aanbieding van de begroting voor het jaar 1907 blijft voor het eerst
de gebruikelijke rede van de minister van Financien achterwege. De informatie die hij daarin placht aan te bieden wordt van nu af aan aIleen schriftelijk verstrekt. Daarmee heeft de miljoenenrede plaats gemaakt voor de miljoenennota. Materieel verandert dit weinig: qua omvang (5 Ii 8 bladzijden
hoofdtekst, met tabellen in bijlagen), indeling en inhoud is er geen verschil
tussen de schriftelijke weergave van de rede en de miljoenennota1). Hoewel
in de jaren dertig de omvang van de miljoenennota geleidelijk iets toeneemt
(tot 15 bladzijden hoofdtekst in 1939) zal zij zich pas na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelen tot een uitvoerig rapport, waarin ook, soms min of meer
uitvoerige, beschouwingen over de gehanteerde begrotingsnorm voorkomen.
Zover is het echter nog niet. Juist in deze jaren is de informatie over de normen die men toepast zeer summier. Expliciete beschouwingen over een begrotingsnorm komt men bijna niet tegen, en zo dat gebeurt moet men die
vooral zoeken buiten de miljoenennota, zoals in parlementaire diskussies en
in Memories van Toelichting bij afzonderlijke wetsontwerpen. En zelfs deze
bevatten dan dikwijls geen algemene uitspraak maar een min of meer vage
fundering voor de leningsfinaniecring van een bepaalde soort uitgaven.
Mede daardoor is het vooral in de jaren dertig dikwijls zeer moeilijk om te
achterhalen wat de minister van Financien nu precies bedoelt als hij spreekt
over het saldo van de gewone dienst.
Hoezeer de juiste inhoud van het begrip gewone dienst dikwijls moeilijk
te achterhalen is, kenmerkend voor de gehele peri ode 1907-1939 is weI dat
de nadruk op dit saldo valt. Onmiskenbaar is nu het streven om de gewone
dienst te doen sluiten, niet de totale dienst. In de latere jaren bedoelt men
zelfs met het begrotingssaldo, het saldo van de gewone dienst.
Kenmerkend voor de gehele periode is ook dat de formeel beleden begrotingsnorm in hoge mate een vrome wens blijft, of misschien moet men zeggen
een vlag die de lading moet dekken. De norm wordt officieel beleden, doch
geleidelijk aan wijkt de feitelijke ontwikkeling er steeds meer van af en dan
wordt het ook steeds minder duidelijk wat nu eigenlijk de officiele norm is.
Dit proces voltrekt zich twee maal. De geheIe periode kan dan ook worden
verdeeld in twee subperioden; de caesuur ligt bij 1926.
1) De miljoenenrede is steeds opgenomen in de Handelingen zelf (gele stukken),
de miljoenennota daarentegen in Bijlage A bij de Handelingen (witte stukken).
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7.1. 1907-1925

Zoals eerder vermeld was in de jaren na 1900 de normering die de minister
van Financien in feite toepaste, steeds meer opgeschoven in de richting van
het direkt renderen (direkte produktiviteit), dit onder invloed van de gunstige
konjunktuur en de gewijzigde samenstelling van de kapitaaIuitgaven. In de
miljoenennota 1907 wordt dit kriterium door minister de Meester tot officieIe
norm verheven. In concreto betekende dit toen dat Ieningsfinaniering ook
toelaatbaar werd voor uitbreiding van het telefoonnet en voor landaanwinning, terwijl anderzijds de verlegging van de Maasmond en niet-rendabele
investieringen van de spoorwegen voortaan uit de gewone middelen gefinancierd dienden te worden. Bovendien werden iets meer ontvangsten aIs buitengewoon aangemerkt. VoIgens de berekening van de ministers werd door een
en ander het saIdo van de gewone dienst 1,75 mIn. ongunstiger op een totaaI
aan lopende uitgaven van ca. 180 min.
Hoewel de veranderde begrotingsnormering voor hetjaar 1907 dus kwantitatief niet van grote betekenis is, wordt ze toch als belangrijk ervaren. De
minister verklaart uitdrukkelijk dat hij afwijkt van de in het verleden gevolgde methode en in de parIementaire diskussie konstateert de latere minister
van Financien KoIkman dat een "geheeI nieuwe splitsing" wordt aangebracht1), terwijI de afgevaardigde Patijn spreekt van "nieuwe banen", een
gewijzigde opzet, het nieuwe steIsel" en een "nieuwe budgetmethode"2).
Waarin bestaat nu precies het nieuwe? Allereerst uiteraard dat aileen direkt
produktieve uitgaven in aanmerking komen voor leningsfinanciering, d.w.z.
uitgaven "tengevolge waarvan een bepaald aanwijsbare vermeerdering van
inkomsten te verwachten is''3). Daarmee werden grote waterstaatwerken, en
a fortiori grote militaire werken aIs het vestingsteIseI, uitgesloten. UitdrukkeIijk worden ook incidentele pieken uitgesloten, bijvoorbeeld voor de aankoop van geweren; deze waren in het verleden weI eens uit leningen gefinancierd, zij het met een kortere looptijd dan normaaI 4 ).
Bovendien stelt de minister buitengewone uitgaven synoniem met direkt
produktieve uitgaven. Dat was in de voorafgaande 50 jaar wei anders geweest. Toen hadden ministers van Financien er vooral spektakulaire projekten toe gerekend, ook aIs ze niet direkt of zeIfs niet indirekt produktief
waren (kanalen, vestingwerken). Aanvankelijk bedoelden zij met buitengewone uitgaven zelfs in belangrijke mate uitgaven die voor de overheid niet
normaal waren, maar geacht werden tot de taak van het bedrijfsleven te behoren (spoorwegen, kanalen). Ook had men er pieken toegerekend die ver1) Hand. Tw. K. 1906/1907, bIz. 516.
I) Ibidem, biz. 533/535.
3) Aldus de Meester in de M.v.A. op de A1gemeen Beschouwingen (Hand. Tw.
K. 1906/1907, Bijlage A, staatsbegroting voor het dienstjaar 1907, nr. 1 en 2 1.5,
biz. 50. In de M.N. 1907 had de minister zich niet zo expliciet uitgesproken, doch

uit de kontext bleek zijn bedoeling duidelijk).
4) Aldus ook de Meester in de mondelinge diskussie (Hand. Tw. K. 1906/1907,
biz. 593.
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oorzaakt werden door uitzonderlijke rijksuitgaven (vrijkoop van slaven,
rond 1867) of door samenbalIing van overigens normale aankopen (geweren).
Een konsekwentie van een en ander was dat door de Meester een ondubbel-zinnig verband werd gelegd tussen buitengewone uitgaven en leningsfinanciering: financiering uit leningen met een normale looptijd van 60 jaar is aanvaardbaar voor buitengewone uitgaven en in beginsel niet voor andere uitgaven. Dat was geenszins altijd het geval geweest. Sommigen van zijn voorgangers hadden verklaard dat het onderscheid tussen gewoon en buitengewoon voor de financiering van weinig betekenis was, anderen hadden het wei
als een noodzakelijke doch niet als een voldoende voorwaarde beschouwd,
en weer anderen hadden dat verband wei gelegd, doch aan het begrip buitengewoon een geheel andere betekenis gehecht (met name tijdens het uitgerekt
periodiciteitsbeginse\).
Tenslotte geeft de Meester ook uitdrukkelijk aan welke ontvangsten hij als
buitengewoon beschouwt en derhalve niet als dekking voor gewone uitgaven
toelaatbaar acht. Uiteraard behoren daartoe de middelen die het rijk verkrijgt uit leningen. Hij rekent daar echter ook toe aile ontvangsten "welke
rechtstreeks verband houden met uitgaven die thans of vroeger als buitengewoon zijn gerangschikt"l). Dit is de eerste duidelijke uitspraak over de
buitengewone ontvangsten. Zijn voorgangers hadden zich er nooit expliciet
over uitgelaten en, athankelijk van de omstandigheden, een weinig konsistente praktijk gevolgd. Hoezeer de Meester in dezen echter ook duidelijk is, zijn
opvatting is logisch aanvechtbaar, daar in zijn systeem de normale schuldaflossing ten laste van de gewone dienst wordt gebracht. Dan is het konsistent
dat aflossing op door het rijk verstrekte kredieten niet op de buitengewone
dienst maar ten gunste van de gewone dienst wordt geboekt. Uiteindelijk
wordt de gewone dienst dan niet bemvloed door de bankiersfunktie van het
rijk, hetgeen toch de bedoeling is. Later zal men dan ook op deze procedure
terug komen 2). Waarschijnlijk is hier sprake van een onzorgvuldige doordenking, in de hand gewerkt doordat de post kwantitatief nog van weinig
betekenis is en de methode aansluit bij het vroegere gebruik om indien ontvangsten uitdrukkeIijk als buitengewoon werden aangemerkt (met uitzonde1) MiIjoenenota 1907.
2) In de MiIjoenenota 1926 verklaart de minister op bovengenoemde gronden

dat het rationeeI is de ontvangen afiossingen wegens verstrekte voorschotten voor
de woningbouw en ter uitvoering van de Landarbeiderswet aan de gewone middelen
ten goede te laten komen. Bij de Bezuinigingswet 1935 (Stb. 685) wordt de afiossing
van de staatsbedrijven ten gunste van de gewone dienst gebracht. En ten slotte verklaart de minister in de miljoenennota 1937 op dezelfde gronden dat het redelijk is
de ontvangen afiossingen van het Tiendfonds en enkele andere Iichamen op de gewone dienst te boeken. Opvallend is dat de wijziging ten aanzien van de staatsbedrijven in de M.v.T. op de Bezuinigingswet (Hand. Tw. K. 1935/36, Bijlage 362)
a1s noodmaatregel wordt aangemerkt, daar de tot dan toe gehanteerde methode
ingevoerd zou zijn als substituut voor een reservefonds van deze bedrijven. Dit
lijkt een rationalisering achteraf, daar de Meester in 1907 deze methode toepaste op
aile afiossingen; overigens zander argumentatie. Ook in M.v.T. op de bedrijvenwet
wordt ze als vanzelfsprekend beschouwd, zonder enige verwijzijng naar reservevorming (Hand. Tw. K. 1909/10, Bijlage 13).
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ring van de Indiscbe baten) ze niet als dekking van gewone uitgaven aan te
merken.
Een scberpe argumentatie voor de invoering van bet nieuwe stelsel ontbreekt. In de miljoenennota blijft zelfs iedere argumentatie achterwege. De
voomaamste drijfveer lijkt te zijn dat de gunstige ekonomische situatie en
het ontbreken van spektakulaire grote werken het mogelijk maakte een strak
financieel beleid te voeren en aldus een rem te leggen op een sterke expansie
van de rijksuitgaven die door de gunstige ontwikkeling der inkomsten werd
opgeroepen. Daarin lag immers bet gevaar besloten dat bij een toekomstig
minder gunstige ontwikkeling der inkomsten, de belastingdruk verhoogd
zou moeten worden1). Veelbetekenend is in dit verband dat de afgevaardigde
Patijn, die sterk op de norm van de direkte produktiviteit had aangedrongen2), weer wees op de dreiging van een staatsbankroet als men gaat lenen
voor uitgaven die uit de gewone belastingen gedekt moeten wordenS).
Een speciaal argument Iijkt te zijn geweest de lange looptijd der staatsleningen. Het is ecbter niet gebeel duideIijk waarom dat tot extra voorzicbtigbeid noopt. Is bet omdat daardoor de budgettaire lasten van leningsfinanciering op korte termijn nauwelijks voelbaar zijn, wat tot lichtvaardige beslissingen van met leningen gefinancierde kapitaaluitgaven zou leiden, of
omdat daardoor de kapitaalwerken veelal versleten zuIlen zijn voordat de
lening is afgelost? Dit laatste argument lijkt in ieder geval te bebben meegespeeld. Dat wijst in de ricbting van bet kriterium van bet duurzaam nut.
Waarschijnlijk beeft de Meester dat dan ook in beginsel aanvaard, docb
wees hij bet vooralsnog af omdat een wettelijke regeling ontbrak - en ook
technisch moeilijk doorvoerbaar was waarbij de gewone dienst zou
worden belast overeenkomstig de levensduur van ieder projekt. Daarop
duidt waarschijnIijk ook zijn opmerking dat hij het nieuwe stelsel invoerde
"in afwacbting van de tot standkoming van maatregelen die de bezwaren
van een ruimere opvatting zouden ondervangen". MogeIijk echter bedoelde
hij daarmee slecbts te wijzen op een nadere regeling voor de staatsbedrijven.
Hoe het ook zij, een algemene nadere regeling is er nooit gekomen, weI een
regeling voor de staatsbedrijven: de Bedrijvenwet 1912. Daarin werd echter
ten aanzien van het aflossingsschema van de staatsschuld niets geregeld en
werd het als een vanzelfsprekendheid aanvaard dat de aflossing op door het
rijk verstrekt krediet voor het rijk als buitengewone ontvangsten werden
aangemerkt.
Bij dit al is er geen twijfel aan dat de Meester zicb in 1907 in feite plaatste
op bet stand punt van bet direkt renderen en dat bet parlement bet zo opvatte.
Evenmin is het twijfelachtig dat hij een stringent begrotingsbeleid voorstond
en uiterst voorzichtig wilde zijn met het aanvaarden van nieuwe taken. De
door hem voorbereide en later aanvaarde bedrijvenwet had slechts tot gevolg
1) Op deze gevolgen van de voorspoed had de Meester het jaar tevoren gewezen.
Hand. Tw. K. 1905/1906, Bijlage A, Staatsbegroting 1906, Hoofdst. I, M.v.A.,

p.18.
S) Hand. Tw. K. 1905/1906, biz. 320-326.
8) Hand. Tw. K. 1906/1907, bIz. 534.
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dat aIle investeringen in staatsbedrijven in beginsel als rendabel beschouwd
werden en derhalve uit leningen gefinancierd konden worden.
De mededeling dat hij het nieuwe stelsel invoerde "in afwachting van de tot
standkoming van maatregelen die de bezwaren van een ruimere opvatting zou
ondervangen" deed minister de Meester in de M.v.A., op de Algemeene Beschouwing (Hand. Tw. K. 1906/1907; BijIage A, nr. 1 en 2 1.5, bIz. 50). In de
(mondelinge) Algemeene BeraadsIaging komt hij er op terug. (Hand. Tw. K.
1906/1907, nlz. 593). Hij voegt er dan aan toe: "Waar ik dit schreef had ik het
oog op een wetteIijke regeIing, want er is aan het departement in bewerking een
regeling die ten doeI heeft om over meer dan een jaar, maar over een korter
tijdsverloop dan waarin gewoonlijk leningen worden afgelost te verdelen al
zoodanige uitgaven als men in een ondememing tot kapitaal uitgaven zou
rekenen. Die regeling, welke in bewerking is, heeft verder betrekking op de
staatsbedrijven". Dit is een wat kryptische formulering, waarbij niet geheel
duideIijk is of hij het beginsel aileen op staatsbedrijven toepasbaar acht. Het
bedoeIde wets on twerp voor de staatsbedrijven heeft geresuIteerd in de bedrijvenwet 1912 (Stb. 16, febr. 1912), ingediend op 23 sept. 1909 door minister
Kolkman (Hand. Tw. K. 1909/10, Bijlage 113). In 1916 verklaarde minister
van Gijn dat de Meester een niet ingediend wetsontwerp had vervaardigd
waarin voor aile kapitaaluitgaven leningsfinanciering toelaatbaar werd gesteld,
doch waarin tevens een amortisatieschema werd voorgeschreven overeenkomstig de levensduur der projekten (Hand. Tw. K. 1916/17, Bijlage nr. 245). Nog
weer jaren later onthuIde van Gijn, toen als kamerIid, dat dit zou worden geeffectueerd via fondsen om aldus deze "half buitengewone" uitgaven via leningen te financieren (Hand. Tw. K. 1925/26 bIz. 209).
Van deze plannen zou volgens van Gijn niets terecht gekomen zijn, omdat
inmiddels de opvattingen waren gewijzigd. Deze wijziging yond dan zijn
weerslag in het wetsontwerp dat van Gijn tijdens zijn eenjarig ministerschap
indiende "tot regeling van de inrichting van de Staatsbegroting en Staatsrekening (Hand. Tw. K. 1916/1917, BijIage nr. 245). Een mondelinge behandeling
heeft nooit plaats gehad, het wetsontwerp strandde op tegenstand in het parlement.
In het wetsontwerp van Van Gijn werd niet het amortisatieschema aangepast,
doch werd de amortisatie als uitgave op de buitengewone dienst geboekt en de
afschrijving ten laste van de gewone dienst gebracht; onder de ontvangsten van
de buitengewone dienst bleven de ontvangen afiossingen staan en kwamen
ook de afschrijvingen, als tegenboeking van de post op de gewone dienst.
Bovendien werd de indeling in gewone dienst en de buitengewone dienst in de
begrotingswet zelf aangebracht, en dus niet aileen extra comptabel in de miljoenennota.
Dat Van Gijn persoonlijk het duurzaam nutbeginseI aanhing, is buiten twijfeI. Het blijkt overduidelijk uit zijn wetsontwerp. Uitvoerig had hij die gedachte
ook verdedigd in zijn artikeI "Hervorming onzer Staatsbegroting". (De Economist 1912). OpvaHend is dat hij in dat artikeI opvattingen verdedigt die bijna
Ietterlijk overeenstemmen met de M.v.T. op de bedrijvenwet (sept. 1909,
Hand. Tw. K. 1909/10, BijIage 113) met name over het gevaar dat de gangbare
financieringspolitiek het heden te veel belast ten bate van het nageslacht. Ik
vermoed dat indertijd die M.v.T. uit 1909 in hoge mate is geinspireerd door de
toenmalige Thesaurier-generaal van Gijn. Het lijkt mij zelfs niet onwaarschijnlijk dat het door de Meester niet ingediende doch door van Gijn zozeer geafficieerde wetsontwerp, in belangrijke mate was gekoncipieerd door van Gijn,
doch geen genade kon vinden bij de Meester.

Het nieuwe geluid dat de M.N. 1907 laat horen, vindt in de daarop volgende jaren zijn weerklank. Voor de jaren 1908 tIm 1927 bevatten de miljoe-
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nennota's namelijk een staatje met saldi van gewone dienst en buitengewone
dienst over een reeks van voorafgaande jaren. Steevast staat daarbij vermeld
dat die saldi berekend zijn vol gens de definities die in de betreffende jaren
golden, doch dat zij ongunstiger zouden zijn als ze berekend worden "overeenkomstig het sedert 1907 aangenomen systeem", waarop dan een herberekening volgens dat systeem voigt. De lezer moet dus wei de indruk krijgen
dat sinds 1907 onveranderd hetzelfde systeem is toegepast, een systeem dat
strenger is dan het daaraan voorafgaande, volgens hetwelk ook (sommige)
indirekt produktieve kapitaaluitgaven voor leningsfinanciering in aanmerking kwamen.
Enigszins verrassend is het dan als in de miljoenennota 1927 minister
Colijn verklaart "De algemeen als juist erkende regel dat aileen die uitgaven
als buitengewoon mogen worden aangemerkt waartegenover onmiddellijk
inkomsten staan, voldoende om rente en afiossing van de lening te dekken,
werd in de laatste jaren noodgedwongen wei eens verlaten. Nu de begroting
(d.w.z. de gewone dienst, St.) weder sluit en aanwas van de nog veel te hoge
schuldenlast zoveel mogelijk moet worden vermeden, is het zaak zo spoedig
mogelijk een beter stelsel toe te passen". De lezer zal begrepen hebben dat
de ooriogsjaren, de nasleep van de oorlog, en de recessie in het begin van de
jaren twintig, een weinig gunstig klimaat vormden om de strenge norm van
het direkt renderen te handhaven. In feite zijn er toen dan ook vele kunstgrepen toegepast om bij de begrotingsindiening de schijn van sluitende gewone
dienst te handhaven. Zelfs in de jaren v66r de eerste wereldoorlog had men,
gekonfronteerd met sterk stijgende uitgaven voor onderwijs en sociale verzekering en de kortstondige inzinking van de konjunktuur (1907/1908), dat
al moeten doen.
Ik spreek hier van schijn, omdat die kunstgrepen in strijd waren met het
beginsel van direkt renderen, al werd dit veelal gecamoufieerd doordat afzonderlijke bedrijven of fondsen werden opgericht waaraan rentedragende
voorschotten werden verstrekt; rente en afiossing door de bedrijven offondsen werd echter geheel of gedeeltelijk uit lopende uitkeringen van het rijk
bestreden! Op deze wijze kan men uiteraard de last van ieder soort van uitgaven budgettair naar de toekomst verschuiven, zolang de uit voorschotten
gefinancierde uitgaven maar hoger zijn dan de lopende uitkeringen welke ten
laste van de gewone dienst geboekt worden. Aldus zijn vele investeringen en,
via het Leningfonds 1914, zelfs vele lopende uitgaven (militaire en sociale)
uit leningen gefinancierd. Soms werd zelfs de schijn niet opgehouden doordat rechtstreeks niet-direkt-produktieve kapitaaluitgaven en zelfs subsidies
(voor woningbouw) uit leningen werden gefinancierd. De gewone dienst
werd ook ontlast door schijnbezuinigingen. Met name werd de aflossing van
de staatsschuld verminderd, en werden de uitkeringen aan sociale fondsen
beperkt waardoor de tekorten werden verplaatst van de rijksbegroting naar
de sociale verzekeringen.
Deze afwijkingen van de officiele norm werden veeIal niet gemotiveerd.
Ze geschiedden dan stilzwijgend. Soms ook beriep men zich op de bijzondere
omstandigheden: de oorlog en de recessie in het begin van de jaren twintig;
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het wordt dan duidelijk voorgesteld als een tijdelijke noodmaatregel. Ben
enkele maal wordt volstaan met de mededeling dat de betreffende investering
een piek vertoont.
De oprichting van staatsbedrijven was de meest onschuldige methode om de
gewone dienst te ontlasten. Ongetwijfeld lag daaraan mede ten grondslag inzicht te verkrijgen in de kommerciele resultaten van de takken van dienst met
een bedrijfsmatig karakter, en aldus een kommerciele bedrijfsvoering te bevorderen. Het resultaat was echter tevens dat kredietveriening aan deze bedrijyen budgettair verantwoord werd, ook als de rentabiliteit twijfelachtig was.
Sinds het tot stand komen van de Bedrijvenwet 1912 werden de volgende
bedrijven opgericht: de Artillerie-inrichting (Stb. 1912, nr. 330), de Rijksmunt
(Stb. 1912, nr. 331), de P.T.T. (Stb. 1913, nr. 464), de Vissershaven te Umuiden
(Stb. 1914, nr. 266), de Landsdrukkerij (Stb. 1914, nr. 579) en Staatsbosbeheer
(Stb. 1921, nr. 619), terwijl voor de Staatsrnijnen een afgezonderd beheer
buiten de regeling van de Bedrijvenwet werd ingevoerd (Stb. 1927, nr. 107).
Mislukte pogingen deed de regering voor de Postcheque en girodienst (Hand.
Tw. K. 1919/20, Bijlage 248), de Rijksgebouwendienst (Hand. Tw. K. 1922/23,
Bijlage 470, ingetrokken Hand. Tw. K. 1924/25, 56) en het Loodswezen(Hand.
Tw. K. 1921/22, Bijlage nr. 377, ingetrokken Hand. Tw. K. 1927/28, Bijlage 46).
Waren de voorschotten aan de Staatsbedrijven nog min of meer in overeenstemming met het beginsel van direkt renderen, dat kan zeker niet meer gezegd
worden van de voorschotten aan door de regering opgerichte /ondsen waarin
de begroting van een tak van dienst werd ondergebracht. Aldus werden opgericht, met een beroep op de bijzondere omstandigheden:
- Fonds voor spoedige afwerking van de stelling Amsterdam (1908). Aileen
in 1908 wordt hieraan een voorschot verstrekt.
- Leningfonds 1914 (zie hieronder).
- Fonds ter verbetering van de Kustverdediging (1915). Na 1920 worden hieraan geen voorschotten meer verstrekt.
- Bouwfonds Binnenlandse Zaken (1916); in 1927 wordt hieraan voor het
laatst een voorschot verstrekt.
- Zuiderzeefonds (1918) aanvankelijk aIleen voor de droogmaking van de
Zuiderzee, later (1925) tevens voor daarmee verband houdende militaire uitgaven en voor schade uitkeringen i.v.m. de afsluiting van de Zuiderzee; in
1926 werden uitsluitend nog rendabele kapitaaluitgaven via dit fonds uit
leningen verstrekt.
In 1915 verschijnt, zonder argumentatie, weer een groot waterstaatkundig
werk onder de uitgaven die uit leningen worden gefinancierd: de kanalisatie
van de Maas. In 1925 worden andere waterstaatwerken hieraan stilzwijgend
toegevoegd. In 1926 wordt hier gedeeltelijk op teruggekomen, met de bedoeling
ze in de komende jaren geheel naar de gewone dienst over te brengen. (Door
de krisis van de jaren dertig is dat nooit geheel gelukt.)
Waren sinds de begroting 1915 een deel der militaire investeringen via het
fonds kustverdediging weer uit leningen gefinancierd (tot 1920)1), in 1917
wordt door van Gijn (!) een deel van de vlootbouw gerekend tot de kapitaaluitgaven waarvoor geleend mag worden, nu zonder via een fonds de schijn van
direkte rentabiliteit op te houden. Wei wordt hier gesproken van uitgaven die
hoger zijn dan gemiddeld nodig zal zijn en in afwachting van een definitieve
regeling. In 1925 worden ze echter nog steeds als buitengewoon aangemerkt
en dan volledig. Colijn brengt ze in 1926 gedeeitelijk en in 1927 geheel naar de
gewone dienst.
In 1921 gaat men er toe over de subsidiering van de woningbouw uit leningen
te financieren. Een argumentatie wordt niet gegeven. In 1926 wordt met deze
praktijk gestopt.
1) Blijkens de rekening heeft deze leningsfinanciering geen doorgang gevonden.
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Evenmin wordt een argumentatie gegeven als in 1921 een 15-jarige annulteit
van de iening 1919 budgettair wordt omgezet in een 4O-jarige, hetgeen in strijd
was met het specifieke karakter van die lening daar deze grotendeels was aangewend om het tekort van het hieronder genoemde leningsfonds te dekken.
Het meest ingrijpend was wei dat in 1914 een leningsfonds werd opgericht
(Hand. Tw. K. 1919/15, Bijlage 230; Stb. 1914, nr. 612). Dit fonds speelt voor
het eerst een rol bij de indiening van de begroting 1916. In de miljoenenota
wordt dan een splitsing gemaakt in drieen nJ. gewone dienst, buitengewone
dienst en krisisdienst. Tot de krisisdienst worden gerekend aIle uitgaven die
verband houden met wat in de begrotingsstukken steeds de "crisis" wordt genoemd; niet aIleen extra militaire uitgaven vallen er onder, maar ook sociale
uitgaven die direkt met de "crisis" verband houden. Aanvankelijk ligt het in
de bedoeling ten laste van de krisisdienst en als fiktieve inkomsten ten gunste
van de gewone dienst, ook te brengen het bedrag waarmee de ontvangsten
door de bijzondere omstandigheden achter blijven bij hetgeen onder normale
omstandigheden verwacht zou mogen worden. Als in de miljoenennota 1917
echter blijkt dat de inkomsten sterk stijgen - tijdens de oorlog stagneerde de
produktie doch de prijzen narnen sterk toe, tot 1920 - wordt ten aanzien van
de inkomsten iedere korrektie achterwege gelaten! Het tekort op de krisisdienst wordt gefinancierd ten laste van het leningsfonds 1914, daarom ook
krisisfonds genoemd. Dat fonds wordt gevoed uit specifieke belastingopbrengsten (gedurende 15 jaar opcenten op bepaalde belastingen en sinds 1920 ook
de hoofdsom van de oorlogswinstbelasting (Stb. 1920 nr. 288) en de verdedigingsbelasting (Stb. 1920 nr. 342), welke laatste tot 1934 wordt verlengd). Het
tekort van het fonds wordt aangevuld met voorschotten van het rijk, welke
worden gefinancierd uit 15-jarige leningen, verkregen met een stok achter de
deur resp. als gedwongen lening. De instelling van het krisisfonds, en daarmee
van de krisisdienst, werd verdedigd met een beroep op de buitengewone omstandigheden, hetgeen een geheel andere omschrijving van buitengewone en
dus uit lening te financieren uitgaven inhoudt dan in 1907 was geintroduceerd.
Het droeg er in belangrijke mate toe bij dat enigszins aanvaardbare tekorten
op de gewone dienst berekend konden worden, waarbij uiteraard de grens
tussen gewone en krisisuitgaven nauwelijks objektief te traceren is. Pas bij
de begroting 1925 wordt de krisisdienst opgeheven en de betreffende uitgaven
ten laste van de gewone dienst geboekt. Toen was inmiddels de recessie van de
jaren 1921/23 - stagnatie van de produktie gepaard gaande met aanzienlijke
prijsdalingen - voorbij, de prijzen bleven stabiel en de produktie trok aanzienJijk aan. Het krisisfonds bleef daama bestaan omdat de schulden van het
fonds nog afgelost moesten worden.
In het kader van de drastische bezuinigingen tijdens de recessie in het begin
van de jaren twintig - waarbij onder andere de arnbtenarensalarissen werden
gekort en bovendien ponds ponds gewijze besnoeiingen werden toegepast van
17% voor ieder departement - werden bij de begroting 1924 ook de uitkeringen aan sociale fondsen (ouderdomsfonds en invaliditeitsfonds) verminderd,
hetgeen uiteraard een schijnbezuiniging was daar de tekorten zich bij die
fondsen manifesteerden. In de begroting 1926 werd de relatie met de sociale
fondsen in belangrijke mate gesaneerd.
Hoezeer men ook afweek van de officieel beleden norm en zelfs zijn toevlucht zocht tot schijnbezuinigingen en tot het financieren van bepaalde 10pende uitgaven uit leningen, nooit werden in deze subperiode aIle kapitaaluitgaven uit leningen gefinancierd. Met name gebouwen, wegen, en kleinere
waterstaatkundige werken werden steeds uit Iopende middelen bestreden, en
dit zelfs terwijl ze soms weI buitengewoon werden genoemd. Het kriterium
van duurzaam nut werd dus niet gevoIgd, noch in de praktijk noch in de
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theorie. Zelfs het beginsel van de indirekte produktiviteit werd niet officieel
aangehangen. Veelal werden de afwijkingen beschouwd als noodmaatregelen
die men overigens in hoge mate verhulde. De officiele leer is nog steeds direkt
renderen en daar wordt nog steeds terloops, zij het niet expliciet, op gewezen. Tegelijkertijd hanteert men echter in feite noodgedwongen andere
maatstaven om een begroting te kunnen presenteren waarvan het tekort op
de gewone dienst zo klein mogelijk is. Uiteraard verandert daardoor het
begrip gewone dienst voortdurend. Duidelijker zou het zijn geweest als men
daarvoor steeds hetzelfde begrip had gehanteerd en dan de volledige tekorten
op de gewone dienst openlijk had getoond. Blijkbaar heeft men de voorkeur
gegeven aan de onduidelijkheid. Met de verhullende praktijk en het dubbelzinnig woordgebruik wordt dan ook hetzelfde bereikt als in voorgaande
perioden toen de norm in moeilijke omstandigheden werd aangepast. In
beide gevallen fungeert de norm niet aIleen ex ante als richtsnoer, maar
tevens ex post (in de konfrontatie met het parlement) als waarmerk dat het
voorgestelde financiele beleid moet sanktioneren, d. w.z. als vlag die de lading
moet dekken.
De worsteling met de begrotingsnorm is, vooral tijdens de recessie van de
jaren 1921/23 en daarna, ook gepaard gegaan met drastische reele bezuinigingen. De tijd dat een minister van Financien juichkreten liet horen, lijkt
definitief voorbij. Reeds in de miljoenennota 1920 had minister de Vries
de toestand der rijksfinancien "in hoge mate zorgwekkend" genoemd. Opvallend is daarbij dat hij niet aIleen doelt op het saldo van de gewone dienst,
dat ondanks aIle manipulaties nog steeds negatief bleef, maar ook het oog
heeft op het niveau van de uitgaven en daarmee op het niveau van de belastingdruk.
AI in dezelfde miljoenennota 1920 wijst hij op de sterke stijging der gewone
rijksuitgaven die de laatste jaren is opgetreden (met 70% van 1917 op 1920)
en verklaart hij dat "niet mag voortgegaan worden met ht.t leggen van steeds
nieuwe lasten op 's rijks schatkist". AIs daarna de recessie intreedt wordt de
belastingdruk onomwonden te hoog genoemd. Wij zijn "als yolk in den toestand geraakt van te leven boven onze kracht". (de Geer, M.N. 1922). "De
druk der publieke lasten is een ernstige belemmering voor de geleidelijke
ontwikkeling der algemeene volkswelvaart, het cijfer der uitgaven voor de
Staatsdienst in verhouding tot de draagkracht der bevolking veel te hoog".
(Colijn, M.N. 1925). En in de miljoenennota 1928 verklaarde minister de
Geer: " ... dat de hoogte waartoe de belastingen en tarieven zijn opgevoerd,
een der voornaamste oorzaken is van de duurte van ons land en een der
ernstigste belemmeringen op den weg naar het ekonomisch hers tel' 'en verder :
"Wie in dezen tijd hier te lande welvaartspolitiek wil voeren, moet er in de
eerste plaats op bedacht zijn den belastingdruk terug te brengen tot een peil,
dat niet al te zeer verwijderd ligt van datgene dat wordt aangetroffen bij de
volken te midden waarvan het onze leeft en werkt".
Zeer uitdrukkelijk wordt aldus voor gezonde openbare financien niet
aIleen een eis gesteld aan het saldo van de begroting en daarmee aan de toe-
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TABEL2
Rijksuitgaven en rijksschuld 1900-19391)

Jaar

Rijksuitgaven
mIn. gId.

% N.!.

1900
1902
1904
1906
1908

154,3
162,2
175,4
177,7
193,8

1910
1912
1914
1916
1918

Rijksschuld
mIn. gId.

% N.!.

8,6
8,5
8,8
8,2
8,6

1144
1137
1118
1150
1132

63,7
59,8
56,1
53,3
50,2

204,0
225,4
360,1
563,4
1081,8

8,5
8,4
13,2
15,3
26,4

1159
1156
1310
1753
2459

48,1
43,0
48,0
47,5
60,0

1920
1922
1924
1926
1928

981,4
1152,7
780,7
737,5
754,6

15,6
21,4
14,1
12,6
11,9

2700
2981
2959
2800
2588

43,8
55,4
53,4
47,8
40,7

1930
1932
1934
1936
1938

812,7
949,8
987,6
969,9
1087,9

13,0
19,3
20,8
20,2
20,2

2377
2665
3008
3177
3599

38,1
54,1
63,3
66,1
66,7

1939

1241,0

21,6

3964

69,0

laatbare omvang van leningsfinanciering, maar ook aan het niveau, en dat
met name als voorwaarde voor een gunstige ekonomische ontwikkeling.
Naast de primaire norm, betrekking hebbend op het saldo, funktioneert dit
in deze periode wei zeer duidelijk als een komplementaire norm.
Zoals vermeld had ook in vroegere jaren deze komplementaire norm een
rol gespeeld, vooral in de eerste decennia na de sanering der rijksfinancien
onder Willem II. Men wilde toen door het kweken van overschotten en zonder stijging van de belastingdruk de rijksschuld doen verminderen. Geleidelijk aan was het streven tot absolute vermindering van de rijksschuld op de
1) In miljoenen guldens (mln.gld) en als percentage van het netto nationaal inkomen tegen marktprijzen (% .NI.). De uitgaven zijn inklusief afiossing gevestigde
schuld (ook van het leningsfonds, doch exklusief extra schuldaflossing wegens
konversie) en inklusief de rijksfondsen (met uitzondering van het Alg. Burg.
Pensioenfonds en het Tiendfonds). De uitgaven der staatsbedrijven zijn na hun
oprichting niet meer tot de rijksuitgaven gerekend, wei echter de door het rijk
verstrekte kredieten.
Bran: Zeventig jaren statistiek in tijdreeksen (CBS) en, uitsluitend voor de schuldafiossing, miljoenennota's (tot 1927) en rijksbegrotingen.
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achtergrond geraakt, doch het beleid bleef er op gericht om de belastingdruk
niet te doen stijgen, al kwam daarin rond 1900 ook enige kentering. Deze
politiek was niet zonder succes geweest. Absoluut had de rijksschuld tot in
1877 een daling vertoond en als percentage van het nationaal inkomen zelfs
tot in 1914 (tabeI2). Toen bedroeg de totale makro-ekonomische belastingdruk 8 procent, een percentage dat in de 1ge eeuw in dezelfde orde van grootte
gelegen moet hebben. In het begin van de jaren twintig was de belastingdruk
echter verdubbeld (tot ca. 16 procent). terwijl ook de rijksschuld absoluut
en relatief aanzienlijk was gestegen (tabel 2). Het is begrijpelijk dat de komplementaire norm dan weer in versterkte mate aandacht krijgt. Ook nu is een
belangrijk argument de burden of the debt te verlichten1), doch zeer sterk
komt nu ook naar voren dat belastingdruk moet worden verminderd, en dit
als noodzakelijke voorwaarden voor het ekonomisch herstel. Opmerkelijk is
hierin niet aileen de nadruk op de vermindering in de belastingdruk, doch
ook dat deze uitsluitend in verband wordt gebracht met de invloed op de
produktie terwiji vroeger de negatieve invloed op de consumptiemogelijkheden eveneens werd beklemtoond2).
7.2. 1926-1939
Zoals vermeld keerde in 1926 de minister van Financien Colijn naar de
met de mond beleden norm van 1907 terug. Door de drastische bezuinigingen in het begin van de jaren twintig, gevolgd door een uiterst sober beleid
in de daarop volgende jaren en ondersteund door het optredende konjunkturele hers tel, leek aanvankelijk het gunstige tijdstip voor zulk een terugkeer
gekozen te zijn.
Als Colijn zich in de miljoenennota 1926 onverholen uitspreekt voor het
kriterium van het direkt renderen als begrotingsnorm, is hij er zich terdege
van bewust geen nieuwe norm in te voeren, doch terug te keren tot het rechte
pad dat de Meester in 1907 was ingeslagen. Uitdrukkelijk verwijst hij daarnaar). Ook verklaart hij dat sinds de oorlog - zij het noodgedwongen "een geheel verkeerde politiek" is gevolgd. Daartoe rekent hij niet aileen het
aanwenden van leningsfinanciering voor lopende uitgaven maar ook voor
niet-direkt rendabele kapitaaluitgaven4 ).
1) Zie hiervoor citaat op pag. 124.
I) Daaruit mag bepaald niet gekonkludeerd worden dat men eertijds geen oog

had voor de invloed van de rijksfinancien op de produktie. Integendeel, men
streefde een zodanige struktuur van de belastingen na dat daardoor de konkurrentiekracht van de nijverheid werd versterkt en de aanleg van "produktieve werken"
(spoorwegen, kanalen) was uitdrukkelijk gericht op stimulering van de produktie.
Verschillende malen hadden de ministers van Financien verklaard dat "de vermeerdering van de welvaart gestadig het onderwerp van ooze gemeenschappelijke zorg"
is (M.N. 1872), soortgelijke verklaringen zijn te vinden in de M.N.1865 en de M.N.
1876). De fakkel was in dit opzicht, na enige aarzeling, van Willem 1 overgenomen.
3) M.v.A. op de Algemeene Beschouwingen, Hand. Tw. K. 1925/26, Bijlage A,
Staatsbegroting 1926, 2.1.4, biz. 21.
4) M.v.A. op de Aanvulling der Zegelwet 1917 enz. Hand. Tw. K. 1924/25,
Bijlage 304.13, bIz. 36.
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In tegenstelling tot de Meester geeft hij voor zijn standpunt een vrij uitvoerige argumentatie, zij het niet in de miljoenennota1). Voorop staat dat
vermeden moet worden dat door stijging van de schuldenIast in de toekomst
een verzwaring van de belastingdruk zou optreden. Daarvan uitgaande acht
hij leningsfinanciering van /opende uitgaven geheel verwerpelijk omdat daardoor de toekomstige budgettaire lasten stijgen zonder dat er in de toekomst
enige behoeftebevrediging, laat staan enige budgettaire baten tegenover
staan. Niet-produktieve werken van duurzaam nut geven ais zodanig in de
toekomst weI behoeftebevrediging, doch geen extia verdiend inkomen en
dus geen extfa budgettaire baten. Financiering van deze werken uit leningen
zou dus toch leiden tot verhoogde budgettaire lasten zonder dat daar verhoging van baten mee gepaard gaat, hetgeen verwerpelijk wordt geacht. Indirekt
produktieve kapitaa/uitgaven verhogen in beginsel wei het toekomstig volksinkomen, maar die toeneming acht hij nodig om zonder verhoging van de
belastingdruk het normale accres der staatsuitgaven te financieren, zodat
daarop niet nog eens een besiag geIegd kan worden om te voldoen aan de
rente en afiossing van een verhoogde overheidsschuid.

De betreffende passage munt niet uit door duidelijkheid, hetgeen niet opmerkelijk is voor een minister van Financien die zich tot principiele uitspraken
Iaat verleiden. Hieronder voigt de letterlijke tekst.
"Intussen leidt het geen twijfel, dat ook na deze normalisatie de StaatsschuJd
(saldi van twee fondsen zouden gebruikt worden voor afiossing, St.) veel te
zware lasten op het budget legt.
Met aIle krachten zal er dan ook naar gestreefd moeten worden om deze
schuJdenlast te doen dalen. Niet alleen door zo mogelijk versterkte aflossing
toe te passen maar vooral ook door het aangaan van nieuwe leningen tot het
uiterste te beperken. In dit opzicht is sedert het uitbreken van de oorlog - zij
het noodgedwongen - een geheel verkeerde politiek gevolgd. Niet alleen doordat tekorten op de gewone dienst of crisisuitgaven, waarvoor geen nieuwe
kapitaalgoederen van blijvende waarde werden verkregen uit geldleningen
zijn bestreden, maar ook door te leenen voor werken, waarvan het nut zich
over meer jaren uitstrekt en dus de betaling uit geldleening in theorie wei te
verdedigen zou zijn. Echter slechts aIleen in theorie. Want de Staat die jaarlijks
voor het maken van dergelijke werken uitgaven heeft te doen, kan door die
werken uit leeningsgeld te bekostigen wei gedurende eenige tijd zijn budget
ontlasten, doch zal na betrekkelijk weinig jaren ervaren dat aan rente en aflossing van deze leningen meer moet worden betaald dan indien de werken
regelmatig ten laste van den gewone dienst waren gebracht.
Afgezien hiervan moet de staat er voor zorgen dat de werken welke ter verhooging van de produktiviteit van den arbeid der bevolking worden aangelegd
ook werkelijk aan dat doel beantwoorden. Dit zou niet het geval zijn indien
gedurende den tijd dat deze werken hun nut afwerpen daartegenover in den
vorm van rente en aflossing lasten aan het volk moeten worden opgelegd.
Immers het is juist dat nut en de daarmee samenhangende meerdere weIvaart
der bevolking die voorzien moeten in het toenemende accres der uitgaven.
Wanneer toch tegenover die meerdere welvaart en dien ten gevolge grotere
volksinkomen lasten tot een gelijk bedrag staan, wordt het doel gemist. Ook
om die reden is de noodzakelijke vermeerdering aileen te bereiken indien de
kosten zoo spoedig mogelijk worden afgeschreven hetgeen uit den aard der
zaak niet beter kan worden bereikt dan door die kosten ten Iaste van den ge1) Zie vorige voetnoot.
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wone dienst te brengen. AIleen voor de uitgaven welke onmiddellijk tenminste
even groote inkomsten voor den Staat ten gevoIge hebben ais de voor de
Ieening verschuIdigde renten zoaIs bijv. met woningoverschotten het geval is,
is dekking uit geIdIeening verantwoord". (Hand. Tw. K. 1924/25, BijIage
304.13 biz .. 6).
Hoezeer minister CoIijn ook kategorisch verkIaart dat aIleen direk renderende uitgaven uit Ieningen gefinancierd mogen worden, uit de parIementaire
diskussie blijkt dat hij op dat beginsel toch mogelijk een uitzondering toelaatbaar acht. Hij verklaart zich namelijk bereid om te onderzoeken of bepaalde
indirekt produktieve werken die in een vlugger tempo tot stand worden gebracht dan anders het geval zou kunnen zijn, ten dele uit leningen gefinancierd kunnen worden. Daarbij denkt hij in de richting van een fonds. Uitdrukkelijk waarschuwt hij er echter voor dat men met de toepassing van deze
gedragslijn gedurende de eelstvolgende jaren met het oog op de reeds zo
zware schuldenlast grote behoedzaarnheid in acht dient te nemen1). Hij zet
dus de deur op een kier voor een beperkte toepassing van het periodiciteitsbeginsel.
Evenals de Meester formuleert Colijn zijn uitzondering als een afwijking
die wellicht in de toekomst zou kunnen gelden. Nadere studie is echter nog
nodig. Hieruit mag wellicht worden afgeleid dat beiden althans voorlopig de
stringente norm zonder uitzondering willen urgeren. In verband met de
nadere studie merkt van Gijn in de parlementaire diskussie van de begroting
1926 schamper op "Ik heb zoo'n idee dat men aan de Thesaurie weer in het
stadium is gekomen waar men in 1906 was2)". Deze schamperheid zal mede
zijn voortgesproten uit het feit dat van Gijn, de grote voorstander van het
kriterium van het duurzaam nut, moest erkennen dat zijn opvattingen nog
steeds niet als officiele leer werden aanvaard. Integendeel, Colijn zet de deur
daarnaar nog minder wijd open dan de Meester. Lijkt deze gedacht te hebben
aan een fonds, gevoed met leningen met kortere looptijd waaruit projekten
van duurzaam nut gefinancierd konden worden, Colijn wil, zoals gezegd,
aIleen een uitzondering voor pieken in indirekt produktieve werken, hetgeen
een tweevoudige beperking inhoudt ten aanzien van de Meester. Deze strengere opvatting van Colijn lijkt verklaarbaar uit de inmiddels sterk gestegen
overheidsschuld. Op het verschil met de Meester wordt door Colijn niet
gewezen. Dat kan zijn voortgekomen uit taktische overwegingen, doch waarschijnlijk lijkt dat niet. Vrijwei niemand zal immers bij de voorbereiding van
de begroting 1926 op de hoogte zijn geweest van de uitzondering welke de
Meester bij de indiening van de begloting 1907 voor ogen stond. Evenals
toen valt ook nu het volle licht op de hoofdregel: de financiering van de begroting dient te voldoen aan het kriterium van het direkt renderen.
Aanvankelijk leken de voortekenen te bevestigen dat met succes tot de
strenge norm kon worden teruggekeerd. De gewone dienst sluit weer en nu
1) M.v.A. op de AIgemeene Beschouwingen, Hand. Tw. K. 1925/26, Bijiage A,
Staatsbegroting voor het dienstjaar 1926 2.1.4, biz. 28.
I) Hand. Tw. K. 1925/26, biz. 209.
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overeenkomstig een primaire norm die vrijwel geheel voldoet aan het kriterium van het direkt renderen. Bovendien kon in 1928 een verlaging van de
inkomstenbelasting worden gerealiseerd, waardoor men ook enigszins voldoet aan de zo uitdrukkelijk geformuleerde komplementaire norm.
Enkele jaren later breekt eehter de grote krisis uit. Het is niet verwonderlijk dat er dan van de goede voornemens niet veel terecht komt. Dan doet
zich, doch nu in versterkte mate, dezelfde sehijnvertoning voor die na 1907
was opgevoerd. Nog steeds handhaaft men als norm een sluitende gewone
dienst doeh de inhoud van dit begrip verwijdert zieh steeds meer van het
beginsel van de direkte produktiviteit.
Hoe en in welke mate men van dit beginsel afwijkt, wordt met het voortsehrijden der jaren moeilijker te aehterhalen, doordat het begrotingsgebeuren
steeds ondoorzichtiger wordt. Voor een buitenstaander, ook voor de toenmalige finaneieel deskundige, is het nauwelijks meer te volgen1 ) en zelfs
binnen de administratie zullen er maar weinigen geweest zijn die nog een
goed inzieht in het geheel gehad hebben. Deze ondoorzichtigheid is langs
versehillende wegen ontstaan.
Allereerst moet genoemd worden de formidabele uitbreiding van de begrotingsstukken, louter naar de omvang van het aantal bladzijden gemeten.
Rond 1850 waren dat er ongeveer dertig geweest, omstreeks 1900 was het
toegenomen tot ca. 1500 en in de jaren dertig groeide dat uit tot ca. 3000, een
stapel van 15 em dikte, folio-formaat! Door de daarin verwerkte overstelpende hoeveelheid detailinformatie was het uitermate moeilijk geworden de
hoofdlijnen nog te zien.
Deze hoofdlijnen werden ook niet duidelijk gesehetst in de miljoenennota.
Integendeel, met ingang van de begroting 1929 vermeldt de miljoenennota
zelfs niet meer welke uitgaven als buitengewoon zijn besehouwd en derhalve
uit leningen worden gefinaneierd. Dit werd niet meer nodig geacht omdat
1) In 1939 schrijft de oud Thesaurier-Generaal Mr. Dr. A. van Doominck in de
inIeiding van een doorwrocht artikel over "De ontwikkeling der Rijksfinancienin
de laatste tien jaar" (Financieel Economiseh Kwartaaloverzieht van de Amsterdamsche Bank N.V. Amsterdam, nr. 61, oct. 1939, bIz. 1 tim 16): "Het sehijnt dus
niet overbodig een poging te doen om in de staatsrekeningen van het laatste tientaI
jaren schijn en werkelijkheid zo goed mogelijk van elkaar te scheiden en de uitkomsten te reconstrueren volgens de door de praktijk als juist erkende beginselen (hij
doelt hier op het kriterium van de direkte produktiviteit, St.) ook al zal dit bij gebrek
aan de noodige gegevens niet altijd volledig moge/ijk zijn". (curs. St.) Hij beperkt
zich dan tot de kunstgrepen die zijn toegepast, zoals te lage stortingen in sociale
fondsen en te geringe schuldaflossing, doch laat nog buiten beschouwing welke
kapitaaluitgaven ten onrechte uit leningen zijn gefinancierd. Om dat te bepalen zou
een "speciaal en diepgaand onderzoek" nodig zijn. Ten aanzien van de toegepaste
kunstgrepen kont hij er echter ook niet helemaal uit.
In gelijke geest had Smeets in 1937 reeds opgemerkt: "Aangezien de Miljoenennota's na 1928 geen afzonderlijke specificatie meer bevatten van de bedragen welke
op den kapitaaldienst zijn verantwoord, zou slechts een tijdroovend onderzoek
van de verschiIIende afzonderlijke begrootingen kunnen uitwijzen hoe sinds 1929
ten opzichte van de verschillende posten precies is gehandeld". (Dr. M. J. H. Smeets,
"De kapitaaldienst van de Rijksbegrooting 1926-1937", Maandschr. Economie,
maart 1937, bIz. 265-276, citaat bIz. 267.)
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met ingang van de begroting 1929 de Comptabiliteitswet 1927 werd toegepast
en deze voorschrijft dat de begrotingswetten zelf gesplitst worden in titel A
gewone dienst en titel B kapitaaldienst, daarbij overigens aan de minister
van Financien overlatend welke posten op de gewone dienst en welke op de
kapitaaldienst geboekt worden l ). Een bijlage bij de miljoenennota vermeldt
van elk dezer diensten slechts de totalen per begrotingshoofdstuk. Voor
nadere informatie wordt de lezer naar de afzonderlijke begrotingswetten verwezen. Daarbij verwijzen de begrotingswetten in hun artikelen herhaaldelijk
weer naar andere wetten (Ieningswetten, fondswetten etc.) voor de fundering
van de toegepaste financiele konstrukties.
Een bijkomende komplikatie vormen de begrotingsfondsen, sinds de subperiode 1907-1926 een bekend verschijnsel. Zij komen en gaan of worden stilgelegd. Het resultaat is dat men soortgelijke uitgaven (bijv. Defensie, Waterstaatkundige weI ken) tegelijkertijd ten dele vindt op de begrotingshoofdstukken en ten dele verspreid over een aantal fondsen, volgens een bijna jaarlijks
wisselend procede. Daarbij komt, dat sommige fondsen hun uitgaven en ontvangsten uitsluitend op de gewone dienst boeken, daaronder begrepen de
ontvangsten dIe zij via de kapitaaldienst van de rijksbegroting verwerven .
Ook boeken sommige fondsen hun saldi niet over naar de rijksbegroting
doch brengen dat over naar het volgend jaar, met als gevolg dat een tekort
op die fondsen niet tot uitdrukking komt op de rijksbegroting. Een bijzondere moeilijkheid levert het in 1935 opgerichte Werkfonds dat niet als formeel begrotingsfonds gold en derhalve niet bij de begrotingsstukken was opgenomen. Incidenteel, als nieuwe leningen voor het Werkfonds geplaatst
werden, werd hierover informatie verstrekt.
En tenslotte wordt inzicht in de feitelijke financiele situatie ook beperkt
doordat, evenals in de recessie van de jaren twintig, schijnbezuinigingen
worden toegepast 2): vermindering van schuldaflossing en beperking van de
verplichte bijdragen aan sociale fondsen. Nieuw was in dit verband het
"financieren" van lopende uitgaven uit boekhoudkundige reserves (van het
leningsfonds 1914) en uit begrotingsoverschotten van de vette jaren, alsook
het opvoeren van bezuinigingen die niet gerealiseerd werden. Dergelijke konstrukties maken het de lezer weI bijzonder moeilijk om een juist inzicht in de
financiele situatie te verjrijgen: hun gezamenlijk effekt is na enige jaren vrijweI niet te traceren. Ook de minister van Financien was zich dit blijkbaar bewust want in de miljoenennota 1939 verkJaart hij: ..... de begroting van de
1) In tegenstelling tot het ontwerp van Gijn uit 1916 wordt in de Comptabiliteitswet 1927 niet gesproken van buitengewone dienst, maar van kapitaaldienst. Een
motivering daarvoor wordt niet gegeven. Waarschijnlijk wilde men daarmee uitdrukken dat het ongebruikelijke van de uitgave niet doorslaggevend is, doch haar
eigen aard. Die eigen aard moet bIijkbaar tenminste inhouden dat het niet een
consumptiegoed is doch een kapitaalgoed. Een nadere specificatie daarvan blijft
echter achterwege. In 1945 zal men het woord kapitaaldienst weer vervangen door
buitengewone dienst, juist in verband met de bijzondere omstandigheden voortvIoeiend uit de tweede wereldoorlog.
") Men zie hierover uitvoeriger het in noot 11 op bIz. 132 aangehaalde artikel
van Vl\ll Doorninck.
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laatste jaren (geeft) de werkelijke toestand niet juist weer omdat het budget
onder de druk der omstandigheden op verschillende wijzen tijdelijk is ontlast.
Ook de thans aangeboden begroting gaat aan dit euvel mank. Het igt evenwel
in het voomemen van ondergetekende de wijzigingen daarin te bevorderen
welke nodig zijn om tot een rei!le begrotingsopstelling te komen". De konjunktuur vertoont dan inmiddels al weer enige jaren een opgang en het is
begrijpelijk dat men dan de teugels weer wat strakker gaat aanhalen, daaronder mede begrepen het wegwerken van schijnbezuinigingen.
Wat ging er nu afgezien nog van de schijnbezuinigingen achter deze facade
schuH? Geleidelijk worden steeds meer kapitaaluitgaven uit leningen gefinancierd. Daarbij tracht men soms, door woordgebruik en kronkelredeneringen,
te suggereren dat de norm van het direkt renderen nog wOldt gehandhaafd,
of dat althans de afwijking in overeenstemming is met de door Colijn in 1926
geformuleerde uitzondering. Soms ook gebruikt men een vage argumentatie
waarin impliciet opgesloten lijkt te liggen dat men is overgegaan op het ruimere kriterium van de (direkte en indirekte) produktiviteit. Soms ook beroept
men zich op overmacht (de invloed van de ekonomische krisis op de rijksfinancien). En veelal beroept men zich nergens op en gaat zonder argumentatie een stapje verder.
Hoe ondoorzichtig ook het feitelijk gebeuren en hoe warrig en wazig de
argumentatie, op het einde van de jaren dertig werden vrijwel aIle kapitaaluitgaven uit leningen gefinancierd en kon men de feitelijke situatie dus in
hoge mate karakteriseren als een toepassing van het kriteIium van het duurzaam nut, en die norm wordt zelfs niet gehaald vanwege de vele schijnbezuinigingen en doordat via sommige fondsen lopende uitgaven uit leningen
werden gefinancierd. Toch spreekt men zich niet uit voor het kriterium van
duurzaam nut. Integendeel, dat wordt verschillende malen uitdrukkelijk
afgewezen.
In het begin van de jaren dertig, wanneer de krisis duidelijk voelbaar wordt,
ook in de rijksfinancien, gaat men er in toenemende mate toe over de aanIeg
en verbetering van kanaIen havens en rivieren via leningen te financieren.
Aanvankelijk gebeurt dit stilzwijgend: de bedragen worden zonder kommentaar
op de kapitaaldienst geplaatst. Eind 1933 verschijnt echter het wetsontwetp tot
inste1ling van het Verkeersfonds (Hand. 1933/34, Bijlage 244). In de Memorie
van Toelichting wordt gekonstateerd dat geleidelijk aan de investeringen in
waterstaatkundige werken op de kapitaaIdienst zijn geplaatst. Dit wordt "op
zichzelf te verdedigen" genoemd omdat het nut van die werken zich over vele
jaren uitstrekt, doch onmiddellijk wordt er aan toegevoegd dat duurzaam nut
aIleen geen voldoende argument is, want de minister vervolgt: "Maar naast
deze vergemakkelijkte financiering behoort dan te staan de nauwkeurige overweging van de rentabiliteit der op langere termijn gefinancierde werken, omdat
men anders niet het recht heeft de toekomstige belastingbetaler met lasten te
bezwaren". De argeloze lezer zou nu wellicht denken dat minister Oud hier
vasthoudt aan het kriterium van het direkt renderen. Vit het vervolg van zijn
betoog en ook uit het feit dat het over kanalen en rivieren gaat blijkt echter dat
hij met rentabiliteit bedoelt produktiviteit in ruime zin, dus inklusief de indirekte produktiviteit. Inhoudelijk blijkt nu het kriterium dus te zijn verschoven,
doch het wordt nog wat gecamoufleerd doordat het woord rentabiliteit wordt
gebezigd en bovendien de financiering geregeld wordt via een fonds, waaraan
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via de rijksbegroting voorschotten worden verstrekt die met rente worden
terugbetaald.
Als kort daarop het wetsontwerp tot oprichting van het Werkfonds wordt
ingediend (Hand. Tw. K. 1933/34 Bijlage 339) verklaart de minister in de
M.v.T. dat hij de werkverruimingsobjekten zoveel mogelijk wi! beperken tot
produktieve werken. Vit een verdere opsomming blijken het in de eerste ronde
een aantal met name genoemde waterstaatkundige werken te zijn, alsook wegen.
Hierdoor lijkt bevestigd te worden dat de indirekte produktiviteit het kriterium
is geworden. Of speelt toch nog mee dat het hier werkloosheidsprojekten betreet? Dan zou men kunnen verdedigen dat van een piek in produktieve uitgayen sprake was, en zou formeel de norm van Colijn uit 1926 weer gered zijn.
Hoe het ook zij, de praktijk van het Werkfonds is in ieder geval een opstapje
geweest om met ingang van de begroting 1937 de gehele wegenbouw uit leningen via het Verkeersfonds te financieren, al moesten eerst nog weI enige hindernissen worden genomen. Zoals bijna gebruikelijk geworden, gebeurt dat niet
in de miljoenennota. In de M.v.T. op de begroting van het Verkeersfonds verklaart de minister dat het vijfJaren-plan voor de wegen in de afgelopen jaren
wegens gebrek aan middelen niet gehaald kon worden doch dat nog een aanzienlijk deel is gerealiseerd als werkverruimsobjekt uit kredieten van het
Werkfonds. Het bezwaar van de procedure is echter dat dan niet de urgentie
van de werken maar de geografische spreiding van de werkloosheid de volgorde
van uitvoering bepaald. Daarom wil hij voortaan het wegenplan boven het
wettelijk minimum op de kapitaaldienst van het Verkeersfonds opvoeren. Hij
voegt er dan aan toe: "In wezen ondergaat de financiering van den wegenbouw
hierdoor geen verandering omdat de op de kapitaaldienst van de Verkeersbegrootingen uitgetrokken bedragen evenzeer moeten worden geleend als de
bedragen ten behoeve van het Werkfonds". De praktische konklusie is duidelijk: de omvang van de leningsfinanciering verandert er niet door. Maar niet is
duidelijk of de financiering van de kapitaaldienst van het Verkeersfonds nu
in beginsel juist wordt geacht of niet. Daar er sprake is van "moesten" lijkt
het niet van harte te gaan. Is dus toch eigenlijk direkt renderen het ideaal? Of
is wegaanleg eigenlijk niet produktief? Dat leningsfinanciering toch niet als in
beginsel juist werd gezien, blijkt wellicht ook uit de opmerking van de minister
dat hij het als wettelijk minimum voorgeschreven bedrag nu 66k maar van de
gewone dienst naar de kapitaaldienst heeft gebracht omdat het rationeel wordt
geacht aIle uitgaven voor een nieuw wegennet als kapitaaluitgaven te beschouwen. De argumentatie is vaag. Blijkbaar wordt er geen uitzonderingspositie
aanvaard voor het verplichte minimum, doch het blijft in het midden of dit
gebeurt omdat de aard van die uitgaven leningsfinanciering wettigen of omdat
het niet rationeel is om voor een betrekkelijk klein deel der wegen een afwijkende financiering te handhaven. Anders had de minister kunnen stellen dat
hij de gehele wegenbouw op de kapitaaidienst van het Verkeersfonds had geplaatst omdat hij dat principieel juist yond.
Inmiddeis is echter in 1935 het wetsontwerp voor het Defensiefonds ingediend (Hand. Tw. K. 1935/36 Bijlage 222) hetgeen de bedoeling heeft om gedurende 4 jaren bepaalde militaire kapitaaluitgaven (i.v.m. kustverdediging)
uit Ieningen te financieren. Hier schiet in ieder geval het produktiviteitskriterium te kort. Doet men nu een beroep op het kriterium van duurzaam nut
ais het in beginsel juiste kriterium voor Ieningsfinanciering? Dat is zeer nadrukkelijk niet het geval. In de M.v.T. beroept minister Oud zich op de toestand der
Iandsfinancien die het niet mogelijk maken de gewone dienst te belasten met
bedragen die nodig zijn om in de allerdringendste militaire behoefte te voorzien. En in de mondelinge beraadsiagingen verklaart zijn opvolger Colijn "Nu
verheel ik niet dat de financiele vorm samenhangt met den actuelen financiele
toestand. Als men mij vraagt, wat had gij nu het liefst gedaan, dan zou ik
hebben gezegd: weI - gesteid dat 53 millioen nodig zijn, die in 4 jaren kunnen
worden verwerkt, breng dan ieder jaar 13 millioen extra op de begroting".
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(Hand. Tw. K. 1935/36 bIz. 1317). De leningsfinanciering wordt dus uitdrukkelijk als een noodoplossing gepresenteerd: de lasten kunnen niet op korte
termijn gedragen worden en daarom moet deze plek via een lening worden uitgesmeerd. Dus een beroep op het periodiciteitsbeginsel, gezien de bijzonder
moeilijke financiele situatie van het rijk (sterk gestegen belastingdruk gepaard
gaande aan jaren van stringente bezuiniging). Zoals ook in voorgaande perioden het geval is geweest, wordt ook nu voor deze militaire uitgaven een lening
uitgeschreven met een kortere looptijd (20 jaar) dan normaal.
Het leven bleek echter sterker dan de leer. De militaire investeringen die niet
op de kustverdediging betrekking hebben, waren in 1935 niet naar het defensiefonds overgebracht doch op de gewone dienst van hoofdstuk VIII (Defensie)
bIijven staan. In de begroting 1938 verhuizen deze naar de kapitaaldienst,
zonder kommentaar. Met de begroting 1939 zijn de vier jaar van het Defensiefonds voorbij. De militaire investeringen in verband met de kustverdediging
verhuizen weer naar de begroting van Defensie, en weI naar de kapitaaldienst.
Ze worden nu dus uit normale leningen gefinancierd. Een argumentatie blijft
ook hier achterwege, over een fonds wordt niet meer gerept.
Een beroep op het beginsel van duurzaam nut als noodoplossing lijkt men
ook te doen voor de financiering van de inpoldering van de Noord-Oostpolder.
De inpoldering en afsluiting van de Zuiderzee was aanvankelijk als een direkt
renderend projekt begonnen (Hand. Tw. K. 1915/16, BijI. n. 459, p. 6 en 10).
Achteraf bleek dat toch minder rendabel te zijn dan men had geraamd. Na de
voltooiing van de afsluitdijk (1932) wordt de inpoldering van de Noord-Oostpolder uitgesteld, omdat men verliezen voorziet en de gewone dienst deze niet
kon dragen. In 1936 besluit men er toch mee aan te vangen en het gehele projekt
uit leningen te financieren. Deze financieringswijze wordt verdedigd met een
warrige redenering die schijnt te schommelen tussen een beroep op direkte
rentabiliteit, duurzaam nut, en op de slechte toestand van's rijksfinancien.
De minister verklaart nameIijk: "De algemene voordeIen, welke de nieuwe
polder voor ons volksbestaan oplevert, wettigen dan ook, dat de Staat het
financieel risico, dat wegens de schommelingen in de grondprijzen onvermijdeIijk aan de uitvoering van het werk verbonden zijn blijft, aanvaardt. Het komende geslacht dat de voordelen van de landaanwinst zal genieten, mag dus
belast worden met de aanIeg, kosten van het werk begroot op [2.600 per ha.
Derhalve is het verantwoord te achten de daarvoor benoodigde gelden te
leenen, terwijl trouwens de toestand van's lands financien zeker niet zou toelaten deze uit de gewone middelen beschikbaar te steIlen". BIijkbaar is de
redenering: Het projekt is waarschijnlijk niet helemaal rendabel, maar dat
risiko moet het komende geslacht maar dragen, want dat heeft enige kans op
een budgettair voordeel en in ieder geval algemene voordelen, omdat het een
werk van duurzaam nut is. Op het beginsel van duurzaam nut moet weI een
beroep worden gedaan want de toestand van's rijksfinancien laat niet toe dat
een gedeelte uit de gewone middelen wordt gefinancierd" (Vgl. ibidem, p. 7).
De aankoop en ontginning van gronden in verband met de werkgelegenheidsprojekten worden in 1937 voor het eerst uit leningen gefinancierd. Opvallend is dat hiervoor weI een duideIijke argumentatie wordt gegeven, geheel in
de lijn van het kriterium van het direkte renderen: "Aangezien de aangekochte
gronden na ontginning een bezit vormen waarvan in de naaste toekomst revenuen kunnen worden verwacht is het verantwoord te achten deze uitgaven op
de kapitaaldienst te brengen". (MN 1937, p. 6).
Investeringen in civiele gebouwen! komen in 1939 en voorafgaande jaren
niet voor.
Aldus blijkt dat in 1939 in feite (vrijwel) alle kapitaaluitgaven uit leningen
werden gefinancierd . . .
VergeIijken we nu de begrotingsnormering in de jaren 1926-1939 met die
in de voorafgaande subperiode (1907-1925), dan doet zich een opvallende
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paraIlelIiteit v~~r. Daarbij worden de accenten in de latere periode zwaarder
aangezet: de presentatie van het feitelijk gebeuren is n6g ondoorzichtelijker
geworden, welke norm als men beginsel hanteert is nog moeiIijker te achterhalen, de schijnbezuinigingen zijn nog omvangrijker en talrijker, lopende uitgaven worden nu ook via fondsen uit leningen gefinancierd en dat zelfde is
nu het geval met vrijweI aile kapitaaluitgaven. Ondanks deze zwaardere
accenten wordt echter, zoals vermeld, 66k in de periode 1926-1939 het kriterium van het duurzaam nut nooit als officiele norm naar voren gebracht.
Integendeel, enkele malen wordt het uitdrukkelijk afgewezen (in verband met
de aanleg van waterwegen en van militaire investeringen, zie hierboven).
Het beginsel van de produktiviteit lijkt soms impliciet wei te worden aanvaard (zie hierboven). De argumentatie klinkt dan echter niet erg overtuigend, ze Iijkt meer opgezet pour Ie besoin de la cause; het feitelijk beleid moet
tenslotte verdedigd worden. Zelfs in deze jaren Iijkt het ideaal dan ook nog
steeds te zijn de direkte produktiviteit, eventueel uitgebreid met de beperkte
uitzondering zoals door Colijn in 1926 geformuleerd. De afwijkingen van deze norm waren weliswaar veelvoudig, doch dat geschiedde c~ntre-coeur.
Daarop wijzen de moeizame argumentaties om de afwijkingen "goed te
praten" en het veelvuldig verhullen van die afwijkingen (zie hierboven). Ook
wijzen daarop een aantal uitlatingen en wijzigingen die zich voordeden op
het einde van de jaren dertig toen de konjunktuur weer begon aan te trekken,
en daarmee de eigenlijke oorzaken van de afwijkingen aan betekenis begonnen te verliezen.
Zo wordt in de miljoenennota 1937 de leningsfinanciering voor de aankoop en ontginning van gronden voor werkgelegenheidsprojekten gemotiveerd met een beroep op de direkte produktiviteit (zie hierboven). En in de
begroting 1939 wordt door minister de Wilde het wettelijk voorgeschreven
minimum bedrag voor de wegenbouw weer naar de gewone dienst ovvrgebracht, omdat boeking op de kapitaaldienst "niet te verdedigen is"(M.N.
1939}. Daarmee Iijkt hij zich weer aan te sluiten bij de beperkte piekgedacht
van Colijn uit 1926. In diezelfde miljoenennota geeft hij een overzicht van de
kapitaaluitgaven die in de Iaatste jaren uit Ieningen zijn gefinancierd, doch
hij Iaat daarbij de voorschotten aan staatsbedrijven en aan derden buiten
beschouwing. Blijkbaar is dflitrvoor financiering uit Ieningen geen punt van
diskussie, wei echter voor de overige kapitaaluitgaven. Ook dat wijst in de
richting van het kriterium van 1926 als ideaal. En tenslotte verklaart minister
de Geer in de miIjoenennota 1940 dat er in het algemeen geen bezwaar tegen
is om produktieve werken ter bestrijding van werkloosheid uit leningen te
financieren. Hier legt hij twee beperkingen aan, waardoor de "piek van CoIijn" weer in het vizier komt. Ook zij nog vermeld dat de minister in de miljoenennota's 1938 en 1939, toen de opleving van de konjunktuur ook in de
begroting merkbaar was geworden, een aantal schijnbezuinigingen aan de
kaak stelde en begon terug te draaien; die schijnbezuinigingen waren overigens ook meestal bij de invoering als noodmaatregel aangemerkt.
Dit alles overziende en Ieringtrekkend uit de historie lijkt het mij plausibel
te veronderstellen dat het proces van 1926 zich zou hebben herhaald, als de
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konjunkturele opleving zou hebben aangehouden en de oorlogsdreiging en
later de oorlog niet waren opgetreden. Dan zou de minister van Financien
in het voetspoor van de uitspraak van Colijn uit 1926 gezegd hebben dat
tengevolge van de krisis, hoewel noodgedwongen, "een geheel verkeerde
politiek" was gevolgd. Dit "als" heeft zich echter niet gerealiseerd en daarmede is ook een duidelijke uitspraak uitgebleven over de norm die door de
minister van Financien als ideaal werd gesteld.
Opmerkelijk bij dit alles is niet zozeer dat in de jaren dertig de strenge
norm uit 1926 niet gehaald wordt, doch dat de ministers van Financien
evenals in de voorgaande subperiode, de schijn trachten op te houden dat de
norm weI wordt gehandhaafd, althans bij benadering. Men bIijft streven naar
een "sluitende gewone dienst" doch geeft daaraan ook nu weer een geheel
andere inhoud. In plaats van de norm inhoudelijk te handhaven en openlijk
aan te geven hoeveel men er van afwijkt, en dat in het licht van de omstandigheden te verdedigen, geven zij er de voorkeur aan een begroting te presenteren die door allerlei konstrukties een betrekkelijk gering te kort vertoont op
wat aIs gewone dienst wordt aangemerkt. Aan de woorden sluitende gewone
dienst wordt een gezag, een sanktie, ontleend terwijl de feitelijke inhoud ervan zich voortdurend en bijna niet achterhaalbaar wijzigt. Het doet denken
aan een woordfetisjisme, een bezwerende formule. Duidelijker dan ooit te
voren blijkt dat de norm niet aIleen ex ante fungeert als richtsnoer, maar
ex post ook als vlag die de lading moet dekken.
Uit het voorgaande mag echter niet gekonkludeerd worden dat de norm
"sluitende gewone dienst", aIleen maar aIs rationalisering achteraf fungeerde. Dat zou een grove vertekening zijn. WeI degelijk werd ze door de Minister
van Financien ook ex ante gehanteerd om het tekort op de gewone dienst
reeel te beperken. Niet aIleen de bezuinigingen op de lopende uitgaven en de
belastingverhogingen wijzen daarop, maar ook het achterwege blijven van
investeringen in civiele bouwwerken moet waarschijnlijk daaraan worden
toegeschreven.
De dratische bezuinigingen waartoe men in de jaren dertig overging, werden overigens niet aileen ingevoerd met het oog op een aanvaardbaar begrotingssaldo. Evenals in de jaren twintig werden ze in sterke mate ingegeven
door bezorgdheid over het niveau van de rijksuitgaven en daarmede het
niveau van de belastingen. De hoge belastingen worden ook nu gezien als een
belemmering van een gezonde ekonomische ontwikkeling. Tezamen met de
sterk stijgende overheidsschuld worden ze ook gezien aIs een aantasting van
het overheidskrediet. Het gevaar van een staatsbankroet doemt weer op.
Uitdrukkelijk wordt aldus ook nu weer voor gezonde staatsfinancien niet
aIleen een norm gehanteerd voor de omvang van de leningsfinanciering,
maar, komplementair daarmee verbonden, ook aan het niveau waarop inkomsten en uitgaven zich bevinden.
Zo verklaart minister Oud in de miljoenenota 1935 "Men kan niet meer
volstaan met aan het budget den eisch te stellen dat ontvangsten en uitgaven
met elkaar in evenwicht zijn. Het peil der overheidsuitgaven is in den tegen-
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woordige toestand onafhankelijk aan den primaire (curs. St.) evenwicbtseisch verbonden". En het volgende jaar zegt hij dat rente en terugbetaling
van de staatsschuld redelijk zeker moeten zijn, omdat aileen dan de regering
op de geldmarkt de middelen kan vorderen: het krediet van de staat moet
ongerept zijn.
Hoezeer de politiek van de ministers van Financien er ook op gericbt was
het niveau der rijksfinancien te beperken, spektakulair waren de resuItaten
deze keer niet. Daarvoor was de krisis te diep. De uitgaven voor werkloosheidbestrijding eisten veel: steun aan werklozen, werkgelegenheidsprojekten
en steun aan het bedrijfsleven. In verband met het laatste verklaarde minister
Oud in 1935 "Er is langzamerhand geen terrein van het bedrijfsleven of er
zijn overheidsmaatregelen genomen" (M.N. 1936). Toen de krisis over zijn
hoogtepunt heen was, belemmerde hoge militaire uitgaven in verband met
de dreigende oorIog een vermindering. Ondanks de daling van het prijspeil
(tot 1937) en daarmee gepaard gaande verIaging van ambtenarensalarissen
bleven de rijksuitgaven dan ook absoluut genomen toenemen. Daar het
nationaal inkomen aanvankelijk in volume daalde (tot 1934, daama steeg
het geleidelijk totdat in 1939 weer het niveau van 1930 bereikt was) trad er
een scherpe stijging op van de rijksuitgaven als percentage van het nationaal
inkomen (tabel 2). In 1939 waren zij opgeklommen tot 22 procent van het
nationaal inkomen, te vergelijken met 12 procent in 1929.
Met deze sterke stijging der rijksuitgaven, absoluut maar vooral als percentage van bet nationaal inkomen, hielden de inkomsten geen gelijke tred.
Dat ligt besloten in de gestadige verruiming van de leningsfinanciering. OnbedoeId voerde men dan ook in belangrijke mate een anticyclische konjunktuurpolitiek volgens Keynesiaans recept. Onbedoeld, want de schuldfinanciering was niet expliciet bedoeld om de vraag te stimuleren maar omdat men
vreesde dat verhoogde kollektieve lasten, als kosten en negatieve prikkel, de
produktie zou beperken. En dat is geen Keynesiaanse doch klassieke gedachtengang. De klassieke benadering blijkt ook uit het feit dat men de werkgelegenheidsprojekten bij voorkeur zocht in de produktieve sfeer. Dit neemt
echter niet weg dat in feite het vraagvergrotend effekt van deze politiek aanzienlijk was. De rijksschuld nam in de jaren dertig met ca. 1500 mIn. toe.
Dat wi! zeggen dat de stijging als percentage van het nationaal inkomen gemiddeld drie procentpunten per jaar bedroeg, waarvan ca. twee punten in
strijd met de norm van het direkt renderen. Om de omvang van deze extra
leningsfinanciering meer aanspreekbaar te maken is het dienstig ze om te
rekenen in huidige verhoudingen. Welnu, in 1975 zou dat inhouden dat (bij
een nationaal inkomen van ca. 200 mIn.) 4 mId. buiten de officiele norm uit
leningen zouden worden gefinancierd. Een enorm bedrag. En dat gedurende
10 jaar, terwijl de rijksuitgaven als percentage van het nationaal inkomen
aanzienlijk lager waren dan nu. Avant la lettre et a contre coeur is dan ook
in de jaren dertig in hoge mate een vraagstimulerende politiek gevoerd1).
1) Mijns inziens is in de jaren dertig, juist door de genoemde kombinatie van
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De ministers van Financien vonden daarin echter weinig reden zich op de
borst te kloppen. Zij waren uiterst bezorgd over de stijgende rijksschuld : die
steeg als percentage van het nationaal inkomen van 38 in 1929 op 69 in 1939.
Daarmee had ze weer het relatieve niveau bereikt dat omstreeks 1890 gego!den moet hebben. Toen bewoog dat percentage zich echter in dalende, nu in
sneI stijgende richting.
Als minister de Geer dan ook in de miljoenennota 1940 verklaart dat hij
in verband met de oorlogstoestand in Europa evenals in 1914 weer een
leningsfonds wil gaan instellen, dan is het niet onbegrijpelijk dat hij verzucht:
"de toestand is veel ernstiger dan in 1914: torenhoge schuld en sterk opgevoerde heffingen" (zie ook tabel 3).
TABEL3
Rijksuitgaven voor de/ensie, schulda/lossing en rente als percentage
der totale rijksuitgaven (1900-1939)

Jaar

Defensie

Schuld- Rente
afiossing

Jaar

Defensie

Schuld- Rente
afiossing

1900
1902
1904
1906
1908

24,6
22,8
23,9
22,5
21,7

2,1
2,0
1,9
2,6
2,5

20,5
18,9
17,6
17,9
16,1

1920
1922
1924
1926
1928

12,9
9,3
11,9
12,5
11,4

4,7
3,4
5,6
6,6
7,5

11,0
11,9
17,9
17,8
16,0

1910
1912
1914
1916
1918

21,6
20,0
35,8
50,2
38,7

2,5
2,4
1,7
3,6
0,7

16,0
14,3
9,5
9,4
6,4

1930
1932
1934
1936
1938

10,7
8,7
7,6
8,7
14,0

9,2
7,0
5,6
3,6
3,9

13,2
11,5
12,3
12,4
10,2

1939

21,2

4,8

10,4

Definities en bronnen als tabel 2.

8. Samenvatting en nabeschouwing
Over de gehele onderzochte periode is de (primaire) budgetnorm in concreto aan vele veranderingen onderhevig geweest.
Onder Willem I ging men uit van het ideaal van de sluitende totale dienst,
al kwam daar in feite niet veel van terecht door een beroep op bijzondere
omstandigheden en, vooral, door manipulaties die de feitelijke gang van
zaken aan het oog onttrokken.
Onder Willem II en daama tot 1860, bleef het ideaal onverminderd van
klassieke en Keynesiaanse elementen, in feite een redelijke goede budgettaire konjunktuurpolitiek gevoerd. De fout lag niet zo zeer bij de budgettaire politiek, maar
bij de wisselkoerspolitiek : het uitstellen van de devaluatie tot 1936.

BEGROTINGSNORMERING

1814-1939

141

kracht, terwijl bovendien werd gewezen op de noodzaak van versnelde aflossing van de schuld. De praktijk was daarmee in hoge mate in overeenstemming. Ben en ander werd bevorderd door een gunstige konjunktuur,
rijk vloeiende Indische baten, en een zuinig beleid.
De financiering van de spoorwegen vormde de eerste officieel aanvaarde
uitzondering op de regel van de sluitende totale dienst. Aanvankelijk werd
geaccepteerd dat de spoorwegaanleg zo no dig uit overschotten van voorgaande jaren gefinancierd zou worden (1860-1866) doch al spoedig aanvaardde
men onder invloed van het teruglopen der Indische baten dat er eventueel
ook voor geleend mocht worden (1867-1876). In feite was echter een beroep
op leningsfinanciering nog niet nodig.
Een verdere verruiming van de budgetnorm ontstond rond 1880 (18771888). Deze werd opgeroepen door een ongunstig verloop der middelen wegens het wegvallen van de Indische baten en een konjunkturele inzinking,
terwijl anderzijds naast de spoorwegen, ook de aanleg van het vestingstelsel
en van grote waterwegen extra uitgaven eiste, al was men reeds eerder met
het vestingstelsel en ten dele ook met de waterwegen begonnen. Onder deze
omstandigheden werd leningsfinanciering toelaatbaar geacht voor aile buitengewone uitgaven, een begrip dat zozeer werd uitgerekt dat bijna aile kapitaaluitgaven er onder vielen. Daarmee naderde de norm in feite het kriterium
van duurzaam nut, een kriterium waarop veelvuldig een beroep werd gedaan,
niet als algemeen beginsel, maar als nadere konkretisering van de "buitengewone" uitgaven.
Daarna treedt een tegengestelde beweging in: de norm wordt verkrapt,
een beperkt periodiciteitsbeginsel wordt aangehangen. Dit wordt mogelijk
gemaakt door een aanzienlijke verbetering van de konjunktuur. De vooruitzichten leken aanvankelijk zelfs zo gunstig dat het ideaal van de sluitende
totale dienst weer in zicht kwam; het werd ook weI als norm geformuleerd.
AI spoedig bleek dat echter, zonder belastingverhoging, te hoog gegrepen, en
begon men uitzonderingen te maken. Deze uitzonderingen betroffen aanvankelijk afiopende produktieve kapitaalwerken (spoorwegen en kanalen). Als
echter de derde serie grote waterstaatkundige werken ten einde loopt en kredieten aan staatsbedrijven en derden meer naar voren komen, verschuift het
kriterium van produktiviteit naar direkt renderen.
De voortgaande verschuiving in de kapitaaluitgaven naar de direkt renderende, maakt het mogelijk dat rond 1907 het beginsel van het direkt renderen
tot officiele norm wordt verheven. In feite kwam er echter weinig van terecht
tengevolge van de eerste wereldoorlog met zijn nasleep en de recessie in het
begin van de jaren twintig. Toen de omstandigheden verbeterden, werd de
norm opnieuw uitdrukkelijk beleden, doch de grote depressie van de jaren
dertig en de vergrote militaire inspanning vlak voor de tweede wereldoorlog,
beletten andermaal dat de norm werd geeffektueerd. Ret opvallende hierbij
is dat evenals onder Willem I niet uitdrukkelijk een ruimere norm werd geformuleerd doch dat men aan de knellende banden van de officieel beleden
norm trachtte te ontkomen door zonder kommentaar op leningsfinanciering
over te gaan en door het toepassen van kunstgrepen en ondoorzichtige kon-
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strukties waardoor het nauwelijks mogelijk was te achterhalen in hoeverre nu
eigenlijk van de norm werd afgeweken. WeI werd in de jaren dertig ook aan
het produktiviteitsbeginsel en het kriterium van duurzaam nut gerefereerd,
doch dat geschiedde terloops (en niet in de miljoenennota) en vooral als versterking van de argumentatie om in de moeilijke budgettaire omstandigheden, veroorzaakt door de krisis, bepaalde kapitaaluitgaven uit leningen te
financieren. Van een duidelijke uitspraak om als algemene regel een dezer
normen te aanvaarden is dan ook geen sprake; het kriterium van duurzaam
nut werd zelfs uitdrukkelijk als algemene regel afgewezen. In feite werden
echter in beide subperioden (rond 1920 en de jaren dertig) vrijwel aIle kapitaaluitgaven uit leningen gefinancierd, alsook een deel der lopende uitgaven.
Overziet men de gehele periode dan is de verleiding groot om te zeggen dat
er eigenlijk geen vaststaande norm was, doch dat men handelde naar bevind
van zaken, nu eens een beroep doende op dit, dan op dat beginsel, en veelal
zonder zich ergens op te beroepen, terwijl men zo mogelijk zelfs de feitelijke
gang van zaken trachtte te versluieren. Dit is echter een overtrokken beeld,
dat meer wordt opgeroepen door de geirriteerdheid van de onderzoeker die
er nauwelijks in kan slagen na te gaan welke norm men aanhangt en wat men
in feite doet. In het volgende zullen we trachten tot enige systematiek te komen.
In de gehele periode blijkt de vrees voor de burden of the debt een belangrijke rol gespeeld te hebben bij de keuze van de begrotingsnorm. Men was afkerig van leningsfinanciering uit vrees dat daardoor de toekomstige belastingdruk zou stijgen, daar het niet mogelijk werd geacht rente en aflossing
uit een toekomstige beperking van uitgaven te bestrijden. Ben verleidelijke
uitweg zou dan bovendien kunnen zijn om de dienst der schuld uit nieuwe
leningen te voldoen, met als gevolg dat zij zo hoog zou oplopen dat op den
duur potentiele geldgevers hun vertrouwen in de kredietwaardigheid van de
staat zouden verliezen. Dat zou leiden ofweI tot een plotselinge zeer sterke
stijging van de belastingdruk ofweI, en meer waarschijnlijk, tot een gehele of
gedeeltelijke schrapping van de schuldverplichting, een staatsbankroet. Vooral in de tijd van het censuskiesrecht zou dat in belangrijke mate dezelfde personen treffen die anders de belastingverhoging zouden moe ten dragen, nu als
beleggers in staatfondsen.
Minstens zo sterk als de afkeer voor de burden of the debt, was echter de
afkeer voor dadelijke verhoging van de belastingdruk, een ook nu nog gebruikelijke atkeer die echter in een tijd van censuskiesrecht nog meer voor
de hand ligt.
De meest veilige weg om the burden of the debt te voorkomen is uiteraard:
geheel niet lenen, ja zelfs zoveel mogelijk leningen aflossen. Dan stoot men
echter al gauw op de noodzaak de belastingdruk in het heden te verhogen.
Schuldaflossing bleek dan ook aIleen in uitzonderlijke omstandigehden mogelijk te zijn (Indische baten). Anderzijds leidt financiering van direkt rendabele kapitaaluitgaven uit leningen per saldo niet tot een stijging van de
burden of the debt, daar deze uitgaven per definitie in de toekomst tenminste
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voldoende opbrengen om de rente en afiossing van de daartoe opgenomen
staatsschuld te voldoen. Wei blijft er uiteraard een risiko aan verbonden,
waarvoor men een zekere reserve zou kunnen kweken. In de negentiende
eeuw kwamen echter bij het rijk direkt rendabele kapitaaluitgaven vrijwel
niet voor, daar zij niet tot de overheidstaak gerekend werden; zelfs de spoorwegaanleg werd aanvankelijk nauwelijks als rendabel beschouwd. Het is dan
ook begrijpelijk dat in de negentiende eeuw uiteindelijk als ideaal gold (tenminste) sluitende totale dienst. In de twintigste eeuw wordt het echter steeds
meer gebruikelijk dat de staat als financier van bepaalde rendabele investeringen gaat optreden. En dan is het niet verwonderlijk dat het ideaal verschuift naar het kriterium van het direkt renderen. In wezen gaat het echter
om dezelfde norm, die door de verandering in de samenstelling van de rijksuitgaven een andere konkretisering heeft gekregen.
Geldt dus globaal genomen dat men in de negentiende eeuw uitging van
sluitende totale dienst en in de twintigste eeuw van het beginsel van direkt
renderen, dat wi! niet zeggen dat zij effektief steeds als de begrotingsnormen
fungeerden. Zowel door het verloop van de inkomsten wegens ongunstige
konjunktuur en het wegvaIlen van de Indische baten, alswel door pieken van
min of meer langdurige aard in de uitgaven, was het dikwijls niet mogelijk
aan deze strenge normen te voldoen. Om acute verhoging van de belastingdruk te voorkomen (negentiende eeuw) of althans te beperken (twintigste
eeuw) en bezuinigingen binnen het politiek aanvaardbate te houden, werden
uitzonderingen gemaakt en ging men over tot leningsfinanciering. Daarbij
werden de uitzonderingen - vooral na eenmaal te zijn toegepast - door de
ministers van Financien zozeer als vanzelfsprekend voorgesteld dat ze het
karakter van uitzondering lijken te verliezen en men de indruk krijgt dat de
norm zelf is gewijzigd. In concreto is ze dat ook, zij het tijdelijk.
In de negentiende eeuw kon men de uitzonderingen nog met individuele
spektakulaire uitgaven, vooral kapitaaluitgaven, in verband brengen, ook
als ze mede door ene ongunstig verloop van de inkomsten was opgeroepen.
In de twintigste eeuw werd dat veel moeilijker. Enerzijds vertoonden de
kapitaaluitgaven steeds meer een blijvende stroom waarvan aileen de individuele projekten zich wijzigden, anderzijds veroorzaakten oorlog en krisis
zozeer een verstoring van de rijksfinancien dat het uitkiezen van enkele spektakulaire projekten om leningsfinanciering te rechtvaardigen onvoldoende
soulaas bood. Het was veel meer de algemene "crisis"-situatie die niet aIleen
tot minder inkomsten maar ook tot extra uitgaven leidde en aldus tot afwijkingen noopte. Daarom, en omdat de afwijkingen geleidelijk en bijna ongemerkt geschiedden, is het minder zinvol de jaren 1907-1939 op te splitsen
in perioden met verschillende begrotingsnormen.
Daar de vrees voor de burden of the debt over het gehele onderzochte tijdperk (1814-1939) de belangrijkste drijfveer was om niet tot leningsfinanciering
over te gaan, tenzij voor direkt rendabele projekten, ligt het voor de hand dat
een uitzondering betrekkelijk gemakkelijk werd geaccepteerd als het om indirekt renderende (indirekt produktieve) kapitaaluitgaven ging. Daardoor
zou immers de welvaart stijgen en bijgevolg zouden de belastingontvangsten
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ruimer gaan vloeien zonder dat de belastingdruk zou toenemen. De extra
belastingontvangsten zouden gebruikt kunnen worden voor rente en aflossing van de Iening. Zonder risiko was dit uiteraard niet, want wie garandeert
dat de toekomstige belastingontvangsten daartoe voldoende zullen zijn?
Vooral in de twintigste eeuw was men bovendien beducht dat die extra belastingontvangsten reeds nodig zouden zijn om de toeneming van de staatszaak
te financieren. Gesteld voor de altematieven - acute verhoging van de beIastingdruk of beperking van uitgaven - had men echter weinig moeite om
deze uitgaven uit Ieningen te financieren, met name als het spektakulaire afIopende projekten betrof (negentiende eeuw) of de nood zeer hoog gestegen
was (twintigste eeuw).
Duurzame, niet produktieve werken geven althans in de toekomst bevrediging van kollektieve behoeften. Het was daarom gemakkeIijker dallrvoor
toekomstige Iastenverzwaring te aanvaarden dan voor uitgaven waar geheeI
geen toekomstige behoeftebevrediging tegenover staat. Anderzijds gaan zij
niet gepaard met extra financiele budgettaire baten, en daarvoor was men
juist gevoelig wegens de vrees voor de burden of the debt. Toepassing van het
beginsel van duurzaam nut stuitte dan ook op veel meer weerstand dan hantering van het produktiviteitsbeginsel. Het werd expliciet of impliciet alleen
getolereerd wegens een krisis (rond jaren tachtig, rond 1920, jaren dertig).
Leningsfinanciering voor lopende uitgaven riep de grootste weerstand op.
Deze uitgaven werden geacht geen toekomstige budgettaire baten op te
leveren, noch toekomstige kollektieve behoeften te bevredigen, althans deze
waren zeer onzeker en niet meetbaar. Financiering uit leningen werd hiervoor vrijweI uitsluitend aanvaard als tegelijkertijd maatregelen werden aangekondigd om in de nabije toekomst deze financieringswijze onnodig te
maken.
Tot dezelfde rangorde in de atkeer voor leningsfinanciering kwam men
door voor de rijksfinancien bedrijfsekonomische normen te hanteren. Leningsfinanciering voor direkt rendabele projekten levert dan weinig moeilijkheden op. Dat was meer het geval voor indirekt produktieve uitgaven, daar
het bedrijfsleven die niet kent. Bedrijfsekonomisch gezien gaat het hier echter
om kapitaaluitgaven die, uit leningen gefinancierd, toch de exploitatierekening niet ongunstig beinvloeden. Redenerend vanuit een bedrijfsekonomische optiek was leningsfinanciering voor deze uitgaven daarom toch niet
erg moeilijk te aanvaarden. Uitgaven voor niet-produktieve werken van
duurzaam nut tasten bij leningsfinanciering de exploitatierekening weI aan,
doch zij betreffen in ieder geval nog kapitaaluitgaven, en die pleegt ook het
bedrijfsleven niet op de exploitatierekening te boeken. Lopende uitgaven tensIotte staan in ieder gevaI ook bij het bedrijfsleven op de exploitatierekening.
Door aldus bedrijfsekonomische kriteria op de financiering van de overheidshuishouding toe te passen, Iijkt men impliciet te aanvaarden dat ook de overheidshuishouding een produktiehuishouding is. Dit is in opvaIIende mate
in strijd met de veel verbreide opvatting dat men in de 1ge eeuw de overheidshuishouding uitsluitend als konsumptiehuishouding zou hebben gezien, een
opvatting die overigens naar mijn mening ook in de theoretische geschriften
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van de klassieke auteurs nauwelijks steun vindtl). WeI Iijkt het mij dat de
bedrijfsekonomische benadering vooral diende ais rationalisering van de
vrees voor de burden of the debt. Dat was de eigenlijke drijfveer en daarop
werd ook veel meer een beroep gedaan.
Het verschil in aanvaardbaarheid van de uitzonderingen, juist in verband
met de burden of the debt, verklaart dat door eenzelfde minister van Financien verschillende argumenten worden gebruikt om leningsfinanciering te
verdedigen. Hij zoekt naar het sterkste argument dat voor de konkrete omstandigheden van toepassing is. Daarom voistaat hij soms met te wijzen op
het direkt renderende karakter, soms zal hij de indirekte produktiviteit aanvoeren, een enkele maal het duurzaam nut en soms moet hij volstaan met een
beroep op de moeilijke situatie, veelal ook noemt hij tegeIijkertijd verschiIIende argumenten.
Doordat de minister in moeilijke omstandigheden in feite een ruimere
norm hanteert, verliest de norm aan betekenis als norm, dat wi! zeggen ais
richtsnoer voor het beleid. De norm wordt rekkelijk en er is altijd weI een
argument om tot een meer rekkelijke norm over te gaan. Deze rekkeIijkheid
wordt nog versterkt doordat de toepassing van de in konkreto gehanteerde
norm ook weer naar gelang de omstandigheden meer of minder ruim geschiedt. Dat is mogelijk doordat begrippen als buitengewoon en produktief
niet scherp zijn afgebakend. En tenslotte wordt de rekkelijkheid vergroot
doordat in zeer moeiIijke omstandigheden slechts schijnbaar aan de norm
wordt vastgehouden, in die zin dat de feiteIijke toepassing in strijd is met de
meest rekkeIijke interpretatie van de norm die men in feite zegt te hanteren.
Dit komt in feite neer op het onzichtbaar maken, het wegmoffeIen van afwijkingen.
VerIiest de norm door zijn rekkeIijkheid aan betekenis als norm, zij vervult
daardoor weI beter een andere funk tie, en weI van vIag die de lading moet
dekken. Zij vergroot nameIijk voor de minister van Financien de mogeIijkheid om ook onder moeilijke omstandigheden een begroting te presenteren
die aithans formeel in overeenstemming is met gezonde beginselen van financieel beleid, een mogelijkheid waarvan veeIvuIdig gebruik is gemaakt. Tot
goed begrip hiervan bedenke men dat de drie vormen van rekkelijkheid die
in de voorgaande alinea werden onderscheiden, en die in feite een vIoeiend
verIoop vertonen, zich in opvolgende mate aan de waarneming van de buitenstaander onttrekken. In opvolgende mate zijn ze dus minder kontroleerbaar, hetzij door een tekort aan informatie, hetzij door een te veeI, en dikwijIs door beide. De minister kan ze dus hanteren en heeft ze ook gehanteerd,
om een begroting te presenteren die schijnbaar in overeenstemming is met
een strengere norm dan hij hanteert. Dat is reeds het geval als hij openlijk op
een ruimere norm overgaat en dan verklaart dat de begroting sluit. Afgezien
van enkele deskundigen ontgaat het aan het publiek dat er een verruiming
1) Anders: C. Goedhart: Hoofdlijnen van de leer der openbare Financien, Leiden 19758 , p. 270 en 381.
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in de norm is aangebracht. De kranten publiceren dat de begroting sluit en
voor verreweg de meesten is sluiten sluiten, dat wi! zeggen er is geen tekort,
het is in orde. Naarmate de rekkelijkheid meer verschuift naar de tweede en
derde vorm, neemt het element van manipulatie toe. De begrotingsnormering verwordt dan meer tot een rituele dans om boze gees ten te bezweren,
of zo men wH, tot een zoethoudertje, een manipulatie-instrument. Dat was
in sterke mate het geval tijdens Willem I, rond 1920 en in de jaren dertig,
perioden waarin een financieel beleid werd gevoerd dat, indien openlijk gepresenteerd, op sterke weerstand zou zijn gestoten, vooral van de financiele
deskundigen. Op grond van deze ervaring zou men als hypothese kunnen opstellen dat de begrotingsnorm minder richtsnoer en meer rationaliseringsinstrument is, naarmate de konkrete toepassing moeilijker kontroleerbaar is.
Kan men de rekkelijkheid van de begrotingsnorm betreuren om zijn beperkte betekenis als norm en om zijn tendens tot "volksveriakkerij", men
dient ook te erkennen dat in een demokratie het onverzoenlijke verzoend
dient te worden en dat de rekkelijkheid van de begrotingsnorm daartoe bijdraagt. Konkreter geformuleerd: een strmgenter financieel beleid dan in de
jaren dertig in feite is gevoerd, neerkomend op hogere belastingen of lagere
uitgaven en dit openlijk gepresenteerd, zou eveneens op grote weerstand zijn
gestoten, wellicht op nog grotere.
En ook: hoewel onbedoeld heeft de rekkelijkheid van de budgetnorm er in
feite toe geleid dat avant la lettre een anticyciische budgetpolitiek is gevoerd,
of althans een minder procycIisch beleid dan uit het stringent handhaven van
de officiele, strenge norm (sluitende totale dienst c.q. direkt renderen) zou
voortvloeien.
Naast de primaire begrotingsnorm, die uiteindelijk het begrotingssaldo
betreft, werd steeds een komplementaire norm gehanteerd. Deze laatste regardeert het niveau van de rijksfinancien. In de negentiende eeuw was ze er
op gericht de rijksuitgaven zodanig beperkt te houden dat de belastingdruk
in ieder geval niet zou stijgen. In de twintigste eeuw lijkt de weerstand tegen
belastingverhoging minder groot te worden. Door ooriog en krisis loopt de
belastingdruk zelfs sterk Opl). Dan wordt expliciet op de komplementaire
norm een beroep gedaan om tot een drastische verlaging van de belastingdruk te komen. Deze aksentverschuiving neemt echter niet weg dat in de
negentiende en de twintigste eeuw (tot 1939) de primaire en de komplementaire norm beide uiteindelijk stoelden op de wens de belastingdruk zo laag
mogelijk te houden, in het heden en in de toekomst.
Tenslotte zij nog opgemerkt dat de benaderingswijze in de politieke diskussie tot 1939 voornamelijk budgettair en mikro-ekonomisch was. Niet
echter uitsluitend. Het streven om de belastingdruk zo Iaag mogelijk te houden was er mede op gericht om aldus de kostenstruktuur van het bedrijfsleven
niet ongunstig te beYnvloeden, c.q. deze te verbeteren, en aldus zijn konkur1) Zie hiervoor uitvoeriger : Th. A. Stevers: "Welke factoren bepalen de verandering in het niveau en de structuur van de belastingen in de 1ge en de 20e eeuw?"
Smeetsbundel, Deventer, 1967.
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rentievermogen en produktiegroei en, later, de werkgelegenheid, Diet aan te
tasten, e.q. te vergroten. Een ander makro-ekonomiseh effekt, waarop in de
diskussie veelvuldig werd gewezen, was dat infra-strukturele werken via hun
programma-effekt 1) de produktie bevorderen. Eehter, de ruimere, want
maatschappelijke visie van het beginsel van duurzaam nut - overheidsinvesteringen bevredigen toekomstige kollektieve behoeften - werd in de
diskussie soms weI als argument gehanteerd, doch op zichzelf als onvoldoende beschouwd. En de klassieke gedaehte dat door leningsfinanciering partikuliere investeringen worden aangetast, speelde in de politieke diskussie geheel geen rol. Ook de Keynesiaanse opvatting dat via het bestedingseffekt
van de overheidsimpuls de effektieve vraag wordt vergroot en dat leningsfinanciering over het algemeen meer bijdraagt tot vergroting van de effektieve
vraag dan financiering uit belastingen, bleef in het regeringsbeleid geheel
buiten beschouwing, ook in de jaren dertig.
1) Voor het onderscheid tussen programma-effekt en het bestedingseffekt van
de overheidsfinancien, zie Th. A. Stevers: "Openbare Financien en ekonornie".
Leiden 1971, biz. 244 e.v.
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LANDVERHUIZERSVERVOER VIA ROTIERDAM
IN DE NEGENTIENDE EEUW
door
L. A. VAN DER VALK

1. Inleiding

Tijdens de tweede helft van de negentiende en het begin van de twintigste
eeuw bereikte de emigratie vanuit Europa een hoogtepunt. Van 1846-1915
verlieten ongeveer 43 miljoen Europeanen hun vaderIand en vestigden zich
in de meeste gevallen in de Verenigde Staten van Noord-Amerika. De emigranten waren aanvankeIijk voornameIijk afkomstig uit West- en NoordEuropa (m.n. IerIand, Duitsland, Scandinavie). Tegen het eind van de negentiende eeuw (vanaf ca. 1880) kan men een tweede golf emigranten onderscheiden, afkomstig uit Zuid- en Oost-Europa (m.n. Italie en Rusland).
In de ontwikkeling van het transatIantische verkeer, dat tijdens het eerste
Kwart van de negentiende eeuw nog in de kinderschoenen stond, heeft het
vervoer van emigranten een belangrijke rol gespeeld. Amerika vormde in die
tijd nog nauweIijks een markt voor Europese produkten, terwijl tabak, katoen en granen uit de Verenigde Staten ruime afzetmogeIijkheden vonden in
Europa. Export van Europese produkten naar de Verenigde Staten bracht
een groot risico mee: vaak sIaagde men er niet in hiervoor afnemers te vinden. AIleen voor industrieprodukten uit Engeland bestond er in Amerika
een, zij het beperkte, markt. De transatlantische handel was dan ook grotendeels in handen van Amerikanen en Engelsen.
In de jaren dertig slaagde Bremen er echter in de Amerikanen uit deze
overheersende positie te verdringen en tevens een groter deel van de Amerikaanse export voor zich te veroveren. De belangrijkste oorzaak hiervoor
moet gezocht worden in de uitbreiding van het emigrantenvervoer, waardoor
men van een goede uitvracht verzekerd was en reeds op de heenreis de kosten
van de reis eruit haalde. De schepen utt Bremen konden daardoor tegen lagere vrachtprijzen dan de Amerikanen goederen naar Europa vervoeren. AI
tussen 1835 en 1839 had de vlag van Bremen die van Amerika in Bremerhaven van de eerste plaats verdrongen. Bremen werd een van de belangrijkste
havens voor emigratie naar de Verenigde Staten1).
Ook via andere Westeuropese havens vond emigratie naar Amerika plaats.
Naast Bremen en de EngeIse havensteden waren Hamburg en Le Havre de
belangrijkste emigratiehavens, terwijl ook via Antwerpen en Rotterdam landverhuizers vertrokken. Vanuit Rotterdam waren al in de achttiende eeuw
Engelse schepen met Duitse en Zwitserse emigranten naar Amerika gegaan.
1) R. Engelsing, Bremen aIs Auswanderhafen 1683-1880. Bremen 1961, p. 49 e.v.
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Ook in de eerste helft van de negentiende eeuw yond er emigratie via Rotterdam plaats.
Het vervoer van landverhuizers vanuit Rotterdam rechtstreeks naar Arnerika daalde in de jaren vijftig en zestig sterk. Het herstel van het totale landverhuizersvervoer in de periode 1862-1872 was voornamelijk te danken aan
de groei van het indirecte vervoer1). De stagnatie die op het herstel volgde
zou pas in 1880 doorbroken worden, waarna een periode van expansieve
groei zou volgen. Hieraan kwam door de Berste Wereldoorlog en de spoedig
daarop volgende immigratiebeperkingen in de Verenigde Staten een einde.
Hoewel Rotterdam rond de eeuwwisseling weer een belangrijk centrum voor
emigrantenvervoer was geworden nam het in het totale Europese emigrantenvervoer geen overheersende plaats in.

In dit artikel zuIlen wij nagaan welke factoren hebben bijgedragen tot de
inzinking van het landverhuizersvervoer vanuit Rotterdam. Deze inzinking
stond in tegensteIling tot de ontwikkeling in de meeste andere emigratiehavens, waar het aantal landverhuizers weliswaar sterk fluctueerde, maar
waar dit nooit zo gering werd als in de Maasstad. Dit verschil met de andere
emigratiehavens wijst erop, dat de daling en stagnatie van het landverhuizersvervoer in de periode 1850-1880 moeten worden toegeschreven aan interne
factoren. Ervan uitgaande dat deze interne factoren gezocht moeten worden
bij tekortkomingen in de organisatie van het landverhuizersvervoer, ligt het
voor de hand na te gaan in hoeverre hierbij juridische regelingen, gebrek aan
ondernemerscapaciteit, onvolkomen kapitaalvoorzieningen en achterstand
op technisch terrein een rol hebben gespeeld. Aan ontwikkelingen op deze
terreinen zou de expansie van het vervoer na 1880 te danken zijn geweest.
Naast de ontwikkeling van het landverhuizersvervoer als zodanig zal tenslotte aandacht besteed worden aan de betekenis van dit vervoer voor de
Rotterdamse haven.
2. Het landverhuizersvervoer tot het midden van de negentiende eeuw
AI in de zeventiende en achttiende eeuw waren Europeanen als kolonisten,
na de Arnerikaanse Vrijheidsoorlog als emigranten, naar Arnerika vertrokken. Op grond van de bepalingen uit de Acte van Navigatie moesten de kolonisten met Engelse schepen de oversteek maken. Ook vanuit Rotterdam, dat
nauwe banden met Engeland onderhield, waren in de achttiende eeuw PaItsers, zoals de Duitse emigranten werden genoemd, naar Arnerika vertrokken2). Dit vervoer was in handen van in Rotterdam gevestigde Engelse koop1) Bij indirect vervoer werd de overtocht van de landverhuizers verzorgd door
Rotterdamse firma's of te Rotterdam gevestigde agentschappen van buitenlandse
firma's. Zij werden vanuit Rotterdam vervoerd naar een van de andere emigratiehavens, waar zij scheep gingen naar Amerika.
Bij direct vervoer vertrokken de landverhuizers direct van Rotterdam naar
Amerika.
") C. Te Lintum, "Emigratieover Rotterdam in de 18eeeuw", in: OeGids,1908,

01. IV p. 323~e.v.
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lieden, die directe contacten met de Engelse kolonien mochten onderhouden.
Een indruk van de betekenis van Rotterdam voor het vervoer van Duitse
kolonisten naar Amerika geven de havenregisters van Philadelphial ). Tussen
1727 en 1775 werden in deze haven 319 immigrantenschepen geregistreerd,
waarvan er 253 uit Rotterdam, 10 uit Amsterdam en 29 uit Londen afkomstig waren. Het uitbreken van de VrijheidsoorIog (1774-1776) maakte een
einde aan de overheersende positie, die Rotterdam dank zij de aanwezigheid
van Engelse kooplieden had ingenomen in het vervoer van Duitse emigranten. Tijdens de oorIog was de pro-Engelse houding van de stad nadeIig voor
de handel op Amerika. Bovendien hadden de schepen, die op Amerika voeren en buiten het bereik van de Engelsen moesten blijven, minder kans op
een treffen met de Engelsen, indien zij de haven van Amsterdam binnenvielen.
Ook na de vrede tussen Engeland en de jonge staat wist Amsterdam, mede
dankzij financiele hulp aan de Verenigde Staten, een groot deel van de Nederlandse handel met Amerika in handen te krijgen. De handel van Rotterdam richtte zich na de Vrijheidsoorlog voornameIijk op de zuidelijke sIavenhoudende staten, waar geen toekomstmogelijkheden voor landverhuizers
lagen. In de periode 1786-1790 kwamen er in Philadelphia 10 schepen met
landverhuizers uit Amsterdam aan, uit Rotterdam nog slechts 22). Gedurende de Franse tijd kwam het verkeer met de Verenigde Staten vrijwel geheeI
stil te liggen.
De hongersnood, die in Duitsland in 1816 heerste, bracht veel mensen ertoe te ernigreren. Tal van landverhuizers kwamen in Nederland aan, zonder
paspoort en zonder voldoende geld voor reis- en verblijfkosten. Dit werd
mede in de hand gewerkt door geruchten, dat men van Amsterdam uit gratis
naar Amerika kon overstekenS). Aangezien de handelsbetrekkingen tussen
Nederland en Amerika, na de inlijving bij Frankrijk vrijweI geheel afgebroken, nog nauwelijks hersteld waren, valt het niet te verwonderen, dat de
Nederlandse havens niet in de onverwachte vraag naar scheepsgelegenheid
konden voorzien. De wachttijden in de havensteden waren zo lang, dat veel
landverhuizers het geld, bestemd voor de overtocht, kwijt waren aan verblijfkosten. Bovendien hadden zij te lijden onder tal van misbruiken, niet aIleen
bij de huisvesting, maar ook bij het afsluiten van vervoerscontracten. "Gratis" overtocht werd gegeven op voorwaarde dat de emigrant - als waarborg
voor latere betaling - een ongunstig arbeidscontract afsloot, waardoor hij
als "indentured servant" jarenlang gebonden werd aan een laag loon. Ook
werden er landverhuizers geronseld, die Diet zoals zij verwachtten in Amerika, maar in Indie aankwamen4 ). Door geldgebrek bleven mensen in de ha1) P. J. van Winter, Het aandeel van de Amsterdamschen handel aan den opbouw van het Amerikaansche Gemeenebest. 's-Gravenhage 1927, Dl. I, p. 21.
2) Idem p . 128.
3) E. von Philippovich (ed.), Auswanderung und Auswanderungspolitik in
Deutschland, Schriften des Vereins fiir Socialpolitik L II, Leipzig 1892, p. 110 e.v.
') M. Walker, Germany and the emigration 1816-1885. Cambridge (Mass.) 1964,
p. 8 e.v.
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yens of op de terugreis naal hun vaderland steken en moesten ter verkrijging
van onderstand een beroep doen op de armenkassen. De berichten uit de
Hollandse havens waren zo alarmerend, dat veel Duitse staten een emigratieverbod afkondigden. De Nederlandse regering begon in 1817 gestrande reizigers over de grenzen te zetten, hetgeen er eveneens toe bijdroeg dat er een
einde kwam aan de trek naar de Hollandse havensteden.
Toen tijdens de jaren veertig de emigratie uit Europa een massaal karakter
aannam - het aantal binnenkomende reizigers in de Verenigde Staten bedroeg sinds 1845 steeds meer dan 100.000 per jaarl) - waren de Hollandse
TABEL I
Emigrantenvervoer via enkele continentale havens, 1846-1914
(in duizenden)')

Periode

Bremen

Hamburg

Le Havre

1846-50
1851-55
1856-60
1861-65
1866-70
1871-75
1876-80
1881-85
1886-90
1891-95
1896-1900
1901-05
1906-10
1911-14

150,4
262,6
161,5
122,3
312,6
67,6
70,2
126,9
271,7
303,3
307,4
680,9
749,5
577,0

32,1
140,2
107,0
127,1
217,6
81,8
78,7
190,3
300,1
285,3
225,2
479,3
540,8
460,8

163,8
224,5
112,4
59,5
101,9
137,6
89,0
131,7
165,7

a

1872-1875

b

Antwerpen
56,1
72,2
17,4
22,3
17,8a
49,8
169,5
180,2
177,8
124,5
330,9
423,3
266,4b

Rotterdam
44,7
13,5
2,5
8,6
17,2
15,9
23,7
52,5
53,2
108,3
83,0
235,9
229,8
229,8

1911-1913

1) W. F. Willcox (ed.), International Migrations. Vol I Statistics, p. 399. Pas
vanaf 1868 wordt er in Amerika een onderscheid gemaakt tussen immigranten en
binnenkomende reizigers. Er voor worden aIleen de binnenkomende reizigers geteld.
2) De in de tabel gegeven cijfers moeten met de nodige reserve worden beschouwd,
omdat in de verschillende havens op verschillende manieren werd geteld. Zie voor
bijzonderheden over de Rotterdamse telling de bijlage op p. 170.
Hoewel de cijfers te wensen over laten, vormen zij toch een belangrijke indicatie
voor de betekenis van de verschillende havens in het landverhuizersverkeer.
Bronnen van gegevens voor de verschillende havensteden zijn:
a. Bremen en Hamburg: Migrations I, Statistics p. 693 en 703.
b. Le Havre: Idem, p. 678.
c. Antwerpen: Idem. p. 613. Gegevens over de jaren 1855-'59 en 1871 ontbreken
in de Statistics. Het Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje (S.s.J.)
geeft het aantallandverhuizers uit Antwerpen voor de jaren 1850-'57, waarvan
1850-'54 overeenstemt met de Statistics. In 1855 werden er 7.434, in 1856 10.010
en in 1857 13.446 vanuit Antwerpen vervoerd.
d. Rotterdam: 1846-1852 Migrations, Statistics p. 740. Deze cijfers geven de
emigratie van Hollandse havens naar havens in de V.S. Hetzelfde geldt voor:
1843: 1387, 1844: 2143, 1845: 4549.

Gegevens sinds 1853 ontleend aan de verslagen van de Gemeente Rotterdam,
waarin de verslagen van de commissie van toezicht op de doortocht en het vervoer van landverhuizers, ingesteld in 1862, werden gepubliceerd.
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havens niet langer de meest aangewezen vertrekplaats voor Duitse emigranten. Bremen had zich bij het werven van landverhuizers niet beperkt tot
noordwest Duitsland, maar zich al in het midden van de jaren dertig gericht
op midden en zuid Duitsland, waar het "in Baden, Bayem und Wiirtemberg
in Wettbewerb (trat) mit Le Havre und den hollandischen Hafen, die diese
Lander bisher als ihre Domane betrachtet hatten"1), Bremen werd daardoor
een van de belangrijkste inschepingshavens voor de Duitse landverhuizers.
Geduchte concurrentie bleef het ondervinden van Le Havre, dat eveneens
grote activiteiten voor de werving van emigranten ontplooide. Vooral de
Amerikaan Finlay, wervingsagent voor een Amerikaanse maatschappij, die
met pakketboten een lijndienst tussen Le Havre en Amerika verzorgde,
slaagde er met zijn groots opgezette wervingscampagnes in veel Duitsers
voor vervoer over Le Havre aan te trekken. Hoewel er ook agenten voor
ondememers uit Rotterdam en Antwerpen in de Rijnstreek werkzaam waren,
bleef het vervoer over deze havens slechts ongeveer een derde van dat over
Bremen en Le Havre. De achterstand zou door Antwerpen eerder en in grotere mate worden ingelopen dan door Rotterdam, vanwaar gedurende de
jaren vijftig en zestig steeds minder landverhuizers direct naar Amerika vertrokken. Het landverhuizersvervoer naar andere gebieden was eveneens
gering. In 1856 en 1857 werden ongeveer 247 - merendeels jeudige emigranten - naar Zuid-Mrika gebracht2).
3. Oorzaken van de achteruitgang in de jaren vij/tig

Bij de daling van het landverhuizersvervoer over Rotterdam in een tijd, dat
de emigratie uit Europa een stijgende tendens had, speelden verschillende
factoren een rol. De Nederlandse wetgeving met betrekking tot de doortocht
en het vervoer van landverhuizers was in vergelijking met die van de omringende landen ouderwets en sloot onvoldoende aan op de eisen, die de
Verenigde Staten aan de schepen, die immigranten aanvoerden, waren gaan
stellen. De Rotterdamse ondememers slaagden er niet in om ondanks de gebrekkige wetgeving door een goede service in de haven een belangrijk aandeel in het landverhuizersvervoer te behouden. Ook op technisch gebied
slaagden zij er niet in de ontwikkeling van de andere havens bij te houden.
Bovendien voldeed de verbinding met zee naarmate grotere schepen in de
vaart werden genomen, steeds minder.
1) Engelsing, p. 28.
I) Het vervoer van de jongens en meisjes werd georganiseerd door een commissie,
die op zich genomen had de plannen uit te voeren van twee commissies in ZuidAfrika, die na de afschaffing van de slavernij via immigratie het arbeidstekort wilden
opheffen. De overtocht werd betaaJd door de toekomstige werkgever en later op
het loon ingehouden. In 1858 vertrokken'l'nogmaals 2 schepen naar Zuid-Afrika.
In!1859 verstuurde de commissie de"door haar geworven arbeidskrachten allen via
Amsterdam. Verslag...Gemeentel Rotterdam 1857 Bijlage D, 1858 Bijlage P. 1859
Bijlage S.
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De wetgeving

De wetgeving voor het vervoer van landverhuizers Iijkt tijdens de eerste
helft der negentiende eeuw gemspireerd te zijn geweest door het verlangen
Nederland te vrijwaren van de mogelijke overlast, die het vervoer - zoals in
1816/7 was gebleken - met zich kon brengen. Zowel in de wet van 1828 als
in die van 1837, werd de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de
landverhuizer zodra hij Nederiands grondgebied betrad, gelegd bij de ondernemer, die zich met zijn vervoer had belast. Twee andere ondememers of
handelshuizen moesten zich voor de vervoerders borg steIIen, zodat er een
garantie bestond tegen "al de kosten, geene uitgezonderd, welke het verblijf
der bedoelde Iieden op het Nederiandsch grondgebied, in geval van toelating,
zal veroorzaken"l). Het feit, dat enkele belangrijke bepalingen uit de wet in
1832 nogmaals meer expliciet in afzonderlijke besluiten werden herhaald2),
wijst erop dat nog steeds vreemdelingen in de havens arriveerden die geen
passage geboekt hadden ofwaarvoor ondanks boeking geen scheepsgeIegenheid voorhanden was. Gezien de geringe controle aan de grenzen valt het
niet te verwonderen dat dit regelmatig gebeurde.
Toch voldeed de wet ondanks de aanvuIIende en verduidelijkende besluiten
nog geenszins en werd zij in 1837 vervangen door een nieuwe wet "WilIende
zoo in het belang der landverhuizende personen, als in dat dergenen die zich
met de verzorging derzelver doortogt belasten in de gerezen bezwaren, door
nadere verordening voorzien"3). De nieuwe wet verschilde in wezen niet zo
heel veel van de vorige. Ook nu werd slechts gesproken over landverhuizers
die al een passagecontract hadden afgesloten. Dit vormde bIijkbaar een voorwaarde om doortocht door het rijk te verkrijgen. De belangrijkste wijziging
lag op het gebied van de controle. In de havensteden, die gewoonlijk het
landverhuizersvervoer verzorgden, zouden commissies van toezicht in het
Ieven worden geroepen, die er op moesten toezien of de ondememers de verplichtingen waartoe zij zich bij notariele acte hadden verbonden, nakwamen.
Bovendien zouden zij de schepen, waarmee landverhuizers vervoerd werden,
moeten controleren. In Rotterdam heeft een commissie van toezicht bestaan
"doch deze heeft in 1852 bij gebrek aan doeltreffende en behoorIijke wetsbepalingen gemeend haar ontslag te moeten aanvragen uit de overtuiging dat
haare betrekking van geene betekenis en geheel overbodig was"4). Op de
gebreken van de vigerende wet werd al in 1849 in de Tweede Kamer gewezen,
toen tijdens de behandeling der vreemdelingenwet, de minister in overweging
gegeven werd een nieuwe wet met betrekking tot het landverhuizersvervoer
te ontwerpen. Een nieuwe regeling zou de landverhuizers moeten beschermen
en hun doortocht niet belemmeren.

1) Staatsblad 1828, no. 3.
I) Staatsblad 1832, no. 18 en 43.
I) Staatsblad 1837, no. 81.

') G.A.R. Uitagande Missive Stadsbestuur 1861 no. 341.
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Reputatie in het buitenland
De geringe wetteIijke bescherming, die de landverhuizer in Nederland genoot, droeg er toe bij dat Nederland een slechte naam verkreeg onder verenigingen voor landverhuizers in het buitenland. In veel Duitse staten werden
de landverhuizers gewaarschuwd niet over Nederland te reizen "uit hoofde
van de knevelarijen waaraan zij in dat land bloot staan"I). Ook Rotterdam
had een slechte naam in het buitenland en niet ten onrechte naar het schijnt.
In herinneringen aan het Rotterdam van rond 1860 wordt vermeld, dat er in
de Grote Draaisteeg veellandverhuizerslogementen waren waarvan de eigenaars "van hunnen gaste dikwijls haalden wat er te halen was". Ook gebeurden er veel andere ongerechtigheden en, zo gaat de schrijver verder "zeker is
het, dat men in de Gartenlaube destijds een zeer grote rubriek yond met de
namen van hen, die over Rotterdam naar Amerika 'ausgewandert' en sedert
'verschollen' waren,,2). Ook schijnt het in Rotterdam langer dan in enige
haven voorgekomen te zijn, dat de oversteek gemaakt kon worden op basis
van contractarbeid, waardoor de landverhuizer gedurende enkele jaren zijn
vrijheid verloor. Te hoge pensionprijzen, een slechte behandeling in de pensions en oneerlijke wisselpraktijken waren de meest voorkomende misbruiken waaraan de landverhuizer tijdens zijn verblijf in de stad bloot stond en
waartegen hij weinig verweer had door onbekendheid met de Nederlandse
rechtspraktijk, maar vooral door het feit, dat hij het zich niet kon veroorloyen langer in de stad te verblijven om zijn recht te halen. In andere havensteden was er van overheidswege een beter toezicht op de landverhuizerslogementen of waren de ondememers, die in hun vervoer geInteresseerd waren, er toe overgegaan speciale landverhuizershoteIs te stichten. In Bremerhaven was al in het begin van de jaren vijftig een landverhuizershotel, dat
onderdak bood aan 2000 mensen. In Rotterdam bleef de huisvesting van
landverhuizers tot de oprichting van het HAL-hotel in 1892 over slaapsteden
en logementen in de stad verspreid.

Enkele vervoers technische factoren
Niet aIleen de voorzieningen op het gebied van de huisvesting waren in de
andere emigratiehavens beter, maar ook was het oponthoud er vaak korter,
aangezien men er in geslaagd was "vaste scheepsgelegenheden aan te leggen
waardoor men verzekerd was binnen een bepaald tijdsbestek te kunnen vertrekken"3). Noch van Amsterdam, noch van Rotterdam uit bestond een lijndienst op Amerika. Transatlantische lijndiensten werden pas mogelijk door
de groei van het landverhuizersvervoer; het goederenvervoer op Amerika
was aan het begin der negentiende eeuw nog te onregelmatig om hierop een
lijndienst te grondvesten. Ondememers uit Bremen, die vroeg de betekenis
van het landverhuizersvervoer voor de ontwikkeling van de handel op
1) Handelingen 2e Kamer 1857/8, p. 111.

") Rotterdams Jaarboekje, 3e reeks jrg. 10, 1932 p. 95.
I) Memorie van Toelichting wetsontwerp 1855/6 II p. 474.
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Amerika hadden ingezien, onderhielden in 1826 een geregelde dienst met vier
schepen op dit land. Ook tussen Hamburg en Amerika kwam spoedig, zij het
op initiatief van New York en met Amerikaanse schepen, een geregelde
verbinding tot stand.
De ontwikkeling van de stoomvaart bood het transatIantische verkeer
verdere expansiemogelijkheden. In Engeland waren al tijdens de jaren dertig
verschillende stoomvaartmaatschappijen opgericht. De beginjaren waren
zeer moeilijk en aIleen de Cunard lijn kon mede dank zij een postcontract,
dat zij in 1840 verworven had het hoofd boven water houden. Om het monopolie van de Cunard lijn te breken werden er in Amerika plannen gemaakt
tot oprichting van een eigen stoomvaartverbinding met Europa. Le Havre,
Bremen, Hamburg, Antwerpen en Rotterdam trachtten allen de nieuwe
scheepvaartIijn voor zich te verkrijgen. Hoewel van Amerikaanse zijde aanvankelijk niet aan Bremen gedacht was, slaagde dit er toch in deze stoomvaartverbinding voor haar haven te verwerven. Na deze New York-Bremen
lijn volgde spoedig ook een stoomvaartverbinding tussen New York en Le
Havre. Nieuwe lijnen vanuit Amerika op andere havens volgden. In 1857
was het aantal stoomschepen, dat op Amerika voer, gestegen tot 46, die toebehoorden aan 15 maatschappijen1). Geen van deze maatschappijen onderhield echter een lijndienst op Rotterdam. Hoewel de reis per stoomschip
duurder was, maakten steeds meer landverhuizers hiervan gebruik, omdat
het een aanzienlijke bekorting van de reisduur betekende. Rotterdam was
door het ontbreken van stoomvaartlijnen op Amerika al evenmin een aantrekkelijke haven voor rechtstreeks vervoer naar Amerika.
De modemisering van het vervoer had ook invloed op de aard van het
landverhuizersvervoer via Rotterdam. De centrale positie in de Rijndelta
had Rotterdam, zolang het vervoer over water een relatief goedkoop en gemakkelijk vervoersaIternatief vormde, een natuurlijke voorsprong op haal
concurrenten gegeven. Voor veel emigranten uit het Duitse achterland was
Rotterdam gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw nog de meest
aangewezen emigratiehaven. De ontwikkeling van lijndiensten met stoomschepen op de Rijn had de reistijd aanzienlijk verkort. Een samenspel van
factoren leidde er echter toe, dat de voordelen van de geografische ligging afbrokkelden. De lijndiensten op de Rijn sloten vaak aan op inter-Europese
lijndiensten. Al in 1838 was een Dtisseldorfse maatschappij een dienst tussen
Mainz en Rotterdam begonnen, die directe aansluiting had op de lijndienst
naar Engeland van de General Steamship Company. Ook op Le Havre en
Antwerpen bestonden rond 1850 lijndiensten. De verbetering van de verb indingen met de andere Europese emigratiehavens, waar de organisatie van het
emigrantenvervoer steeds beter werd en vanwaar geregelde afvaarten naar
Amerika, vaak met stoomschepen, plaats vonden, leidde ertoe dat veel
emigranten op hun reis naar Amerika weliswaar de Rotterdamse haven
passeerden, maar er nauwelijks meer dan enkele uren vertoefden, alvorens
verder te reizen naar hun uiteindelijke inschepingshaven. Zij maakten geen
1) Economist 1857 bijblad p. 89.

156 LANDVERHUIZERSVERVOER

VIA ROTI'ERDAM IN DE NEGENTIENDE EEUW

gebruik van de bemiddeling van Rotterdamse firma's voor de organisatie
van hun reis l ). Rotterdam had dan ook vrijwel geen voordeel van hun doortocht, noch wat betreft het vervoer noch wat betreft bijkomende verdiensten
zoals huisvesting, voeding, de aanschaf van hun uitrusting voor de reis en
van de voeding, waarvoor nog vaak door de landverhuizer zelf gezorgd werd.
WaarschijnIijk valt een deel van de daling in het landverhuizersvervoer
zoals deze tot uiting komt in de officiele opgave uit de jaren vijftigl) terug
te voeren op deze verandering in de aard van het landverhuizersvervoer.
Bovendien had rond 1850 het personenverkeer via de Rijn een belangrijke
concurrent gekregen in de spoorwegen. Hamburg, Bremen, Antwerpen en
Le Havre hadden door de spoorwegen een directe verbinding met het achterland verkregen. Om het reizen per spoor voor de landverhuizers aantrekkeIijk te maken werd door verschillende spoorwegmaatschappijen aan deze
passagiers korting verIeend. Steeds meer Iandverhuizers verkozen de treinreis direct naar de haven van inscheping boven de meer omslachtige route
via Rotterdam. AI rond het midden van de eeuw hadden de spoorwegen een
belangrijk aandeel in het vervoer van landverhuizers naar de emigratiehavens. Rotterdam kreeg pas in 1856 een railverbinding met Duitsland, maar
de Nederlandse spoorwegmaatschappijen verleenden geen speciale kortingen
aan Iandverhuizers.
De verbinding met het achterIand was door de aanIeg van de spoorwegen
gemoderniseerd. Wat betreft de aanvoer van landverhuizers had de Rotterdamse haven geen achterstand meer op haar concurrenten. Langer duurde
het voor de problemen rond de verbinding van de haven met zee tot een oplossing kwamen. De bestaande toegangswegen voldeden naarmate de schepen groter werden steeds minder aan de eisen, die er aan gesteld werden.
Vooral voor de vaart op Amerika was een modemisering van de zeeverbinding zeer noodzakelijk, aangezien met name op dit traject steeds grotere
schepen in de vaart genomen werden. Een stoomvaartverbinding met Amerika zou om de concurrentie te kunnen volhouden uitgevoerd moeten worden
met "grote, vooral lange schroefboten, waarvoor de schutkolken van het
Voomse kanaal helaas te kort waren"3). Toch werden er pogingen gedaan
om te komen tot de oprichting van een Rotterdamse stoomvaartmaatschappij op Amerika, maar gebrek aan belangsteIIing en/of gebrek aan kapitaaI
deden deze schipbreuk lijden.

Landverhuizers/irma's
AI voor 1839 had Roentgen bij van den Bosch, minister van binnenIandse
1) Landverhuizers die op deze wijze de Rotterdamse haven passeerden werden
niet geregistreerd en komen dan ook niet in de telling voor. In de jaren vijftig kwam
dit steeds vaker voor. Zie: Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje, 1852,
p. 245.
Verslag K.v.K. Rotterdam 1853, p. 13.
I) 'Zie verslagen van de gemeente Rotterdam van de desbetreffende jaren.
8) ~C. Wiskerke, De scheepvaartwegen van Rotterdam naar zee. Rotterdam 1948,
p· 161.
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zaken, plannen ingediend tot oprichting van een maatschappij, die een
stoomvaartverbinding met de VS zou onderhouden. Van den Bosch had
hierop veel kritiek en de plannen raakten in het vergeetboek1). Pas in 1850
werd een nieuwe poging ondemomen, waarbij verschillende landverhuizersfirma's betrokken waren. Ben comite bestaande uit Wm. Ruys, J. Dzn.;
Edward Levien Jacobson en de firma's Kuyper, van Dam & Smeer; Com.
Balguerie & Zn; Wambersie & Crooswijk en Hudig & Blokhuizen richtten
de Rotterdams-Amerikaanse Stoomvaartmaatschappij op, die echter nooit
feitelijk gewerkt heeft. Men slaagde er niet in de een miIjoen gulden, die als
beginkapitaal nodig geacht werd, bijeen te krijgen. Aangezien de intekening
niet hoger kwam dan/750.000, werd besloten de maatschappij te ontbinden.
De firma's, die zich bezighielden met het vervoer van landverhuizers, waren
er niet in geslaagd anderen voor hun belangen te interesseren.
Naast Wambersie & Crooswijk, Hudig & Blokhuizen, De Kuiper, Van
Dam & Smeer en Balguerie & Co. wordt door Dreyer, een afgevaardigde
van de Bremer Handelskammer, die zich van de voorzieningen op het gebied
van de landverhuizers in de concurrerende havens op de hoogte moest steIlen,
nog Smith & Co genoemd als behorend tot de bekendste landverhuizersfirma's te Rotterdam. Deze firma's, die agentschappen in de Rijnstreek hadden, sloten contracten af met de landverhuizers en huurden de nodige
scheepsruimte. AIs er niet binnen een a anderhalve week gelegenheid was
direct vanuit Rotterdam naar Amerika te vertrekken, dan werden de landverhuizers via Le Havre, Londen of Antwerpen verscheept. Hoewel Rotterdam een eigen vloot bezat, yond het landverhuizersvervoer voornamelijk met
Amerikaanse schepen plaats. "Nederland toch liet zich aan geene landverhuizing gelegen liggen. Nederland bevrachtte aIleen hare schepen aan de Handelmaatschappij of later aan Engelschen tot hetzelfde doel, of liet ze geduldig
maandenlang opleggen in de dokken harer koopsteden ... "2).
De firma Wambersie was waarschijnIijk de belangrijkste expedient voor
landverhuizers. Zij meldde zich ook als een der eerste aan voor het vervoer
bij de commissie voor landverhuizers, die op grond van de nieuwe wet van
1861 in het leven was geroepen. De firma Wambersie & Crooswijk was ontstaan in 1838 toen de gouverneur van Zuid-HoIland gunstig beschikte op een
verzoek van John Wambersie, consul der Verenigde Staten, en H. W. C.
Crooswijk om toegelaten te worden als cargadoors en convooilopers3). Nog
in hetzelfde jaar stelde de firma een notariele akte op voor het vervoer van
150 landverhuizers. Tegelijkertijd werd er een akte opgemaakt, dat de firma
een borgsom van /150,- per landverhuizer aan de commissie van toezicht
zou betalen4 ). In 1854 wist de firma het agentschap in Rotterdam van de
Erie Railroad Company te verkrijgen, waarvoor zij tegen een provisie van
1) M. G. de Boer, Leven en bedrijfvan Gerhard Moritz Roentgen, 1923, p. 124.
i) Rede van Paul van Vlissing in: De Economist, 1855, p. 211.

8) Extract uit het register van de Staatsraad Gouverneur van Zuid-Holland. G.A.
R. Handschriften verzameling 3232.
4) G.A.R. Notarieel archief 1831-1884 509/830 en 832. De commissie van toezicht: d.w.z. de commissie die in 1852 werd opgeheven.
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12t% de verkoop van treinbiljetten verzorgde. De firma was eveneens betrokken bij de oprichting van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart
Maatschappij (NASM) in 1871. Met de firma's Van Es & Co en Ruys & Co
ging Wambersie in 1872 wat betreft het landverhuizersvervoer een overeenkomst aan. Onder de naam Van Es, Wambersie & Ruys traden zij op als
hoofdagenten van de NASM totdat deze laatste de organisatie van het landverhuizersvervoer in 1877 zelf in handen nam, waardoor een einde kwam aan
de bemoeienis van Wambersie met het landverhuizersvervoer.
4. Het landverhuizersvervoer in de tweede helft van de 1ge eeuw

Het ontbrak zowel de overheid also ok de reders aan belangstelling voor
het landverhuizersvervoer. Hierin begon al in de jaren vijftig langzamerhand
verandering te komen. Steeds meer ging men inzien welke belangrijke rol
het vervoer van landverhuizers kon spelen bij de ontwikkeling van de transatlantische handel, zo belangrijk zelfs, dat "de natie die het best daarvan
weet partij te trekken, een bepaald overwigt in den Trans-AtIantischen handel en scheepvaart moet verkrijgen"l). Bremen werd hiervoor als het beste
voorbeeld aangevoerd. Daar was duidelijk gebleken dat de betekenis van
het landverhuizersvervoer ver uit ging boven de directe opbrengsten ervan.
Bremen gebruikte de landverhuizers als uitvracht en kon daardoor een groot
deel van de Amerikaanse export aan zich trekken. Bremen had haar positie
verbeterd ten koste van Rotterdam, dat mede door het feit dat zijn toegangsweg naar zee niet aangepast was aan de technische veranderingen van de
schepen in de jaren vijftig en zestig nog verder achterbleef bij zijn concurrenten. Hoewel de wetgeving op het vervoer van landverhuizers werd gemoderniseerd en er een stoomvaartverbinding met Amerika tot stand werd gebracht konden deze maatregelen onvoldoende effect sorteren voordat de
nieuwe verbinding met zee was voltooid.
De wetgeving

De nieuwe wet op het vervoer van landverhuizers kwam in 1861 tot stand,
12jaar nadat van de Kamer uit aan de minister het verzoek was gedaan aandacht hieraan te besteden. Het eerste wetsontwerp werd in februari 1853 door
Thorbecke bij de Kamer ingediend. Het Voorlopig verslag van de commissie
van Rapporteurs werd in dat zittingsjaar niet meer behandeld. In juni 1855
kwam Thorbecke, inmiddels weer kamerlid, er bij de behandeling van de
tonnen- en havengelden weer op terug. De Rotterdamse vertegenwoordiger
Hoynck van Papendrecht verklaarde naar aanIeiding van de opmerkingen
die gemaakt waren, bereid te zijn met een initiatiefvoorstel te komen, indien
de regering geen aandacbt aan deze zaak besteedde. Zes maanden later lag
een gebeel nieuw wetsontwerp op tafel, dat herhaaldeIijk gewijzigd werd en
tenslotte na zes jaar uitmondde in de wet van 1861 "houdende bepalingen
1)

Economist 1855, p. 210.
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omtrent den doortogt en het vervoer van landverhuizers"1). De Rotterdamse
Kamer van Koophandel, die in haar jaarverslagen herhaaldelijk zijn ongenoegen over het lange uitblijven van de nieuwe wet had uitgesproken, zag een
lang gekoesterde wens in vervulling gaan, maar was niet optimistisch over
het mogelijk effect van deze zolang uitgebleven wet. "De stroom heeft zich
geheel van onze havens verlegd. Deze terug te krijgen zal hoogst moeijeIijk
zijn en zeker niet spoedig kunnen geschieden"2). Ook in de Kamer viel de
mening te beluisteren dat de wet veel te laat kwam. Een der kamerleden
noemde het zelfs "een dood paard aan een boom gebonden"3) en verwachtte
er dan ook niet veel van.
De nieuwe wet betekende in de eerste plaats een enorme verruiming van
de toelatingsvoorwaarden. "Aan vreemde landverhuizers wordt doortogt
door Nederland verleend, ook zonder dat zij van paspoorten of andere
geleibrieven voorzien zijn, op bloote aanmelding van hunne persoon"4).
In de tweede plaats werden nu voor het eerst de logementen en slaapsteden
voor landverhuizers onder de bevoegdheid van deze wet gebracht. Ook op
de schepen zou een strengere controle worden uitgeoefend, terwijl tevens
voorschriften, waaraan de landverhuizersschepen zouden moeten voldoen,
werden geformuleerd. Tenslotte zouden er in de belangrijkste havensteden
weer commissies van toezicht komen, die controle op logementen en slaapsteden zouden uitoefenen en de schepen moesten keuren alvorens een uitkiaringsakte kon worden afgegevenS ). De commissies zouden voor het overige een vraagbaak en wegwijzer voor de landverhuizers zijn. In geval van
conflict tussen landverhuizers en een vervoerder of logementhouder zou de
commissie de zaak regelen. De commissie zou in aIle gevallen waarin de wet
niet werd nagekomen de hulp van de politie kunnen inroepen. Zoals bij de
behandeling van de wet in de Kamer bIijkt, was de inhoud van de wet grotendeels bepaald door de eisen, die Amerika aan de binnenkomende immigrantenschepen stelde en door de wetgeving in de concurrerende buitenlandse
havens.

De "Commissie van Toezicht op de doortogt en het vervoer van landverhuizers"
Eind januari 1862 werd de Rotterdamse Commissie van toezicht gems talleerd. Zij bestond uit L. Pincoffs en J . C. Offers, als vertegenwoordigers van
de gemeenteraad, F. J. Plate en J. R. Veder als vertegenwoordigers van de
Kamer van Koophandel, D. C. Rietbergen en W. van der Roeven als vertegenwoordigers van de grote vaart en de medicus Dr. A. G. van Stipriaan
Luiscius.

1) Staatsblad 1861 no. 53.
Verslag K.v.K. Rotterdam 1861.
Verslag 2e Kamer 1861/2 p. 621.
Staatsblad 1861 no. 53.
5) De commissies van toezicht werden in Amsterdam en Rotterdam al tegen het
eind van 1861 ingesteld. In Dordrecht, Vlissingen en Harlingen gebeurde dit later.
2)
8)
4)
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De Commissie zette zich in de eerste plaats in voor de verbetering van de
reputatie van Rotterdam in het buitenland. Advertenties werden geplaatst
in Duitse kranten, vooral in de landverhuizersblaadjes, waarin aan de oprichting van de commissie en de nieuwe Nederlandse wetgeving bekendheid
werd gegeven. Om de landverhuizer al voor zijn aankomst in Rotterdam van
de inhoud van de wet op de hoogte te stellen en om "bedriegelijke raadgevingen aan de landverhuizers door belangzuchtige personen" te vermijden werd
de wet op spoorwegstations en op de rijnschepen aangeplakt en binnen
Rotterdam ook in de logementen1). In Zevenaar en Lobith, later ook in andere grensplaatsen, kregen de landverhuizers kaarten met de nodige instructies uitgereikt. Een ambtenaar van de commissie wachtte bij aankomst van
de trein en de rijnschepen de landerhuizers op om hen met raad terzijde te
staan. Dit scheen niet altijd te lukken "doordien de logementhouders en
hunne handlangers, in groot aantal bij die aankomsten tegenwoordig, dien
ambtenaar verdringen en hem beletten de aankomende landverhuizer toe te
spreken"2). Later reisde een van de ambtenaren na een telegrafische melding
door de poIitie te Lobith, dat er zich landverhuizers op een afkomend schip
bevonden, dit schip tegemoet om al voor aankomst in Rotterdam te kunnen
waarschuwen tegen "de kwade praktijken van logementhouders of zoogenaamde commissionnairs". Bovendien werd tot wering van de misbruiken
bij de herziening van de wet in 1869 bepaald, dat de commissie aan logementhouders of anderen die op enigerlei wijze hun diensten aan de landverhuizers
wilden aanbieden een akte van aanbeveling moest uitreiken, waardoor de
controle-mogelijkheden voor de commissie groter werden. De commissie
verstrekte de akte van aanbeveIing aan logementhouders na inIichtingen over
hen te hebben ingewonnen bij de politie of elders. De akte werd vaak geweigerd of slechts tijdelijk toegekend "zoo naar de logementen zelven als naar
de aanvragers".
Hoewel vaak geklaagd was, dat de slechte wetgeving een van de belangrijkste oorzaken voor de achteruitgang van het landverhuizersvervoer vormde,
hadden de nieuwe wettelijke regelingen en de werkzaarnheden van de commissie van toezicht aanvankelijk slechts een gering effect op de omvang van
het vervoer. Ben goede wetgeving was slechts een van de voorwaarden voor
het herstel. De betekenis ervan was door de tijdgenoten vaak overschat
Weliswaar was het door de nieuwe wetgeving en de hiermee samenhangende
verbetering van de reputatie van Rotterdam in het buitenland mogelijk de
daling van het landverhuizersvervoer om te zetten in een stijging, maar de
wet aIleen was onvoldoende om de concurrentiepositie van Rotterdam ten
opzichte van de andere emigratiehavens ingrijpend te verbeteren. Veranderingen op andere gebieden waren dan ook dringend noodzakelijk.

1) Verslag gemeente Rotterdam 1863, p. 146.

I) Verslag 2e Kamer 1865/6 B 591.
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De stoomvaartverbinding met Amerika
Bij de behandeling van de herziening van de wet in 1869 in de Eerste Kamer werd dan ook de mening naar voren gebracht, "dat zonder het behoorlijk inrigten eener directe stoomvaart van Nederland op Amerika, de tegenwoordige maatregel niet veel zal baten om den stroom der landverhuizing
over Nederland te leiden"l). De instelling van een direkte stoomvaartverbinding stond naar aanleiding van de hoge dividenden, die de Duitse maatschappijen uitkeerden, zeer in de belangstelling. Het stoomschip bleek een
goede toekomst te hebbenen had in het personenvervoer het zeilschip vrijwel
geheel verdrongen. De oud-kapitein ter zee M. H. Jansen, die met zijn brochure "Een brug over de oceaan" zoveelbelangstelling had weten te wekken,
dat er zelfs een vergadering te Utrecht kon worden gehouden met vertegenwoordigers uit de verschillende Nederlandse havensteden, maakte plannen
voor een verbinding vanuit Vlissingen. Gezien de ervaring die men in Antwerpen met het oprichten van een eigen stoomvaartverbinding op Amerika
had gehad, achtte bij overheidssteun voor de uitvoering van zijn project volstrekt onmisbaar. In Amsterdam toonde KNSM belangstelling voor het openen van een lijn Vlissingen-Amerika, die na de aanleg van het Noordzeekanaal naar Amsterdam verplaatst zou kunnen worden. De maatschappij
slaagde er echter niet in voldoende belangstelling hiervoor bij de be1eggers
te wekken, waardoor de plannen voorlopig van de agenda werden afgevoerd.
Inmiddels had zich in Rotterdam een comiteS van vooraanstaande Rotterdammers gevormd om te trachten de gelden voor een stoomvaartverbinding
bijeen te krijgen. Hoewe1 ook hier de belangstelling van de beleggers bij de
verwachting achterbleef, werd toch besloten door te zetten, zij het op bescheidener schaal. Op 8 februari 1871 kwam de Commanditaire Vennootschap
Plate, Reuchlin & Co tot stand. Hiermee was Rotterdam de andere havens
voor en verhinderde tevens, dat Jansen met behulp van overheidssteun een
stoomvaartlijn tot stand bracht. Jansen had hiertoe al een verzoek ingediend,
waarop vijf leden van de Tweede Kamer een initiatiefvoorstel hadden ingediend om een steun van f 600.000 per jaar te verlenen aan de op te richten
lijn van Vlissingen uit. Bij de behandeling hiervan in de afdelingen werd het
"onrechtvaardig, zoo niet immoreel genoemd, dat de Staat een bepaalde
stoomvaartlijn zou steunen en daardoor zou medewerken tot het dooden
eener onderneming door bijzondere personen, zonder hulp van staatswege,
tot standgebracht"2). Dit argument bleek aan te spreken en het voorstel werd
door de Kamer afgestemd. Hiermee was het gevaar, dat spoedig een concurrerende Nederlandse lijn op Amerika zou worden opgericht, geweken.
De jonge onderneming kon haar plannen voortzetten en op 15 oktober
1872 yond de eerste afvaart naar Amerika plaats. De dienst werd aanvankelijk onderhouden met twee kleine schepen, die zulke voorspoedige reizen
maakten, dat al spoedig gedacht werd over uitbreiding. De C.V. Plate,
1) Verslag Ie Kamer 1868/9, p. 338.
I) M. G. de Boer, De Holland-Amerika Lijn 1873-1923, Rotterdam 1923, p. 17.
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Reuchlin & CO. ging in april 1873 op in de Nederlandsch-Amerikaansche
Stoomvaart Maatschappij, die later bekend zou worden onder de naam
Holland-Amerika lijn (HAL).
In de eerste jaren van het bestaan van de maatschappij was goederenvervoer hoofdzaak. Later richtte men zich steeds meer op het vervoer van
landverhuizers. Zowel het goederen- als het landverhuizersvervoer zou echter
weldra lijden onder de crisis, die in 1873 in Amerika uitbrak. Het landverhuizersvervoer uit Rotterdam, dat in 1873 ruim 5000 bedroeg, daalde met meer
dan de helft. Deze daling trof vooral het indirect vervoer. De HAL slaagde
er in het grootste deel van hen, die via Rotterdam emigreerden, te vervoeren.
Vanaf die tijd was Rotterdam voor de landverhuizers niet meer in de eerste
plaats een doorgangs-, maar een vertrekhaven geworden.
De Nieuwe Waterweg

Met de oprichting van de directe stoomvaartverbinding met Amerika en
de grotere beiangstelling voor het landverhuizersvervoer, die geleid had niet
aIleen tot modemisering van de wetgeving met betrekking tot de landverhuizers, maar ook tot een goede controle op de uitvoering ervan, hetgeen van
even groot zo niet groter belang was dan de wetgeving zelf, was voldaan aan
een aantal voorwaarden om Rotterdam weer een emigratiehaven van enige
betekenis te maken. De aanleg en verbetering van de Nieuwe Waterweg en
het opzetten van een wervingsapparaat door de HAL waren onontbeerlijk
voor een verdere uitgroei van het landverhuizersvervoer.
Hoewel de plannen voor de aanieg van de Nieuwe Waterweg al1858 in
waren ingediend, duurde het nog tot 1863 voor de Kamers voor de uitvoering
van deze plannen het licht op groen zetten. In 1866 werd met het werk begonnen en in 1872 passeerde het eerste stoomschip de Hoek. Het zou echter
nog tot het midden van de jaren tachtig duren voor de verbinding aan aIle
eisen voldeed.
Dit was echter de eerste jaren nog geenszins het geval. Door de slechte
toestand van de verbinding van Rotterdam met zee zag de HAL zich vanaf
1882 genoodzaakt de afvaart van haar nieuwe grotere schepen vanuit
Amsterdam te doen plaatsvinden. Ben jaar later nam zij de contracten voor
de Amerika-vaart van de KNSM over op voorwaarde dat zij gedurende tien
jaar evenveel afvaarten vanuit Amsterdam als vanuit Rotterdam zou verzorgen. De KNSM had in 1881 een lijndienst op Amerika geopend nadat de
HAL in 1879 een verzoek Amsterdam in haar afvaarten te betrekken had afgewezen. Het eerste jaar van de dienst van de KNSM op New York verliep
voorspoedig. Enkele onfortuinlijke reizen met landverhuizersschepen - er
stierven op een van de reizen veel kinderen - bezorgden de KNSM echter
een slechte naam onder de landverhuizers, waardoor het personenverkeer afnam, terwijl ook het aanbod voor het goederenvervoer in deze tijd laag was.
In 1882 werden er dan ook grote verliezen op deze lijn geleden en de KNSM
ging er toe over de hierboven vermelde overeenkomst met de HAL af te slui-

LANDVERHUIZERSVERVOER VIA ROTIERDAM IN DE NEGENTIENDE EEUW

163

ten1 ). De beeindiging van dit contract in 1893 betekende tevens een einde
voor de afvaarten van de HAL uit Amsterdam. De Nieuwe Waterweg was
nu zo verbeterd, dat aile schepen Rotterdam konden bereiken. De concentratie van de lijn op Rotterdam bracht een aanzienlijke kostenbesparing met
zich, omdat de goederen uit Amerika te Amsterdam aangevoerd voomamelijk voor Rotterdam bestemd waren.
Recrutering en huisvesting
De recrutering van landverhuizers werd door de HAL in 1877 in eigen hand
genomen. Zij slaagde er in de loop der tijd in een omvangrijk netwerk voor
de recrutering op te bouwen. Rond 1890 waren er voor de HAL ongeveer
2000 agenten en sub-agenten werkzaam. De maatschappij verzorgde intussen
niet meer aileen de reis Rotterdam-Amerika, maar verkocht steeds vaker
passagebiljetten vanaf de plaats van vertrek. Dit betekende dat de landverhuizers in Rotterdam op kosten van de maatschappij werden gehuisvest.
Naarmate hun aantal toenam, stegen ook de uitgaven, die met hun huisvesting gemoeid waren. Hierbij kwam nog, dat de hygienische toestanden in de
landverhuizershotelletjes, ook al had de commissie een acte van aanbeveling
gegeven, vaak veel te wensen overlieten. Als er een epidemie heerste, vormden
de logementen vaak een be1angrijke verspreidingshaard. De commissie
trachtte weliswaar zo goed mogelijk controle op de logementen uit te oefenen
en liet als een geval van besmettelijke ziekte geconstateerd werd het desbetreffende logement desinfecteren, maar de grote spreiding van de landverhuizers
over de stad maakte een effectieve controle vrijwel onmogelijk.
Zowel uit financieel oogpunt als vanuit het oogpunt der volksgezondheid
verdiende het aanbeveling te komen tot een concentratie van de huisvesting
van de landverhuizers. Ben combinatie onder leiding van Jhr. O. Reuchlin
bood de HAL aan een landverhuizershotel te bouwen, dat aan hen verhuurd
zou worden. De exploitatie hiervan zou geheel in handen van de HAL liggen.
In 1893 werd het hotel voor de huisvesting van de door haar vervoerde landverhuizers in gebruik genomen. In 1902 werd het door de combinatie aan de
HAL overgedaan. Hoewellang niet aile landverhuizers hier een onderdak
vonden - het was slechts voor HAL-passagiers - betekende de stichting
van het hotel een belangrijke vooruitgang, niet aileen omdat de landverhuizers er "goedkoop, goed en zindelijk logies (vonden), hetgeen vroeger, toen
zij verdeeld waren over verschillende landverhuizerslogementen in de stad
lang niet altijd het geval was"2), maar ook omdat de kans op een epidemie
hierdoor verkleind was. De landverhuizer werd na aankomt direct naar het
hotel gebracht en, als er zich gevallen van cholera of andere ziekten voordeden, was directe isolatie mogelijk. Toen in 1893 weer gevreesd werd voor
een cholera-epidemie (in 1892 had een dergelijke epidemie het landverhuizersvervoer tijdelijk stilgelegd) en de regering uit angst voor een hernieuwde
1) G. H. Knap, Gekroonde Koopvaart. Amsterdam, 1956 p. 65 e.v.
I) Jaarverslag K.v.K. te Rotterdam 1892, p. 121.
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cholera-epidemie de doortocht van landverhuizers verbood, werden vanaf
het begin de passagiers van de HAL -later ook van andere maatschappijen
- van deze maatregel uitgezonderd. Landverhuizers die door andere maatschappijen, hetzij rechtstreeks, hetzij via een andere haven verscheept werden,
vonden nog steeds huisvesting in de logementen, waar ondanks de maatregelen van de commissie de kans op slecht onderdak en een slechte behandeling
groot bleef.
Tegen het eind van de negentiende eeuw waren er verschillende agenten
voor de werving van landverhuizers voor verV'oer via een andere haven in
Rotterdam werkzaam en hadden enkele buitenlandse scheepvaartlijnen er
een filiaal gevestigd. De belangrijkste was de Uranium Steamship Company,
die een groot deel van het vervoer der Oost-Europeanen verzorgde. Door deze maatschappij werd in 1912 zelfs een eigen landverhuizershotel gebouwd.
De aanwerving van landverhuizers gebeurde slechts gedeeltelijk in de havensteden zelf. De meeste landverhuizers hadden voor aankomst in de haven al
een passagebiIjet. In het land van herkomst waren wervingsagenten van de
scheepvaartmaatschappijen werkzaam. Ook werd de werving wei geconcentreerd aan de grenzen. De HAL had evenals sandere maatschappijen agenten
aan de Russische grens. Ook in Amerika had de HAL agentschappen om de
emigranten te helpen.
Herkomst en bestemming sinds 1862

Over de herkomst van de emigranten, die via Rotterdam reisden, zijn pas
sinds 1887 gedetailleerde gegevens beschikbaar. Tot die tijd werd aIleen een
onderscheid gemaakt tussen Nederlanders en buitenlanders, terwijl de commissie van toezicht in de eerste 5 jaar van haar bestaan zelfs aIleen maar het
aantal opgaf. Wei werd door de commissie in haar jaarverslagen steeds opgegeven waarheen de mensen emigreerden.
Verreweg de meeste landverhuizers, die zich van 1862 tot 1914 in Rotterdam inscheepten vertrokken naar Noord-Amerika. Voor 1891 ging een zeer
klein deel - van 1862-1890 in het totaal 5.153 personen - ook naar andere
overzeese gebieden. Dit vervoer geschiedde over het algemeen indirect en
bedroeg zeiden meer dan een paar honderd, vaak minder dan tien personen.
Topjaren waren 1889 en 1890, toen respectievelijk 2420 en 448 mensen rechtstreeks naar Buenos Ayres werden vervoerd. Dit was te danken aan het feit
dat de HAL in oktober 1888 een lijn op Argentinie had ingesteld. De politieke ontwikkelingen in dat land maakten al spoedig een einde aan de rooskleurige vooruitzichten van de ZuidIijn. In afwachting van verbeteringen van de
politieke toestand werden de schepen voorlopig ingezet op een dienst op
Baltimore. Dit betekende het eind van de directe verbinding met Zuid-Amerika. Pas in 1908 yond er weer emigratie uit Nederlandse havens naar deze gebieden plaats: vanuit de haven van Amsterdam vertrokken in de periode van
1908-1914 22.229 mensen naar Zuid-Amerika.
De herkomst van de emigranten was gevarieerder. Tot 1875 hadden de
Nederlanders een belangrijke plaats in het totale vervoer. Van 1867-1874 ver-
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trollen uit Rotterdam bijna evenveel Nederlanders als buitenlanders (13.326
tegenover 13.386). Met de groei van het landverhuizersvervoer wijzigde deze
verhouding zich: van 1875-1886 was deze lop 3 geworden, na die tijd vormden de Nederlanders nog maar een klein percentage van het vervoer. In de
periode 1867-1886 vertrokken er 34.380 Nederlanders en 77.812 buitenlanders, hetgeen neerkomt op een gemiddeld vervoer van 5.610 landverhuizers
per jaar. In de daaropvolgende jaren zou dit aantal expansief toenemen: van
1890-1915 werden jaarlijks gemiddeld 35.500 personen door de commissie
van toezicht geregistreerd. De overgrote meerderheid werd gevormd door de
buitenlanders: het aantal Nederlanders bedroeg nOOlt meer dan 6.000, terwijl
het aantal buitenlanders herhaaldeIijk de 30.000 overschreed en in een topjaar zelfs ruim 80.000 bedroeg (zie Tabel

m.

TABEL II
Landverhuizersvervoer via Rotterdam (naar nationaliteit) 1887-19141)

Jaar

Neder- Duitsland
land

Oosten- Honga- Rusrijk
rije
land

Ameri- Overigen
ka

Totaal

1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914

2659
2162
5862
2057
3169
5182
4598
983
1156
1251
611
746
1227
1854
1791
2201
2835
2224
1965
2069
3435
1695
1600
2605
2165
1555
1817
1779

1135
685
397
1589
2727
1207
11275
3166
2588
2587
1934
4725
6569
7450
5803
8408
8592
5403
6105
4794
8084
2681
6131
10206
9146
11415
17252
8276

822
315
700
117
428
147
302
128
115
31
75
49
42
98
107
173
184
228
235
171
255
373
409
439
405
456
380
3842

11135
9609
15252
9899
24672
20991
35909
13033
14143
11063
7005
12559
18962
33381
32905
45535
52830
49016
55574
48921
59302
17079
43561
60897
40373
67390
82410
33345

3754
3316
4378
2640
4985
4860
6737
1748
1737
1196
804
959
951
1938
1874
2251
2571
1446
1511
1354
1729
821
1101
1175
865
1315
1958
882

421
946
4314
5729
679
277
3012
2105
762
1751
2301
3072
4506
8026
8439
4391
8809
6587
13794
1874
6569
5873
4182
6949
9312
3663

314
515
743
1111
7312
2582
10826
6072
5048
3633
2599
3862
6820
13261
14352
19148
24976
31835
34878
31944
27521
8269
24506
35290
20837
39115
44299
12567

2451
2616
2751
1439
1737
1284
1492
659
487
260
220
467
1052
5708
4472
5328
5233
3489
2071
2002
4484
1366
3245
5309
2773
6585
7452
2336

1) Deze tabeI is gebaseerd op de door de commissie van toezicht verstrekte gedetaiIIeerde opgaven van het Iandverhuizersvervoer. De verslagen van de commissie
zijn gepubliceerd in de verslagen van de gemeente Rotterdam.
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Ook de andere emigratiehavens maakten in de jaren negentig een expansionele groei door. De emigranten, die uit Hamburg, Bremen, Antwerpen of
Rotterdam vertrokken waren niet langer voor het merendeel afkomstig uit
West Europa, maar vooral uit Midden en Oost Europa. De Russische nationaliteit was onder de emigranten uit deze havens het best vertegenwoordigd.
Hoewel het grootste deel der Russen reisde via Bremen en Hamburg, dat
voor hen gunstiger gelegen was, kwamen in Antwerpen en Rotterdam een
niet onaanzienIijk aantaI Russische emigranten. Het aandeeI van Antwerpen
in het totale landverhuizersverkeer bleef, dank zij de grotere wervingskracht,
die van deze haven op Oostenrijks-Hongaarse emigranten uitging, groter dan
dat van Rotterdam. Bremen, Hamburg en Antwerpen, die van 1906-1910
respectievelijk 750.000, 540.000 en 423.000 landverhuizers vervoerden, lieten
Rotterdam, waar in dezelfde periode "slechts" 230.000 landverhuizers doortrokken, nog steeds ver achter zich (zie Tabel I p. 151).
AIleen op de andere Nederlandse emigratiehavens had Rotterdam terrein
gewonnen. Het vervoer over deze havens bereikte in 1902 toen nog slechts
351 emigranten deze weg kozen, een dieptepuntl). In feite was dit aantal nog
geringer, want de Amsterdamse commissie van toezicht registreerde aIs landverhuizers in dat jaar 231 Javanen, die via Amsterdam naar Suriname werden
gebracht. Na die tijd nam het aantallandverhuizers via de andere Nederlandse havens weer toe. Via Amsterdam vertrokken de landverhuizers vanaf
1908 vooral naar Zuid Amerika2).
5. Het landverhuizersvervoer en de ontwikkeling van de Rotterdamse haven

Rond het midden van de negentiende eeuw werd herhaaIdelijk zowellandelijk - in de Tweede Kamer - als plaatselijk - door de Kamer van Koophandel te Rotterdam - aangedrongen op maatregelen ter bevordering van
het landverhuizersvervoer met name via verbetering van de wettelijke regelingen op dit gebied. Hierbij stond het voorbeeld van Bremen, dat zich rond
1840 dank zij haar landverhuizersvervoer tot een belangrijke intercontinentale haven had ontwikkeld, voor ogen. Door gebrek aan landverhuizers
moesten de Nederlandse schepen in ballast naar Amerika uitvaren en waren
de vrachtprijzen voor goederen, met Nederlandsche schepen vervoerd, hoger.
Had men meer aandacht voor de betekenis van het landverhuizersvervoer
gehad "dan was in evenredigheid dat de volksverhuizing uit Duitsland naar
Amerika toenam, ook onze handel op dat land toegenomen"3). Bij de behandeling van de verschillende wetsontwerpen in de Kamer werd er steeds weer
op gewezen dat het ontbreken van landverhuizers handel en scheepvaart
grote schade berokkende. Ook de Rotterdamse Kamer van Koophandel was
1) Internal Migrations, Statistics p. 741. Tabel over totale landverhuizersvervoer
via Nederlandse havens. Indien men het vervoer via Rotterdam hiervan aftrekt
blijkt het landverhuizersvervoer via de overige Nederlandse havens af te nemen.
0) G.A.A., Archief van de commissie van toezicht, 353-34. Van 1908-1914 emigreerden er in het totaal 22.229 mensen via Amsterdam naar Amerika.
8) Handelingen 2e Kamer 1848/9, II p. 637.
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een dergelijke mening toegedaan. "Hoezeer dit gemis aan Landverhuizers
aan den handel in den weg staat, behoeft geen betoog, wanneer men slechts
let op het getal schepen, welke daardoor eene uitvracht bekomen"l). Kenne-lijk bestond bij haar de overtuiging dat het vervoer van landverhuizers van
groot belang was voor de ontwikkeling van de Rotterdamse haven.
Inderdaad was gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw het landverhuizersvervoer van belang geweest voor de ontwikkeling van de intercontinentale handel doordat de landverhuizers bij de handel op Amerika de
uitvracht vormden. Bremen was hiervoor het beste voorbeeld. Structurele
wijzigingen zowel in de Verenigde Staten als in Europa hadden echter invloed
op het intercontinentale verkeer. Enerzijds was door de bevolkingsgroei in de
Verenigde Staten, die mede onder invloed van de immigratie plaats yond,
een markt voor Europese industrieprodukten tot ontwikkeling gekomen,
waardoor het probleem van de uitvrachten bij de Europees-Amerikaanse
handel van karakter was veranderd. Anderzijds leidde de industrialisatie in
Europa tot een toeneming van de vraag naar levensmiddelen en grondstoffen
uit de Verenigde Staten. Het lijkt daarom waarschijnlijk, dat het intercontinentale verkeer rond 1875 minder afhankelijk was geworden van het landverhuizersvervoer dan rond 1830 het geval was geweest.
Een aanwijzing hiervoor vormt het feit, dat de scheepsruimte, uit de Verenigde Staten in Rotterdam ingeklaard, sneller groeide dan het aantallandverhuizers, dat uit Rotterdam rechtstreeks naar Noord Amerika vervoerd
werd2). (zie Grar. Bovendien bestond in het begin van de jaren tachtig een
groot deel- zelfs in 1885 de helft - van de ingeklaarde scheepsruimte uit
zeilschepen. Aangezien in deze tijd geen landverhuizers meer met zeilschepen
vervoerd werden, stond een groot deel van de Amerikaanse import in Rotterdam dus in geen enkel verband met het vervoer van landverhuizers. Vanaf
1890 groeide de goederenimport uit de Verenigde Staten sneller dan het aantal daarheen vervoerde landverhuizers. Er is dus geen nauwe positieve correlatie tussen het aantal direct naar de Verenigde Staten vervoerde landverhuizers en de scheepsruimte uit de Verenigde Staten in Rotterdam ingeklaard.
Ben vergelijking tussen de groei van de totale inklaringen in de verschillende emigratiehavens wijst al evenmin op een nauw verband tussen goederenvervoer en het vervoer van landverhuizers gedurende het laatste kwart
van de negentiende eeuw.

n.

Bremen, de belangrijkste emigratiehaven, groeide veel minder snel dan
Hamburg, Antwerpen of Rotterdam. Andere factoren, met name de industrialisatie van het Duitse achterland en de gunstige ligging van deze drie havens
ten opzichte van dit achterland, waren voor de ontwikkeling van deze havens
van doorslaggevende betekenis.
Toch is het landverhuizersvervoer niet zonder belang geweest voor de
1) Verslag K.v.K. Rotterdam ,1858, p. 19.
I) Deze gemiddelden zijn berekend op basis van gegevens over inklaringen en

vervoer van landverhuizers gepubliceerd in respectievelijk de verslagen van de K. v.K
te Rotterdam en de Rotterdamse gemeenteverslagen.
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GRAFIEK I
Landverhuizers direkt vervoerd naar Noord-Amerika uit Rotterdam en scheepsruimte ingeldaard uit de V.S. in Rotterdam in 5-jaarlijks voortschrijdende
gemiddelden.
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TABEL m
Inklaringen in enkele continentale havens1)

(in miljoenen tons netto)
Jaar

Bremen

Hamburg

1881
1886
1891
1896
1901
1906
1911

1,3
2,1
2,0
2,7
3,5
4,5

2,8
3,8
5,8
5,6
8,4
11,0
13,2

Le Havre
2,0
2,3
2,0
2,3
3,2
3,6

Antwerpen
2,8
3,4
4,7
5,8
7,5
10,8
13,3

Rotterdam
2,3
2,2
3,0
5,0
6,4
9,0
11,1

Rotterdamse haven. De aandacht die men rond 1860 voor dit vervoer had
gekregen en de betekenis die men hieraan toekende, had er mede toe geleid
dat een eigen rederij voor de vaart op Amerika werd opgericht. De HoIIandAmerika-Lijn was aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog de grootste
rederij te Rotterdam.

Samenvatting

Vit Rotterdam vertrokken in de jaren veertig van de negentiende eeuw
een groot aantal landverhuizers naar Amerika. In de jaren vijftig en zestig
yond er in tegensteIIing tot de andere emigratiehavens vrijwel geen direct
vervoer vanuit Rotterdam naar Amerika plaats. VerschiIIende factoren
speelden bij de achteruitgang van Rotterdam als emigratiehaven een roI. De
landverhuizers hadden in Rotterdam minder wettelijke bescherming dan in
de buitenlandse havens. De landverhuizers werden ondergebracht in kleine
logementen, waarop geen controle werd uitgeoefend en waar zij slecht behandeld en vaak bedrogen werden. Ook in andere opzichten had Rotterdam
een achterstand op de andere emigratiehavens. Door het ontbreken van een
lijndienst op Amerika duurde het vaak lang voor de landverhuizers hun reis
konden vervolgen. In veel gevallen verplichtte de ondernemer zich dan ook
om hen, indien zich niet binnen een bepaalde tijd scheepsgelegenbeid voordeed, naar een van de andere ernigratiehavens te vervoeren, vanwaar weI een
geregelde dienst plaats yond. Het vervoer uit Rotterdam direct naar Amerika
yond nog steeds plaats met zeilschepen, terwijl uit de andere havens steeds
vaker de reis per stoomschip gemaakt werd, hetgeen een aanzienlijke bekorting van de reisduur betekende. Een poging van firma's die zich met het landverhuizersvervoer bezighielden een directe stoomvaartIijn van Rotterdam op
Amerika op te richten strandde op een gebrek aan kapitaal. Noch de overheid noch de ondernemers hadden voldoende belangsteIIing voor het landverhuizersvervoer. Hierin kwam in de loop der jaren vijftig, toen steeds min1) Verslagen van de Kamer van Koophandel te Rotterdam in de desbetreffende
jaren.
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der emigranten over Rotterdam vertrokken en de handel op Amerika steeds
geringer werd, verandering. Verwijzend naar de ontwikkeling van Bremen
werd de stelling naar voren gebracht, dat een herstel van de handel op Amerika slechts mogelijk was, indien Rotterdam weer een aandeel in het vervoer
van de Iandverhuizers wist te verwerven. Om dit te bereiken zouden verschiIIende veranderingen moeten worden doorgevoerd.
Ben noodzakelijke voorwaarde voor de verbetering van het landverhuizersvervoer achtte men de modernisering van de wetgeving. In 1861 kwam de
nieuwe wet op de doortocht en het vervoer van landverhuizers tot stand,
waarbij ter controle op de naleving van de wet commissies van toezicht in de
belangrijkste havensteden werden ingesteld. HoeweI de geringe wettelijke
bescherming van de Iandverhuizer in Rotterdam een belangrijke factor was
bij de achteruitgang van het Iandverhuizersvervoer moet de betekenis van de
nieuwe wet niet overschat worden. Zij had minder effect dan veel tijdgenoten
er aanvankelijk van verwacht hadden, aangezien de achterstand van Rotterdam ook op andere gebieden aanzienlijk was.
Van veeI groter belang voor het hersteI en de groei van het Iandverhuizersvervoer was dan ook de oprichting van de stoomvaartmaatschappij, die een
geregelde lijndienst op Amerika onderhield. De oprichting van de HAL
kwam aanvankelijk niet tot uiting in een stijging van het totale landverhuizersvervoer, maar had weI invloed op de aard van het vervoer. Het directe
vervoer werd belangrijker dan het indirecte. De HAL legde zich steeds meer
toe op het vervoer van landverhuizers en bouwde hiervoor een recruteringsapparaat op. De goede wettelijke bescherming, de aanwezigheid van een geregelde Iijndienst op Amerika, de organisatie van de recrutering, de verbetering
van de Nieuwe Waterweg, waardoor ook grote schepen Rotterdam konden
bereiken, en de groeiende emigratie met name uit Oost-Europa leidde tot een
toeneming van het landverhuizersverkeer na 1880. Rotterdam was rond de
eeuwwisseling weer een emigratiehaven van betekenis.
Ook de handel op Amerika breidde zich in het laatste kwart van de negentiende eeuw sneI uit, zelfs sneller dan het Iandverhuizersvervoer. Het Iijkt dan
ook niet waarschijnIijk dat er die tijd nog een direct verband bestond tussen
de groei van de import uit de Verenigde Staten en het vervoer van landverhuizers daarheen. Andere factoren, zoals de ontwikkeling van de Amerikaanse economie, de industrialisatie van het Duitse achterland en de toenemende betekenis van Rotterdam als doorvoerhaven naar dit achterland
speelden bij de groei van de import uit de Verenigde Staten in Rotterdam een
belangrijker roI dan het vervoer van Iandverhuizers.
Bijlage
Toelichting Tabel I

De commissie van toezicht op de doortocht en het vervoer van landverhuizers,
sinds 1861 in de Maasstad gevestigd, deedjaarIijks opgave van het aantaI via Rotterdam vertrokken landverhuizers. Deze gegevens zijn in sommige opzichten onvolledig of onjuist. Ben groot deel van het indirecte vervoer ontsnapte aan de aandacht
van de commissie aangezien de lijndiensten op Europese havens niet onder de be-
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voegdheid van de commissie vielen. In de eerste jaren van haar bestaan maakte de
commissie herhaaldeIijk melding van het feit, dat er veel meer landverhuizers door
Rotterdam getrokken waren dan uit haar opgave bleek. Oeze scheepten zich in
Rotterdam in naar Engeland, Antwerpen of Le Havre om van daaruit de overtocht
over de oceaan te maken. Naarmate het bestaan van de commissie meer bekendheid
verkreeg meldden zich bij haar ook steeds meer Iandverhuizers, die indirect naar
Amerika vertrokken. Schepen, die minder dan 20 landverhuizers - de kajuitspassagiers niet inbegrepen - vervoerden vielen evenmin onder het toezicht van de
commissie. Landverhuizers, die met deze schepen reisden, vielen dus ook buiten
de telling. Oit is waarschijnIijk vooral van belang voor het indirecte vervoer.
Wie werden er als landverhuizers beschouwd? In Rotterdam bIijken dat, evenals
in Hamburg, aile passagiers op schepen die emigranten vervoerden te zijn. In 1890
maakte de commissie van toezicht in Rotterdam melding van het feit, dat zij nauwkeuriger was gaan tellen: vanaf 1890 werden aileen de tussendeks- of derde klaspassagiers als landverhuizer geregistreerd. Zij, die als kajuitspassagier de reis maakten, vielen buiten de registratie. Oit kwam in deze tijd steeds vaker voor en de
scheepvaartmaatschappijen breidden de accomodatie voor kajuitspassagiers (later
onderscheiden in Ie en 2e klasse) steeds meer uit. Werden er dus een aantal landverhuizers niet als zodanig geregistreerd, daar stond tegenover dat er in Rotterdam
evenals in Bremen, Hamburg en Antwerpen mensen als landverhuizer werden geteld, die dit in feite niet waren. Zoals gezegd werden tot 1890 aIle passagiers op
emigrantenschepen geteld, ook Amerikanen of mensen, die weliswaar geen Amerikaan, maar weI in Amerika woonachtig waren. Ook na 1890' wordt,rzoals uit naar
nationaliteitl gespecificeerde opgaven van landverhuizers! bIijkt, geen onderscheid
aangebracht tussen emigranten en Amerikanen, die een bezoek aan Europa hadden
gebracht en op de goedkoopste wijze de overtocht maakten.

VI

DE EERSTE KETTING VAN WEVERIJ
DE PLOEG N.V. BERGEIJK
1921-1928

door
F. J. M. VAN PUIJENBROEK
De ideeele basis

Op 12 maart 1923 yond bij notariele akte de oprichting plaats van de
Cooperatieve Productie- en Verbruiksvereeniging 'De Ploeg' gevestigd te
Bergeijk. Daarmee werd de grondslag gelegd van een bedrijf, dat in een bewogen en boeiende ontwikkeling na de tweede wereldoorlog uitgroeide tot
de bekende Weverij De Ploeg N.V. te Bergeijk.
De oprichters van de cooperatie waren ethisch-socialistische jongeren, die
hun afkeer van het kapitalisme, het militarisme en de bestaande ekonomische
en maatschappeIijke organisatie in een cooperatieve samenwerking zonder
wederzijdse onderschikking tot uitdrukking wilden brengen. Ze stonden niet
aIleen. Ook elders in Nederland werkten groepen met gelijke idealen en
maatschappelijke denkbeelden in, wat genoemd werd, produktieve associaties. Er bestond een begeleidende organisatie, de cooperatieve vereniging
Gemeenschappelijk Grondbezit (G.G.B.), aan de oprichting waarvan o.a.
Frederik van Eeden vanuit de kolonie Walden in 1901 had meegewerkt.
De vereniging wilde er naar streven "grond en productiemiddelen te brengen
in gemeenschappelijk bezit en gebruik, waarbij door de rechtvaardige organisatie van de gemeenschap, de maatschappelijke bevoorrechting vermeden en
de individuele vrijheid zooveel mogelijk gewaarborgd wordt".
Omstreeks het einde van de eerste wereldoorlog gaf de verwachting, dat
in Nederland een grote maatschappelijke omwenteling niet lang meer zou
uitblijven, aan deze Iibertaire doelstelling nieuwe verbeeldingskracht. Vooral
jongeren, die hun verzet tegen de bestaande ekonomische en politieke verhoudingen door principiele dienstweigering hadden gemanifesteerd, zagen
in het communautaire idee van de produktieve associatie een nieuw levensverschiet en de aanzet tot verwezenlijking van hun maatschappelijke idealen.
Met begeleiding van G.G.B. en vaak gesteund door bemiddelde sympathisanten begonnen ze dan met cooperatieve werk- en leefgemeenschappen.
Uit dit merkwaardige en, getoetst aan de feitelijke maatschappelijke ontwikkelingen, surrealistisch streven is ook 'De Ploeg' ontstaan. Terwijl de
meeste groepen na kortere of langere tijd verzandden, slaagde zij erin zichzelf te vestigen. PersoonIijke inzet van de cooperanten, maar vooral koppig
doorzettingsvermogen en bekwaamheid van enkele kemleden met achterstelling van eigen belangen, bepaalden de gang van zaken. Op dit rijpings-
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proces van ideologische aandrang en praktisch handelen zijn we in een andere publicatie uitvoerig ingegaanl).
In deze bijdrage willen we de aanzet tot en de opbouw van de eerste weverij, het begin van de textielhandel en de financiele basis van de cooperatie
belichten. Onze grens leggen we bij 1928. 'De Ploeg' had toen voldoende
grond in haar scharen om zich te handhaven en te ontwikkelen. Het verdere
verloop van de cooperatie is ter afronding in enkele lijnen geschetst.
De oorsprong van 'De Ploeg' te Bergeijk lag in een gelijknamige cooperatie, die in november 1919 als landbouwkolonie te Best was aangevangen. Het
initiatief hiervan ging uit van Carl Hijner en Willem van Malsen, beiden
werkzaam op het laboratorium van Philips te Eindhoven. Als jonge allochtonen hadden ze in de snel groeiende industriestad een referentiekader gevonden binnen de christen-socialistische kring van de predikant der NederlandsHervormde gemeente, ds. D. van Peursem. De niet-marxistische christensocialisten behoorden tot de groepen, waar de eerder genoemde maatschappij-alternatieve denkbeelden sterk beleefd en gepropageerd werden.
Van Malsen was dienstweigeraar geweest en kort na zijn terugkeer door
zijn werkgever ontslagen. Zijn collega Hijner beschikte door erfiating over
de heidegrond en stelde die ter beschikking om er de kolonie te vestigen.
Naar een weversassociatie in Best

De cooperatie beperkte haar doelstelling niet tot het agrarisch bedrijf,
maar zou ook "andere productieve bedrijven, die zij wenschelijk oordeelt,
op cooperatieven grondslag" gaan uitoefenen en "productieve cooperatie in
het algemeen" bevorderen. Op deze grondslag aanvaardden twee leden van
de groep, Willem van Malsen en Hinke Hoekstra, in maart 1921 de exploitatie van het rustoord voor herstellende zieken van de Van Galenstichting te
Bergeijk, met de bedoeling hier een tweede groep te vestigen2). Anderen
1) De eerste resultaten van mijn onderzoek naar het ontstaan van 'De Ploeg' als
produktieve associatie werden gepubliceerd in Mededelingenblad, orgaan van de
Nederlandse vereniging tot beoefening van de SociaIe Geschiedenis, nr. 46, november 1974, bIz. 2-42, onder de titel Altematieve levensberichten, de landbouwkolonie
'De Ploeg' te Best, 1919-1929. Een tweede resultaat, getiteld 'De Ploeg', landbouwkoIonie te Best 1919-1929, productieve associatie te Bergeijk 1923-1957 is opgenomen in een bundeI, waarin de geschiedenis van de cooperatieve vereniging G.G.B.
wordt behandeld. Het boek verschijnt in 1976 in een uitgave van SUN (Nijmegen)
onder de titel: Bedrijven in eigen beheer, kolonies en produktieve associaties in
Nederland. Omdat in beide publicaties een uitvoerige bronvermelding is opgenomen, blijven in deze bijdrage de verwijzingen beperkt tot nog niet eerder gepubliceerde gegevens en waar ze om andere redenen nuttig kunnen zijn.
") De Van GaIenstichting was in 1918 door Adrianus van Galen bij testamentaire
beschikking opgericht met het doel een rustoord te exploiteren voor herstellende en
rustbehoevende zieken, bij voorkeur van protestantse huize. Het legaat omvatte
het ouderlijke notarishuis met inboedel en de bijliggende grond, alsmede een in
waardepapieren belegd kapitaal van bijna [36.000. De erfiater had het beheer opgedragen aan de dienstdoende predikanten van de nederduits-hervormde gemeenten
van Bergeijk, Valkenswaard en Eindhoven. De uitvoering van de wilsbeschikking
werd in emstige mate bemoeilijkt door de sterke ontwaarding van de eff'ectenporte-
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maakten plannen voor de oprichting van een weversassociatie op het terrein
van de landbouwkolonie.
De orientatie op het textielvak kwam van buiten af en vloeide voort uit een
wilde staking in de textielfabriek van Ign. de Haes te Eindhoven. Het in het
begin van 1920 uitgebroken arbeidsconflict, waarbij aanvankelijk zesenvijftig
werknemers waren betrokken, werd geleid door een plaatselijk actie-comite1) .
Een van de comiteleden was Hein van Dregt (Hilversum 1877), communist
en als wever aangesloten bij de textielfederatie van het N.A.S. Sinds 1916
woonde hij in Strijp bij Eindhoven, nadat hij eerder in Twente werkzaam was
geweest. Via een straatcollecte voor de stakingskas maakte Carl Hijner
kennis met Van Dregt en uit verdere contacten ontstond in de loop van 1920
het idee van de weversassociatie. De nieuwe groep zou een alternatief bieden
aan weyers, die het kapitalistische juk van zich af wilden schudden. Voorts
zouden leden van de sinds kort bestaande, maar minder homo gene weversgroep 'Aurora' te Enschede, worden gevraagd mee te doen.
De aanloop tot de vorming van de associatie was even eenvoudig als romantisch. Uit de boedel Van een opgeheven linnenfabriekje nam 'De Ploeg'
in maart 1921 twee of drie handgetouwen, een scheerraam en wat garen over.
De getouwen werden opgesteld in de woning van Hein van Dregt en in de
avonduren uitgeprobeerd met het weven van ongebleekte katoen. Het produkt moest worden verkocht en vormde een aanleiding voor het opzetten
van een textielverzendhandel. Dit gebeurde met medewerking van de christen-socialistische eigenaresse van de commissiehandel in linnen en katoenen
goederen, de firma Begemann & Co. te Nuenen 2).
De bedoeling van deze aanpak was ervaring op te doen en naar het ons
voorkomt ook voor zichzelf en tegenover anderen het gevoel te krijgen, dat
er schot in de plannen zat. Bij al hun beslommeringen de associatie van de
grond te krijgen, gingen Hijner en Van Dregt aan de Eindhovense textielschool de tweejarige avondcursus volgen om zich in de theoretische grondslagen van het yak te bekwamen. In november berichtte Hijner namens 'De
Ploeg'in Vrije Arbeid, het verenigingsorgaan van G.G.B., dat de cooperatie
na de opgedane ervaringen had besloten de "kleine opzet tot een flink bedrijf
om te zetten". De technische proeven waren bevredigend verlopen en de
handel bood voldoende perspectief. Er zou op eigen terrein een weverij worden ingericht met twaalf getouwen. Het bedrijf zou zich toeleggen op de fabricage van linnen, halflinnen en katoen voor huishoudtextiel, zowel in plat,
pellen als damastwerk. Op aanvraag zou ook handwerk worden geleverd.
feuille, die voor het grootste deel uit oost- en middeneuropese staatspapieren was
samengesteld. Voor de beheerders betekende het een uitkomst, dat na vooraf
gaande mislukkingen in 1921 een exploitatiecontract tot stand kon komen.
1) Over de staking geven de Meierijsche Courant en het Eindhovensch Dagblad
tussen 19 januari tot 16 maart 1920 geregeld korte berichten.
I) De fa. Begemann & Co. was oorspronkelijk een uit de 1ge eeuw daterend
linnenfabriekje. De genoemde handgetouwen waren van dit bedrijf aikomstig en
mogelijk ook een uit een soortgelijk bedrijfje van de fa. Van Dijk-Buysman, eveneens te Nuenen gevestigd.
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'De Ploeg' beschikte reeds over een aantal tweedehands getouwen, die voor
de prijs van 1130,- per stuk via de weversassociatie 'Aurora' uit Enschede
van een textielfabriek te Winterswijk waren overgenomen. Verder had ze
negen garenbomen voor het opwikkelen van kettinggarens aangekocht en
bij de Webstuhl- und Webereimaschinen-Fabriks- A.-G. te Jagemdorf in
Silezie twee nieuwe bovenslag-revolvergetouwen met een rietbreedte van
180 cm. in bestelling1). AIle aankopen tot een bedrag van bijna 12.300,waren uit het bedrijfskapitaal van de landbouwkolonie gefinancierd, evenals
die van garens en textielgoederen, waarvan begin 1922 nog bijna 1 1.200,in voorraad lag.
Inmidde1s kwam ook een bouwtekening gereed. Het ontwerp voorzag in
een gebouw van 15 x 10 meter met een weverijgedeelte, een mangelruimte,
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Voor- en zijaanzicht van de op het Ploegterrein in Best te bouwen weverij, 1921.
1) De garenbomen waren geleverd door de fa. Funke & Oonk te Winterswijk en
kostten 133,- per stuk. De nieuwe bovenslag getouwen werden betrokken via de
agentuur- en commissiehandel fa. K. B. Brocking & Co. te Beek & Donk en kostten
loco Aarle-Rixtel 1275,- per stuk.
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een pakkamer en een magazijn onder een dak met drie Iichtkappen. In een
frontverdieping zou het kantoor worden ingericht. Het concept mag opmerkelijk heten door de nieuwe zakelijkheid van zijn vormgeving, die reminicenties aan de opvattingen van 'De Stijl' groep oproept. Hijner noemt het
Iouter toeval. Aan de tekening was geen architekt te pas gekomen, weI wat
huIp van een geestverwant uit Eindhoven om het idee op papier te zetten.
Het was 'De Ploeg' er om te doen zo goedkoop mogelijk te bouwen1).
Aanvankelijk weigerde het gemeentebestuur van Best de aanvraag voor
een bouwvergunning in behandeling te nemen, omdat de tekening in potlood
was uitgevoerd. Een tweede aanvraag, nu in inkt getekend, kreeg 19 januari
1922 weI de vereiste goedkeuring.
De bouw zou worden gefinancierd uit de opbrengst van twee nieuwe series
van tien schuldbewijzen van/l.OOO,-, waarmee de reeds lopende hypothecaire obligatielening van 'De Ploeg' zou worden uitgebreid. De belangstelling
onder kapitaalkrachtige geestverwanten was echter zo gering, dat de emissie
misIukte.
Oprichting van 'De Ploeg' in Bergeijk

Meer nog dan deze tegenslag gaven onverwachte gebeurtenissen op de
nevenvestiging te Bergeijk er aanleiding toe geheel van de bouwplannen te
Best af te zien. Omstreeks Kerstmis kwam daar de vrouw des huizes, Hinke
Hoekstra, plotseling te overlijden. Haar man keerde kort daarna naar Best
terug, zodat het rustoord zonder toezicht verkeerde. Om bepaalde redenen
was het exploitatiecontract destijds door Hijner getekend, zodat hij de verantwoordelijkheid droeg voor de uitvoering van de overeenkomst. Het contract bevatte overigens de bepaIing, dat de exploitatie mocht worden overgedragen aan een nader op te richten cooperatieve productie- en verbruiksvereeniging 'De Ploeg', die in Bergeijk gevestigd zou worden. Zover was men
nog niet gekomen en nu moest Hijner de sleutel zelf in het slot steken.
Ben gunstige omstandigheid hierbij was, dat Bergeijk de mogelijkheid
bood het textielbedrijf met minder kosten op te zetten. In de tuin achter het
herstellingsoord lag een vervallen schuur, die na herstel en verbouwing als
weverij kon worden ingericht.
Hoewel nog werkzaam bij Philips en sinds kort met zijn gezin in Eindhoven
woonachtig, aanvaardde Hijner met medewerking van zijn vrouw de onvoorziene consequenties en verhuisde in januari 1922 naar Bergeijk.
Anders dan Van Malsen en zijn vrouw begonnen zij onmiddeIIijk een groep
te vormen om de werkzaamheden uit te voeren en tot de oprichting van een
cooperatie te komen. Er kwamen een huishoudster, een tuinman en een jongen, en Hein van Dregt bracht twee zonen mee. Toen er enige lijn in de
1) Ben beinvloeding vanuit de vormentaal van 'De StijI' is daarmee niet uitgesloten. Haar nonconformisme zal ongetwijfeld andere nonconformisten hebhen aangesproken. Bovendien leefden er in deze architektengroep socialistische denkbeelden
en in dat opzicht hestond er affiniteit tussen haar streven en dat van 'De Ploeg'.
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situatie was gekomen zocht Hijner iemand, die aIs reiziger de textieIhandeI
zou wiIIen verzorgen. Voor deze taak meldde zich Piet Blijenburg, die zich
per 1 januari 1923 bij de groep aansloot.
De eerste zorg van de groep richtte zich op het in bedrijf brengen van het
herstellingsoord om betalende gasten te kunnen ontvangen. Toen kwam de
weverij aan de beurt. De schuur was zo vervallen, dat ze voor het grootste
gedeelte moest worden gesloopt. De verbouwing gebeurde vanuit het werk,
zonder bouwtekening en aanvankelijk zonder vakmensen. Van de dOOl een
architekt aangeboden medewerking wilde men geen gebruik maken. Men
vond het niet juist voor de goede verhoudingen en de mensen, die het werk
uitvoerden, konden toch geen tekening lezen. In de situatie, waarin ze verkeerde, kon de groep zich bovendien niet veroorloven rekening te houden
met "schoon of niet schoon", schreef Hijner. Grote fabrieken waren ook in
schuurtjes begonnen en het voornaamste was, dat er geproduceerd en kapitaal gevormd kon worden. Hij hoopte, dat 'De Ploeg' later hierop zou kunnen terugkomen.
De werkzaamheden namen aile beschikbare tijd in beslag, tot laat in de
avond en vaak ook op zondag. Voor de afwerking en de elektrische installatie
kreeg men geschoolde hulp van produktieve associaties uit Amsterdam.
Karneraden uit Eindhoven installeerden na eigen werktijd het mechanische
gedeelte. Toen de weverij in gebruik genomen kon worden, voelde de groep
zich consistent genoeg om over te gaan tot de officiele oprichting van een
cooperatieve vereniging om hierdoor rechtspersoonlijkheid te verkrijgen.
De cooperatie nam in haar statuten de doelstelling van G.G.B. op, die ze
wilde verwezenlijken:
"a) door het in onderlinge samenwerking exploiteeren der Van Galenstichting te Bergeijk, en het uitoefenen van verschillende productieve
bedrijven, die zij wenschelijk oordeelt op cooperatieven grondslag;
b) door den handel in haar eigen voortbrengselen en al die zaken, waarvan de in- en verkoop ook voor niet-Ieden wenschelijk wordt geacht;
c) door bevordering van productieve cooperatie in het algemeen" (art. 2).
De statuten bevatten voorts bepalingen omtrent lidrnaatschap, bestuur en
technische leiding, raad van cornrnissarissen en de verder gebruikelijke onderwerpen.
Het kapitaal der vereniging zou bestaan uit fondsen en eigendornrnen, al
dan niet onder speciaal verband opgenomen gelden en schenkingen. Voor
schulden waren de leden hoofdelijk aansprakelijk. Een specificerende bepaling gafnauwkeurig de verdeling aan van de jaarlijks te behalen netto winst1).
De cooperanten behoefden zich echter de eerste jaren hierover nog geen
zorgen te maken.
1) Stichtingsacte en statuten, gepubliceerd onder Of. 7368 in het bijvoegseI van
de Nederlandse Staatscourant, 18 april 1923 no. 75. Als oprichters worden in de
acte genoemd: P. Blijenburg, N. E. van Straalen, huishoudster, F. Drost, tuinman,
H. van Dregt, wever, C. Hijner en mevrouw W. H. Hijner-Salm.
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Alvorens op de financiele aspekten van de cooperatie in te gaan, willen we
aan de hand van de beschikbare gegevens een beeld geven van de weverij, de
produktie en de afzet.
De weverij

Het bedrijfsgebouw had een lengte van 16,5 meter bij een breedte van 8,50
meter. De grootste hoogte onder het dubbele sheddak bedroeg 4,25 meter.
De hierbij afgebeelde plattegrond geeft de inrichting aan met weverij, berging, kantoor en reparatiewerkplaats 1). In de weverij stonden acht getouwen
opgesteld, bij gebrek aan betere gegevens niet anders aan te duiden dan als
vier smalle zware, twee smalle lichte en twee brede middelzware typen. Ze
behoorden tot de reeds genoemde aankopen van 1921. De twee brede machines moeten dan ook de nieuwe bovenslag-revolver getouwen zijn geweest,
waarbij spoelwisseling door draaien van de revolver het mogelijk maakte
ruiten in kleuren te weven. Ben ervan was uitgebreid met een 25 schafts
Crossborder dobby inrichting met een capaciteit van 160 tot 180 toeren per
minuut voor het weven van pellenpatronen. Yoorts beschikte men over een
naamjacquardinrichting voor het inweven van gebruiksnamen 2).
Het machinepark ontving zijn beweegkracht van een 3 PK/220 V. electromotor via een aandrijfinrichting van drijfassen en drijfriemen.
De voorbereiding tot het weven was minder uitgebreid opgezet. Aanvankelijk werden de kettinggarens opgeboomd van de spinnerij betrokken. N a
enkele maanden beschikte men zelf over een kettingscheerinrichting met een
9/8 zig-zag expansieriet van 208 cm., verdeeld in 23 segmenten, elk met 20
tanden3 ). Een klossenrek ontbrak evenwel nog. De ketting moest daarom nog
met de hand worden opgeboomd.
Het bedrijf beschikte evenmin over een inslagspoelmachine, zodat het
inslaggaren op sehietjes moest worden gekocht. De aanschaf van een dergelijke machine is weI overwogen, maar niet gerealiseerd4 ).
1) Voor de bouw was een Hinderwetvergunning vereist, die 3 mei 1922 was aangevraagd en na een herhaald verzoek op 28 augustus d.a.v. werd verleend onder
voorwaarde, dat de weverij voor het einde van het jaar in gebruik moest zijn genomen. Om de indruk te wekken hieraan te voldoen, boomde Hein van Dregt in zijn
woning te Eindhoven een garenketting van 600 yards op, die in de weverij werd
neergelegd. Hijner zond de vereiste mededeling in, dat het bedrijf op 29 december
1922 in werking zou treden. Op de bij de aanvraag behorende tekening stonden vier
getouwen aangegeven. De afgebeelde tekening is die van de elektrische installatie
en geeft in een andere opstelling acht getouwen aan .
•) Bedrijfsarchief 'De Ploeg', map 11: 31/32, brief 28.4.1923, waarin aankoopbevestiging aan Fa. Briel & Verster, weverij te Eindhoven, waarvan de dobby inrichting, waarschijnlijk een Hattersley, voor de prijs van /225,- werd overgenomen. De naammachine kwam uit hetzelfde bedrijf en kostte /150,-.
8) T.a.p., brief 30.5.1923 met orderbevestiging aan de N.V. Tattersall & Holdsworth's Machinefabrieken en Magazijnen 'De Globe' te Enschede voor de levering
van het zig-zagriet tegen de prijs van /128,-.
') Waarschijnlijk naargelang de prijsnotering of vanwege de gewenste soorten en
hoeveelheden werden de garens van verschillende spinnerijen en garenhandelaars
betrokken. De belangrijkste leverancier lijkt katoenspinnerij 'Bamshoeve' te zijn
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De eindbewerking van wassen en bleken, om van de rowe naturel katoenen
stukken graslinnen te maken, gebeurde eveneens buiten het eigen bedrijf.
WeI behoorde een kleine kalander, een soort mangel voor het opmaken van
smalle stoffen tot de inventaris1).
De aangemeide verzekeringswaarde van het bedrijf bedroeg per 7 maart
1923 in totaal 117.950,-, waarvan 16.000,- voor het gebouw, 12.400,voor de acht getouwen,/2.000,- voor garens in voorraad en op de machines
15.000,- voor textielgoederen en de resterende som voor de overige inventaris met inbegrip van kantoormeubilair en een drukpers met letters voor
het maken van prijslijsten 2).
De weverij was ingericht voor twee tot drie wevers, een garenspoeler en een
kettingscheerder. De cooperatie verwachtte, dat leden van de Twentse weversgroep 'Aurora' zich bij haar zouden aansluiten. Van hen kwamen er ook
enkelen een kijkje nemen, maar bij nader inzien voelden ze er niet voor naar
het afgelegen Brabantse dorp te migreren, ook niet toen de eigen associatie
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Plattegrond Weverij 'De Ploeg' in 1923

geweest. In mindere mate de garenhandel B. Steunenberg, eveneens te Enschede
gevestigd.
1) Waar de eindbewerking van de geweven stoffen plaats yond, is niet bekend.
Bij wijze van proef yond de behandeling van de eerste twee stukken katoen plaats
bij wasserij 'Steensel' te Steensel. Nadien wordt in de administratie een enkele keer
Ten Cate of de Eibergsche Stoombleekerij genoemd. Het confectioneren van de
stof, het zomen en lussen gebeurde soms door vrouwelijke leden van de groep, maar
vaker aIs huisarbeid door een vrouw uit het dorp.
2) Bedrijfsarchief'De Ploeg', map 11: 29, brief 7.3.1923 aan de Maatschappij van
Brandverzekering te 's-Hertogenbosch met opgave van aan te brengen wijzigingen
in de lopende verzekeringspolis van de Van Galenstichting.
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in 1923 over de kop gingl). Zo bleef Hein van Dregt met een van zijn zonen
als tijdeIijke hulp de enige wever.
'De Ploeg' zag zieh overigens al gauw genoodzaakt het verlangen andere
textielarbeiders voor haar eooperatieve idealen te interesseren, in te binden.
Ze besehikte nauweIijks over handelsgeld, telwijl de leveraneiers weigerden
inslaggarens op krediet te leveren.
Nadat Van Dregt 1400 el hemdenkatoen van 70 em. breed en nog wat
bonte stoffen had geweven, waren er begin augustus geen inslaggarens meer
in voorraad. Op vier getouwen gereed gemaakte kettingen voor smalle stukken slopenkatoen en keperstof en voor brede stukken lakenkatoen van 150
em. en sehortenbont van 134 em., moesten blijven Iiggen, totdat de garenvoorraad met geleend geld was aangevuld 2). DergeIijke situaties deden zieh
meer voor en stagneerden het normale produktieverloop.
In verhouding tot de groeiende omzetten van de textielhandel bleef het
eigen produkt dan ook tot een symbolisehe hoeveelheid beperkt. 'De Ploeg'
kon evenwel pretenderen een produktieve associatie te zijn met een eigen
produktieapparaat, hetgeen voor de beeldvorming in geestverwantelijke
kring een distinetieve betekenis had.
Voor de in relatieve eenzaamheid werkende wever moet de situatie uitzichtloos zijn geworden. In januari 1925 vertrok hij hals over kop naar
Frankrijk om de belangen van een in moeiIijkheden verkerende zoon te regelen. Hij kwam echter niet meer naar Bergeijk terug en liet de eooperatie voor
wat ze was. Zijn heengaan betekende het einde van de weverij. Een door
G.G.B. ondernomen poging nieuwe "genooten voor de praetijk" te vinden,
haalde niets uit. De oproep riehtte zieh op "werkers", die bereid waren de
produetieve groepen, zoals o.a. 'De Ploeg' te versterken. "Want wij zijn
socialisten. Maar socialisten, die nu reeds den feitelijken opbouw tot een
algemeene socialistisehe samenleving willen brengen". Uit niets bIijkt, dat er
beweging in de rijen kwam. De belangsteIIing voor het alternatieve streven
was over zijn hoogtepunt heen.
1) T.a.p., map 11: 26, brief 23.2.1923 aan B & W van Bergeijk met een subsidieverzoek voor de bouw van twee woningen. Hijner zet uiteen, dat er in totaal vier
woningen nodig zijn voor de huisvesting van weversgezinnen uit Ensehede. 'De
Ploeg' kan aan vier wevers werk verschaffen door de speciale omzet in diverse artikelen, terwijl er elders in de textielindustrie een grote slapte heerst. Vit de brief
blijkt verder, dat het de cooperatie in Bergeijk niet gemakkelijk wordt gemaakt.
Hijner wijst er op dat het gemeentebestuur er voor te waken heeft, dat er niet met
twee maten wordt gemeten. In het spraakgebruik van de omgeving werden de
leden van de groep "bolsjewieken" genoemd.
Betreffende het einde van de weversgroep 'Aurora' is correspondentie aanwezig
in het G.G.B.-arehief, berustend in het Internationaal Instituut voor Sociale Gesehiedenis te Amsterdam, mappen 62-64. Daarin is o.a. sprake van overname van
getouwen door 'De Ploeg'.
2) G.G.B. Arehief, map 63 ingek. brief no. 385 van 8.8.1923. Hijner vraagt daarin
f 400,- voorsehot van de Spaar-Voorsehotbank voor de aankoop van garens. Het
werk ligt stil en de mensen helpen bij de oogst op de landbouwkolonie te Best.
Ingek. brief no. 392 van 20.8.1923, waaruit blijkt, dat het gevraagde geld is ontvangen.
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Zakelijk bezien kwam het stilleggen van de weverij voor de cooperatie niet
ongelegen. Wei viel hiermee haar belangrijkste ideeele strijdmiddel weg, dat
aan de vele opofferingen de feitelijke zingeving ontnam. Toen na enkele jaren
ook het herstellingsoord werd gesloten, bleef met het lidmaatschap van
G.G.B. aIleen de handel over van "al die zaken, waarvan de in- en verkoop
ook voor niet-Ieden wenschelijk werdt geacht" en die floreerde weI.
De textielhandel

De in 1921 te Best aangevangen textielhandel verliep aanvankelijk geheel
via een kennissenkring en de handelsaktiviteiten beperkten zich vooralsnog
tot het uitvoeren van binnengekomen bestellingen. A1s aanloop tot en verlengstuk van de op te richten weversassociatie behoorde deze aktiviteit tot
de vele, die Hijner op gang bracht om de voorgenomen plannen te realiseren.
De toetreding van Piet B1ijenburg tot de associatie in wording maakte het
mogelijk de handel een meer professioneel en expansief karakter te geven.
Hij was vertegenwoordiger van een groothandel in bakkerijartikelen te
Krommenie en zou dit werk voorlopig nog twee dagen per week op salaris
en vrij treinabonnement voortzetten in combinatie met zijn cooperatieve
bezigheden. Voor de geldarme associatie was het een welkome regeling en
Piet Blijenburg verbrandde niet direct aIle schepen achter zich.
De meer gerede aanpak van de handel leidde tot duidelijke resultaten.
Naast de toenemende verkoop aan particulieren kwam een grossierderij tot
ontwikkeling. Voor de detailhandel beschikte 'De Ploeg' over de diensten
van al dan niet op provisiebasis werkende tussenpersonen, vaak geestverwante of andere aktieve dames. Blijenburg zette de groothandel op door bezoeken aan manufacturiers binnen en buiten het gebied, waar hij voor zijn
vroegere werkgever de relaties nog verzorgde. Voorts grossierde 'De Ploeg'
voor andere cooperatieve handelsassociaties.
Het was een moeilijk begin, tastend naar de belangstelling voor goederen,
die men in de eigen weverij zou kunnen maken. De gevraagde artikelen kocht
men dan van grossiers, totdat de hoeveelheid groot genoeg was voor rechtstreekse afname van fabrieken 1).
Uitbreiding van de klantenkring vereiste een verruiming van het goederenassortiment. Zowel in binnen- aIs buitenland zocht men naar leveranciers,
die de gewenste goederen en kwaliteiten tegen concurrerende prijzen konden
leveren. In maart 1923 ondernam B1ijenburg een orientatiereis naar Duitsland om bij de fabrieken te onderzoeken, welk assortiment ze voerden en op
welke voorwaarden ze bereid waren te leveren2).
1) Tot de leveranciers uit de eerste jaren behoren naast de fa. Begemann, de fa.
Tirion & earlier te Nuenen, Van Ogtrop & Hamer te Amsterdam, J. H. Meyerink
& Zn. te Winterswijk. Met de uitbreiding van de handel en de vergroting van het
goederenassortiment nam ook het aantal leveranciers toe.
2) Bedrijfsarchief 'De Ploeg', map 11: 77, br. 26.3.1923 van P. BJijenburg uit
BerIijn. Hij bezocht fabrieken in Sorau en omgeving (thans Pools gebied), waarvan
later artikelen werden betrokken.
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Ook bedrijven in Belgie behoorden tot de leveranciers en uit eigen land
betrok men van fabrieken in Twente, Eindhoven en Tilburg. Ben belangrijke
omzetinjectie gaf de verwerving van de agentuur in reformondergoed en
stoffen van de fa. Mahr & Haake uit Hamburg. Dit artikel, ook weI als
korellstof aangeduid, een poreus katoenen weefsel, yond als gezondheidskleding in niet-conventioneel levende milieus gretige aftrek en bevorderde
mede de verkoop van andere artikelen.
De oude relatie met de firma Begemann & Co. voor de levering van fijn
huishoudtextiel, o.a. "Indische uitzetten" ontwikkelde zich zodanig, dat
'De Ploeg' de firma feitelijk geheel vertegenwoordigde1). In november 1926
droeg de eigenaresse haar zaak aan 'De Ploeg' overS).
De afdeling Begemann verzorgde voortaan de handel in huishoudtextiel,
waarvan de afzet overigens achteruit liep. Het systeem van agentessen had
zijn langste tijd gehad en naast de traditionele wederverkopers ging ook het
grootwinkelbedrijf het gangbare betere genre in zijn assortiment opnemen.
Het handelsassortiment van 'De Ploeg' verplaatste zich meer naar de woning·
textieI. "AI zoekende waren we via brabantse bonte ruitjes op gordijnstof,
kleedjes etc. overgegaan, in de landhuisstof wisten we een beter genre te ontwikkelen, het artikellag bij Blijenburg in goede verkoophanden, het artistieke
kreeg een aantrekkelijke kant"8).
Ben marktorientatiereis van Piet Blijenburg in 1928 naar Engeland leverde
verdere impulsen op voor de overgang naar woningtextiel met een eigen karakter, die in latere jaren de faam van 'De Ploeg' zou worden.

1) Bedrijfsarchief 'De Ploeg', map 11: 743, prijsopgave van de fa. Begemann.
Ben Indische uitzet kon als voIgt zijn samengesteld:
18 lakens, katoen, 240 x 250 cm.
12 lakens met entre-deux, katoen, 240 x 250 em.
24 sloopen, katoen, 50 x 90 em.
12 sloopen, katoen, met kant
12 rolsloopen, katoen, met kant
36 katoendamast servetten, 65 x 70 em.
6 tafeIlakens 10/4 x 3, el, katoen
3 tafeIlakens 12/4 X 4 el, katoen
24 vingerdoekjes zonder franje, katoen
12 linnen handdoeken
18 halflinnen handdoeken
24 baddoeken, 50 x 100 em.
6 baddoeken
6 badlakens, 170 x 200 cm.
12 theedoeken, rood geruit
24 droogdoeken, gerstekorrel
24 vaatdoeken met Ius
24 stofdoeken
24 potdoeken
De artikelen konden gezoomd of ongezoomd geleverd worden.
2) Kamer van Koophandel te Eindhoven, handelsregister dossier 4227, opgave
d.d. 4.11.1926. F 1145 en 1146.
8) C. Hijner in een brief van 22.9.1974 aan de auteur.
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De cooperatie begon haar aktiviteiten in een zakelijk gezien minder gunstige periode. Nederland verkeerde in een ekonomische recessie en het bedrijfsleven ondervond de gevolgen van door gewijzigde valutaverhoudingen
goedkope goedereninvoer uit het buitenland. Ook 'De Ploeg' maakte gebruik van deze situatie door buitenIandse artikelen tegen concurrerende
prijzen in het handelsassortiment op te nemen. Toch kreeg Blijenburg bij
zijn bezoeken aan winkeliers vaak te horen, dat de zaken slecht gingen en ze
niet durfden in te kopen.
De afzet onder geestverwanten riep minder problemen op en vormde dan
de drijvende kurk van geloof, hoop en doorduwen.
Het ekonomisch herstel omstreeks het midden van de jaren twintig leverde
ook aan de inspanningen van 'De Ploeg' meer profijt op. Daling van de katoenprijzen met soms meer dan 20% schiep in 1926 echter zorgen vanwege
de grote voorraden, die nog tegen oude prijzen waren ingekocht. Verder
ondervond men toenemende concurrentie "nu de groote firma's moeilijk
kunnen exporteeren en alles op de binnenIandsche markt werpen". 'De
Ploeg' mocht zich echter verheugen in een solide klantengroep. Hoe de verkopen en bruto winsten van 'De Ploeg' zich in de periode 1922-1928 ontwikkelden, blijkt uit het volgende overzicht, waarin de totale bruto winst van
de cooperatie is opgenomen1).

TABEL I
Bedrij!sgegevens 'De Ploeg' 1922-1928

Jaar

1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928

Verkopen

2.676,25
21.626,50
46.545,84
53.966,85
56.026,66
63.711,20
71.301,21

Bruto winst
textielhandel

In%

398,63
4.232,72
6.107,17
8.105,69
7.820,06
11.888,31
12.658,72

14,8
19,6
13,1
15,0
14,0
18,7
17,7

v/d verkopen

Totale bruto
winst van aIle
cooperatie
aktiviteiten
957,13
5.395,20
7.834,60
10.014,08
11.871,05
11.828,50
12.635,-

1) Het overzicht is samengesteld uit de verlies- en winstrekeningen van de desbetreffende jaren (Bedrijfsarchief, map 11: 498). Het wijkt af van een soortgelijk
overzicht, dat per 1 januari 1936 door het accountantsbureau werd opgesteld.
Daarin was voor de hier genoemde jaren geen onderscheid gemaakt tussen de winst
op handelsgoederen en de opbrengst uit andere aktiviteiten, t.w. opbrengsten van
salarissen van elders werkende leden en opbrengsten verkregen uit de Van Galenstichting en de tuinexploitatie.
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Financiele kanten

Het is wellicht overbodig op te merken, dat de cooperatie in de eerste jaren
van haar bestaan op een uiterst smalle financiele richel balanceerde en van
dag tot dag voor haar zelfbehoud moest vechten.
Alles bijeen beschikte de groep in december 1922 over / 1.500,- aan ontvangen leningen en een fictief beginkapitaal van/4.800,-, dat door een in
prive gehouden lening was gedekt. Deze middelen en een hypotheek van
/1.000,- ten laste van de Van Galenstichting dienden ter financiering van
de eerste opknapbeurt en de inrichting van het herstellingsoord, de aanvang
van de weverijbouw en mogelijk ook de ovemame van de door 'Best' voorgeschoten weverij-inventaris. Behoudens een schenking van/1.ooo,- voor
de eerste aankoop van garens beschikte de groep nauwelijks over vlottende
middelen.
De vele pogingen ideeele geldschieters te interesseren voor de produktieve
associatie leverden vrijwel niets op. Het revolutionair elan was over zijn
hoogtepunt heen, terwijl ook de ekonomische malaise zich liet gelden. Welgestelde geestverwanten toonden zich gereserveerder dan direkt na de oorlog,
toen ze soortgelijke experimenten met geldleningen mogelijk maakten.
Om toch armslag te krijgen voor het inkopen van grondstoffen en textielgoederen wendde de cooperatie zich tegen haar anti-kapitalistische principes
in, in april 1923 tot de Nationale Bankvereeniging te Eindhoven voor een
krediet van / 10.000,-. De bank nam echter geen genoegen met de in borgstelling aangeboden activa van de landbouwkolonie te Best en weigerde op
de aanvraag in te gaan.
Enige hulp verleende weI de Spaar- en Voorschotbank van de vereniging
G.G.B. Deze "eigen" kredietinstelling kon overigens aileen maar kleine
voorschotten tot maximaal /500,- voor korte termijn beschikbaar stellen
om de ergste nood van de aangesloten groepen te lenigen. Slechts bij uitzondering leende ze geld voor langere tijd uit. De G.G.B-bank zat zelf voortdurend krap bij kas en meer dan eens moest ze voorschotten weigeren. 'De
Ploeg'verkeerde dan ook regelmatig in financiele moeilijkheden. Uiterste vervaldata van te betalen wissels brachten terugkerende opwinding in de groep.
Op het tijdstip, dat haar overievingskans aan een zijden draadje hing,
kwam er hulp van structurele betekenis. Ben in Soest gevestigde christenanarchistische stichting verstrekte ingaande 1 januari 1924 een langlopende
lening van/5.ooo,- it 6%. Bovendien ontving de cooperatie van particuliere
zijde een lening van /2.500,- en een schenking van /2.000,-. Met deze
geldinjecties op dit moment kon 'De Ploeg' de zware moeilijkheden te boven
komen. De verruiming van handelsgeld stelde de cooperatie in staat haar
aktiviteiten te vergroten, zoals blijkt uit de meer dan verdubbelde goederenomzetten van 1924 en de ontwikkeling in volgende jaren. In samenhang met
deze expansie bleef de financiering zorgelijk, maar werd minder nijpend en
liet enige verruiming van eigen levensbehoeften toe.
Op een voor buitenstaanders gecompliceerde wijze droeg voorts de exploitatie van het herstellingsoord bij tot de vorming van het cooperatieve kapi-
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taal. De exploitatie leverde jaar op jaar verliezen op, die de exploitant, i.c.
'De Ploeg' contractueel voor eigen rekening moest nemen. AIs zodanig drukten ze de resultaten van de cooperatie en vormden ze een lopende last voor
de groep. Daartegenover stond, dat de cooperatie behoudens een huursom
voor de weverij geen huisvestingskosten had en aIleen een dagvergoeding
van/l,- per persoon voor genoten leeftocht aan de huishouding verschuldigd was. Anderzijds debiteerde 'De Ploeg' de Van Galenstichting voor aIle
jaarlijks door groepsleden en gastleden aan het hersteIIingsoord uitgevoerde
onderhouds- en uitbreidingswerkzaamheden op basis van zakelijk berekende
loon- en materiaalkosten. Zo ontstond een vordering van/5.ooo,- op de
stichting, die in 1924 in hypothecair verband werd gebracht. Op gelijke wijze
kwam de stichting in de daaropvolgende jaren voor ongeveer /1.800,- in
het krijt van 'De Ploeg' te staan. Bij de opheffing van het herstellingsoord in
1928 droeg de Van Galenstichting huis, bijgebouwen, erf en tuin, samen groot
83,47 are, met een overeengekomen transactiewaarde van/l1.500,- over
aan 'De Ploeg'. Van haar kant nam de cooperatie een vroeger op de eigendommen van de stichting gevestigde eerste hypotheek van /4.000,- over,
verleende ze kwijting van de door haar genomen tweede hypotheek van
/5.000,- en betaalde het saldo in contanten onder verrekening van de 10pende voorschotten en de overdracht van een inmiddels verworven stukje
bouwland ter waarde van /500,-.
Dejaarrekeningen tonen aan, dat de cooperatie over de periode 1922-1927
per saldo een nettowinst van/4.500,- behaalde. Gegeven het weg te werken
exploitatieverlies op het herstellingsoord in die jaren, gekapitaliseerd op
/13.000,- moet de netto opbrengst van de textielaktiviteiten /17.500,zijn geweest.
De balans per 31 december 1928 geeft een inzicht in de financiele positie
van 'De Ploeg' aan het einde van de door ons behandelde periode.
De balanspost machines omvatte naast enkele kleine werktuigen de automobiel voor het klantenbezoek; de weverij-inventaris was eerder al geheel
afgeschreven. De post gronden en gebouwen drukte het resultaat uit van de
Balans van 'De Ploeg' per 31 december 1928 (verkort)l)

Machines, gereedschappen e.d.
Liquide middelen
Goederen
Gronden en gebouwen
Debiteuren
Tuin & Hoenderpark

f 2.050,739,67
- 8.770,54
- 12.000,-

- 16.391,23
950,-

Hypotheek o.g.
Bank
Leningen en voorschotten
Kapitaal
Interest
Crediteuren

f 40.901,44
1)

Bedrijfsarchief 'De Ploeg', map 11: 798, jaarstukken.

f 7.000,218,92

- 16.980,- 5.571,50
717,64
- 10.413,38

f 40.901,44
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transactie met de Van Galenstichting. Daartegenover vormde de post hypotheek o/g een nieuwe schuldenlast. Het verschil tussen deze beide posten
komt vrijwel overeen met het bedrijfskapitaal, dat ondanks het netto winstresultaat van de afgelopen jaren sinds 1923 niet was verhoogd. De verklaring
kan men vinden in de post leningen en voorschotten, welke nu mede de oorspronkelijk ter dekking van het beginkapitaal in priv6 gehouden lening
omvatte.
De balans toont aan, dat in zakelijk opzicht een basis was gelegd voor verdere ontwikkeling. Vrijwel uitsluitend met geleend geld en ingehuurd begonnen, beschikte de cooperatie nu over eigen kapitaalmiddelen. Dit was het
resultaat van hardnekkig volgehouden zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en het uitpingelen van bedrijfskosten door een onthechte, weinig eisen
steIIende levenswijs.
Mutaties
In de loop van de jaren wijzigde de samensteIIing van de groep. Cooperanten vielen af, nieuwe sloten zich aan, maar de omvang van de groep bleef tot
vijf a zes leden beperkt. Ingrijpend was het heengaan in 1927 van Carl Hijner.
Zijn vertrek markeerde het einde van de 'Grtinderzeit' en sloot ook in idcilel
opzicht een tijdperk af. Met het winnen van zakelijk 'corps' waren de oorspronkelijke ideologische uitgangspunten in minder geprofileerde idealen
overgegaan.
De verdere ontwikkeling van 'De Ploeg' kenmerkte zich door een andere
maatschappelijke orientatie, niet als een breuk met het verleden, maar als een
verandering in de tijd. De cooperatieve rechtsvorm bleef gehandhaafd met
vemieuwing van de statuten in 1937, maar het cooperatief ideaal oefende
nauwelijks nog aantrekkingskracht uit. Medewerkers kwamen in loondienst.
Tegen de druk van de crisisjaren in zag 'De Ploeg' van jaar tot jaar haar
handelsomzetten toenemen.
In de verhouding tot haar leveranciers ontwikkelde de groothandel zich
van afnemer van gereed produkt naar opdrachtgever voor de uitIevering van
naar kwaliteit en dessinering door haar zelf bepaalde goederen. Ze bracht
een goederenassortiment naar nieuwe a-traditionele ontwerpen, in een gamma van primaire kleuren, dat aansluiting yond bij de nieuwe ontwikkelingen
van kleur- en ruimtebeleving, funktie en vorm in de architektuur. Met deze
artikeIen yond 'De Ploeg' haar bepalende richting, nam ze een avant-garde
plaats in en bracht ze op het gebied van woningtextiel een belangrijke vernieuwing tot stand. De grote doorbraak ervan kwam overigens na de tweede
wereldoorlog. Toen kreeg het materiele vertrekpunt van de cooperatie, een
eigen produktiebedrijf, nieuwe funktionele verbeeldingskracht. Naast andere
overwegingen leidde de oprichting van de weverij echter tot het prijsgeven
van de cooperatieve bedrijfsvorm. In 1957 werd de cooperatie opgeheven om
plaats te maken voor een anders geijkte ondememingsstructuur. Zo ontstond
de Weverij De Ploeg N.V.
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Inleiding
Het doel van deze studie is Zweden te plaatsen in het sociaal-economische
geschiedsverloop van Europa na de tweede wereldoorlog. Hiertoe werd als
periode de naoorlogse jaren veertig en de jaren vijftig gekozen. Hoewel elke
cesuur in een geschiedwerk kunstmatig is, vormt 1945 vanuit politiek en
psychologisch oogpunt blijkbaar zo'n mijlpaal, dat vele contemporaine studies - zonder meteen de historische continui:teit van de economische en
sociale ontwikkelingen te willen verloochenen - bij dit jaar aanvangen en de
gebeurtenissen daarv66r hetzij als bekend veronderstellen hetzij impliciet als
voorgeschiedenis behandelen.
De criteIia voor een afsluitingsjaar van naoorlogse contemporaine studies
lopen nogal uiteen. Vaak wordt het laatste jaar gekozen, waarover voldoende
materiaal beschikbaar is. In deze studie werd het jaar 1959 gekozen, vooraleerst omdat vele economische studies en statistische rapporten voorzien zijn
van decade-overzichten, vervolgens omdat de idee van de Europese Integratie aan het eind van de jaren vijftig zich met name in West-Europa ontwikkeld had tot een factor, waarmee in de wereldpolitiek rekening gehouden
moest worden. Aldus werd bereikt dat er in deze studie zowel een afgeronde
peri ode als een redelijke tijdsdistantie verkregen werd.
De ruimtelijke begrenzing van deze studie is het "Europees" perspectief.
De ruimere begrenzing van het wereldperspectief bleek een te onoverzichtelijk terrein. De vergelijkbaarheid van Zweden met b.v. een Afrikaans of
Aziatisch land is bovendien minimaaJ, zodat de comparatieve methode in
die gevallen weinig doeltreffend is. Aan het perspectief van de "westerse wereId" is m.L het bezwaar verbonden, dat het verwachtingspatroon, dat er
vlak na het einde van de tweede wereldoorlog bestond, geen recht wordt gedaan. Tot begin 1947 bestond immers nog de hoop, dat de intergealIieerde
samenwerking zou voork6men, dat de wereld weer in invloedssferen en
machtsblokken zou worden opgedeeld.
Voor de plaatsing van Zweden in het Scandinavisch perspectieftenslotte,
bestaan reeds uitgebreide studies.
Bij de localisatie van Zweden in het Europese perspectief is in deze studie
een bepaald soort vergelijkingsmethode ontwikkeld, waarvoor de naam
"inzoomingsmethode" is bedachtl). Dit houdt in dat vanuit drie invalshoeken: de sociaal-culturele, de economische en de politieke (resp. deel een, deel
1) We zouden deze z.g. inzoomingsmethode min of meer een combinatie van de
individualiserende en de synthetische vergelijkingsmethode kunnen noemen. Zie
hiervoor B. H. Slicher van Bath, Theorie en praktijk in de economische en sociale
geschiedenis. In: AAG XN 1967, p. 171. We kunnen ook zeggen dat in tegenstelling tot de "parallel vergelijkende" methode (het gelijkwaardig naast elkaar plaatsen van aIle te onderzoeken aspecten van een bepaald aantallanden) en de "improviserend vergelijkende" methode (het naar believen vergelijken van een onbepaald
aantal aspecten van een onbepaald aantal landen met! elkaar)!'de"'"inzoomingsmethode" inhoudt, dat een bepaald land (in!dit;geval Zweden) geplaatst wordt in
een intemationaal (in dit geval Europees)]geheel.
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twee en deel drie van de studie) een beeld van het Europese geheel gedurende
de periode 1945-1959 wordt weergegeven in een algemeen gedeelte (de hoofdstukken I, III en V) om daama de plaats van Zweden in dit beeld nader aan te
geven (de hoofdstukken II, IV en VI). De verklaring voor de volgorde van de
drie invalshoeken is, dat eerst de - nogal abstracte - sociaal-culturele
achtergronden en vervolgens de - meer concrete - economische verhoudingen binnen en tussen de Europese landen behandeld moeten worden, wi!
de door deze landen gevoerde "Europapolitiek" begrepen kunnen worden.
Aldus zal op grond van de plaats die Zweden in het sociaal-culturele en
economische totaalbeeld inneemt met name de alliantievrije politiek tegen
de achtergrond van het politieke patroon van Europa scherpere contouren
verkrijgen. Dit is van belang, omdat in de buitenlandse politiek van Zweden
wegens haar compromittoire karakter z6 genuanceerde tegenstellingen
schuiIen, dat er in binnen- en buitenland herhaalde malen misverstanden zijn
gerezen.
Tenslotte dient te worden opgemerkt, dat de lezer zich bij het algemene gedeelte weleens kan afvragen waarom nu niet een of ander onderwerp, dat op .
een bepaald moment behandeld wordt, nader uitgewerkt wordt. Doorgaans
zal hij dan constateren, dat de behandeling van dat onderwerp even later in
een volgend hoofdstuk weer wordt opgenomen. Deze kwestie spruit voort
uit het feit, dat de "inzoomingsmethode" een verspreide behandeling inhoudt van diverse aspecten over verschillende hoofdstukken, teneinde eerst
een overzicht van het Europese geheel over de peri ode 1945-1959 te verkrijgen,
alvorens een inzicht te verwerven (of in ieder geval na te streven) aangaande
de speciale plaats van Zweden binnen dat geheeI.
Deze studie is mogelijk gemaakt door middel van een beurs van het
SVENSKA INSTITUTET, mij toegekend op voordracht van het Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen.

Deel Een: De Sociaal-Culturele Localisatie
1. De idee van de Europese Integratie
1. Als geografische naam voor een subcontinent levert het woord
Europa weinig moeilijkheden Opl). Anders wordt het, indien het begrip gebruikt wordt om er het verlangen naar een bepaalde eenheid mee uit te
drukken. Dit verlangen vinden we terug in de middeleeuwse Christianitasgedachte, die ontstaan is uit het min of meer samenvaIIen van de grenzen
van het Christendom en die van het subcontinent. In theorie mag deze gedachte dan weI universele pretentie hebben, in de praktijk gaf zij uiting aan
het streven naar een geesteIijke en wereldlijke eenheid in en rond Europa.
Paus en keIZer hebben voortdurend geprobeerd deze eenheid te verwerkelij1) Zie J. Gottmann, A Geography of Europe, New York 1961, p. 8, vgl. ook
p.591.
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ken in de vorm van resp. een Sacerdotium en een Imperium Sacruml). Beiden
beschouwden zich als het legitieme hoofd van de Christianitas en kwamen
daardoor met elkaar in een eeuwenlange polemiek, waarbij niet geschroomd
werd naar de wapenen te grijpen. Deze onderlinge strijd kon omslaan in een
gevoel van saamhorigheid door dreiging van buitenaf, zoals de expansie van
de Islam. Ook de zendingsijver bracht op zijn beurt gemeenschappelijke expedities, de kruistochten, tot stand.
2. Sinds de Renaissance onderging de Christianitas-idee een secularisatieproces. Het eenheidsstreven in Europa werd in feite dienstbaar gemaakt
aan de hegemonie-politiek van machtige nationale staten. Karel V, Napoleon, Wilhelm II, Hitler, zij allen brachten slechts een dwangeenheid rond
hun adelaars tot stand 2). Vaak ook werden louter machtspolitieke motieven
verweven met een soort humanistisch plichtsgevoel om de Europese cultuur
- wat daaronder ook verstaan mag worden - uit te dragen. In uitdrukkingen als "mission civilisatrice"3) en "white man's burden" was zo'n culturele
zendingsijver duidelijk werkzaarn.
3. Door de beide wereldoorlogen stak het "Europees Anarchisme"4) des
te schriller af bij de geslaagde continentale unies, de USA en de USSR.
Dankzij hun federale structuur groeide hun invloed in de wereld zozeer, dat
Europa tussen beide knel kwam te zitten. Na de tweede wereldoorlog was
het voor de meeste Europese staten zelfs niet meer mogelijk om tussen "die
Skilla der russischen Militardiktatur und die Charybdis der amerikanischen
Finanzdiktatur"S) door te schipperen. Economische en politieke druk dwongen hen tot het maken van een keuze: Oost- of Westblok.
4. Vele Europese politici en verzetsbewegingen uit negen Europese staten, Duitsland inbegrepen, spraken zich nog tijdens het woeden van de oorlog uit voor een federale oplossing van deze naoorlogse problemen8). De
idee van een Verenigde Staten van Europa was reeds ten tijde van het Interbellum geestdriftig gepropageerd door de Paneuropa-idealist CoudenhoveKalergi en door de staatslieden Briand en Stresemann, maar door de toegenomen internationale spanningen moest de verwerkelijking daarvan tot de
1) Vgl. Henri Brugrnans, L'ideeeuropeenne, 1920-1970, Bruges 1970, p. 17 e.v.
en Eugen Rosenstock-Huessy, Die europaischen Revolutionen und der Charakter
der Nationen, Stuttgart 1951, p. 41-44.
") Erik Arrhen, Kampen for Europas fOrenta stater. En oversikt. In: Europarorelsens skriftserie nr. 2, Stockholm 1950, p. 18.
8) Carl. J. Friedrich, Europa - Nation im Werden?, Darmstadt 1972, p. 13.
') Het begrip "Europaische Anarchie" wordt nader uitgewerkt in Richard N.
Coudenhove-KaIergi, Paneuropa, WienjLeipzig 1926, p. 85-87; en kornt voor aIs
boektitel: "The European anarchy" van G. Lowes Dickinson, zie RosenstockHuessy, Die europaischen Revolutionen, p. 36 noot 1.
6) Coudenhove-Kalergi, Paneuropa, Wien 1923, p. VIll.
6) Paul van de Meerssche, De Europese integratie 1945-1970, Antwerpen/Rotterdarn 1971, p. 55.
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verre toekomst worden uitgesteld. In Duitsland werd de Europagedachte
zelfs als "Pacifisme" verboden1).
5. De naoorlogse Europese regeringen beperkten zich evenwel tot het
geven van een onmiddellijke (dus nationale) oplossing aan de meest dringende problemen 2). Daarnaast wachtten zij de intergeallieerde besluiten op
politiek en economiscb gebied af. Het was hun immers bekend dat de USSR
zeer afwijzend stond tegenover aIle federalistische plannen in Europa. Deze
afwijzing stoelde op een ideologische en een machtspolitieke premisse. De
eerste veronderstelde de noodzakelijke ineenstorting van de kapitalistische
staten; de tweede ging ervan uit dat een sterke statenunie ten westen van de
USSR een strategische bedreiging zou vormen8). Ook de Amerikaanse regering nam een zeer gereserveerde houding aan tegenover de idee van een
Europese federatie, voornamelijk uit diplomatieke consideratie met de wensen van de USSR4). Bovendien had zij een duidelijke voorkeur voor een intergeallieerde aanpak van de naoorlogse Europese problemen. Deze aanpak
was gebaseerd op een "Open Wereld"-ideologie, met behulp waarvan de
USA, dankzij hun sterkste economische positie en het aanvankelijke atoombom-monopolie, nagenoeg automatisch een wereldhegemonie zouden verkrijgen. Deze ideologie zorgde in ieder geval voor een reeks initiatieven om
de mondiale aanpak van politieke problemen (UNO) en de economische
wederopbouw (IMF, IBRO, EeE, ITO, GATT) te institutionaliseren.
6. Een politieke, economische en sociaal-culturele integratie op regionaal niveau hoeft de integratie op mondiaal niveau niet in de weg te staan.
In het UNO-Handvest wordt het regionaliteitsprincipe zelfs uitdrukkelijk
gewaarborgd. Een regionale aanpak van de naoorlogse problemen leek zelfs
meer voor de hand te liggen, toen de kansen op een oplossing in wereldverband hiervoor verslechterde met de escalatie van de spanningen in de intergeaIlieerde verhoudingen. Toch konden de Europese regeringen nog begin 1947 rekening houden met het welslagen van een wereldwijde samenwerkingS). Door de Truman-doctrine en de beperking van de Marshall-hulp
tot West-Europa werd de wereld echter weer opgedeeld in duidelijk omgrensde machtsblokken.
7. In zekere zin schiep deze internationale situatie duidelijkheid in wat
kon en wat niet kon ten aanzien van de idee van de Europese Integratie. Na
1947 werd de mogelijkheid tot samenwerking op "Paneuropees" niveau door
Lipgens, Die Europiiiscbe Integration, Stuttgart 1972, p. 9.
Van de Meerssche, De Europese integratie, p. 56.
Lipgens, Die Europiiische Integration, p. 29-30.
Lipgens, Die Europiiische Integration, p. 18.
Stalin had door het terugtrekken van zijn troepen uit Perzie en de uiteindeJijke toestemming tot de vredesverdragen met Italie, Bulgarije, Roemenie, Hongarije en Finland (december 1946) bewust de hoop op verdere samenwerking tussen
de USA en de USSR gevoed: Lipgens, Die Europiiische Integration, p. 29.
1)
2)
8)
4)
6)
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het ,,!Jzeren Gordijn" afgesneden. De eerste multilaterale samenwerking in
Westeuropees verband, de OEEC, kwam tot stand naar aanleiding van de
Marshall-hulp, waarvoor de Europese regeringen zelf een verdeelsleutel
moesten vinden. Vlak daarop ontstond onder leiding van de USSR het eerste Oosteuropese samenwerkingsorgaan, de COMECON. Zowel de USA als
de USSR hadden derhalve duidelijk machtspolitieke motieven om de Europese Integratie dienstbaar te maken aan een sterkere binding met het
West- resp. Oostblok. Oost-Europa had nu een reus als buurman, WestEuropa daarentegen een reus als heel verre vriend1). In West-Europa bleef
daardoor meer ruimte bestaan voor integratie-initiatieven, die geheel los
stonden van bovengenoemde machtspolitieke motieven.
8. Na de tweede wereldoorlog ontstonden allerlei particuliere bewegingen, die ieder een eigen opvatting over de Europese Integratie erop nahielden. In 1949 werden deze organisaties officieel samengebundeld. Op deze
wijze brachten de Westeuropese regeringen hun eerste multilaterale samenwerking geheel onafhankelijk van Amerikaanse inmenging tot stand. De
hoop van de Italiaanse federalisten dat er uit dit Westeuropees initiatief een
"Europese Constituante" zou ontstaan2) bleek een illusie. Het werkterrein
van de Raad van Europa werd uitdrukkelijk beperkt tot "economisch,
sociaal, cultureel en wetenschappelijk gebied"3). De regeringen van de lidstaten hebben door middel van de oprichting van de Raad hun goodwill
kunnen tonen zonder al te veel risico te nemen in de precaire intemationale
situatie van die dagen.
9. Dit vehikel van de Westeuropese Integratie rammelde door in wezen
onverenigbare compromissen tussen federalistische en functionalistische opvattingen. Het was van meet af aan duidelijk dat Groot-Brittannie en de
Scandinavische landen er schielijk uit zouden springen, indien als officieel
einddoel de Verenigde Staten van Europa zou worden gekozen. Het idee de
nationale soevereiniteit te moeten verlaten was voor hen onverdragelijk.
Bovendien zou Groot-Brittannie zijn Gemenebest vaarwel moeten zeggen.
De Britten zijn overigens nooit erg continentaal gezind geweest4 ). Hun
mentaliteit sloot aan bij die van de Scandinaviers, wier sociaal-democratische regeringen bovendien nog afwijzend stonden tegenover in het bijzonder
de koloniale politiek van de Europese continentalen.
10. Daarentegen hebben vooral de continentale "Zes" de betrekkelijke
waarde van de nationale soevereiniteit in de laatste oorlog aan den lijve moe-

1) G. B. J. Hiltermann, De Europese deling, Bussum 1972, p. 159.
2) Van de Meerssche, De Europese integratie, p. 105.
8) Art. 1 van het Handvest van de Raad van Europa, zie Lipgens, Die Europiiische Integration, p. 48.

') Vgl. het werk van H. W. Carter, Speaking European, the Anglo-Continental
Cleavage, London 1966.
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ten ondervinden1). Als gevolg hiervan loopt een invloedrijke federalistische
stroming door aile traditionele partijverhoudingen in deze landen, die
hevig gefrustreerd werd door het telkens op de rem trappen van de Britten
en Scandinaviers. De regeringen van de "Zes" hadden bovendien "een vrij
grote homogeniteit inzake visie en benadering van de Europese integratie"2). Zij probeerden dan maar in kleiner verband, dus zonder de Britse en
Scandinavische regeringen, hun samenwerking verder uit te bouwen.
11. Na 1950 bleef derhalve slechts het tot zes landen gereduceerd gebied
over, waarin de Europese Integratie op politiek gebied een redeIijke kans van
slagen had. Deze kans werd vergroot door de internationale situatie. Enerzijds voelden de "Zes" zich onmiddellijk bedreigd door het Oostblok: aan
hun eigen grenzen heerste de Beriijnse crisis, in de koloniale gebieden speelde
onder meer de kwestie Indochina. Anderzijds oefende de Amerikaanse regering druk uit op haar bondgenoten om West-Duitsland deel te laten nemen
aan de Atlantische verdediging. Dulles eiste twaalf Duitse divisies en ging
hierbij op een zo weinig diplomatieke wijze te werk, dat vooral Frankrijk de
Amerikaanse eis als - horribile dictu - de heroprichting van de Wehrmacht en dus als "politieke zelfmoord" zagS). De vrees van de Franse regering voor een wederopleving van de Duitse macht speelde immers nog in
het begin van de jaren vijftig een grote rol.
12. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Robert Schuman,
kwam op 9 mei 1950 met het plan voor een gezamenlijk beheer van de strategische grondstoffen kolen en staal. Op 24 oktober van datzelfde jaar maakte
de Franse minister-president Rene Pleven het plan voor een Europese Defensiegemeenschap bekend. De "Zes" waren door de ondertekening van het
EGKS-verdrag op 18 april 1951 en van het ontwerp van het EDG-verdrag op
27 mei 1952 zover op de supranationale weg gekomen, dat het leek alsof het
maar een kleine stap was tot verwerkelijking van de EPG, het voorportaal
tot de Verenigde Staten van Europa. In 1952 was het EGKS-verdrag door de
pariementen van aile zes lidstaten goedgekeurd.

13. Inmiddels deden zich belangrijke veranderingen voor in de binnenlandse situatie van Frankrijk en in de internationale politieke verhoudingen.
De invloed van Schuman en Monnet - de belangrijkste promotors van de
idee van de Europese Integratie - op het Franse regeringsbeleid was sinds
1952-1953 duidelijk afgenomen. Het voornaamste was echter dat de spanningen tussen Oost en West sinds 1953 geleidelijkaan verminderde. In het

1) "The national State had been found wanting as a political concept and as an
object of individualloyality; something different and something new was required
to take its place". A. H. Robertson, European Institutions. Co-operation: Integration : Unification, London/New York 1973, p. 5.
I) Van de Meerssche, De Europese integratie, p. 124.
I) Vgl. Van de Meerssche, De Europese integratie, p. 152 noot 3.
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Pranse parlement werd de ratificatie van het inmiddels reeds fiink uitgeholde
EDG-verdrag telkens weer uitgesteld. Uiteindelijk werd dit verdrag in 1954
getorpedeerd door aanvaarding van de motie tot uitstel sine die. Dit betekende voor de "Zes" tevens het einde van de supranationale weg tot Europese Eenwording.
14. Vanaf het midden van de jaren vijftig zou er naar andere integratiemethoden gezocht moeten worden. Tot dan toe hadden alle pogingen tot
een Europese aanpak van de naoorlogse problemen slechts povere resultaten
opgeleverd. Bovendien werd het aantal landen, betrokken bij het streven
naar eenheid, steeds verder gereduceerd. Zelf in de kleinst denkbare statencombinatie met de grootste mogelijkheden tot integratie, de BENELUX,
was er geen sprake van een politieke unie in de nabije toekomst. Het leek
zelfs weI alsof de behoefte tot politieke integratie afnam, naarmate het economisch herstel in de landen afzonderlijk toenam; sterker nog, alsof de gunstige
naoorlogse conjunctuur het nationaliteitsprincipe weer meer levenkracht
schonk.
15. Toch werd door de voortschrijdende ontwikkelingen in handel en
techniek de noodzaak tot doelmatige intemationale samenwerking steeds
dringender. De continentale "Zes" besloten dan maar in een "Relance
Europeenne"l) eerst een organisatie voor economische integratie op te richten: de EEG. Ben flauwe afspiegeling hiervan ontstond een jaar later in de
EFTA. Evenals het geval was bij aile vorige Europese organisaties speelde
bij de oprichting van de EEG de gedachte dat de Europese Integratie door de
groeiende onderlinge athankelijkheid vanzelf weI in een stroomversnelling
zou raken als er maar een begin werd gemaakt aan de een of andere vorm van
samenwerking. Aan het einde van de jaren vijftig was de aanzet inderdaad
aanwezig, maar dan weI in:reer bonte verscheidenheid: OEEC, COMECON,
Raad van Europa, EBU, EGKS, EEG, EFTA; en toch leek de politieke integratie er niet gemakkelijker op geworden, maar "eerder nog moeilijker in
de mate dat de Europese financieel-economische en handels-industrie1e integratie een feit geworden is''2). Van de Meerssche spreekt in dit verband van
"een van de paradoxen van het Europese integratieproces"S). Dergelijke
tegenstellingen zijn overigens in allerlei processen van onze tijd te vinden.
Het artikel "De tegenvallende vooruitgang" geeft een aantal tegenstellingen
tussen enerzijds de technische mogelijkheid om de "vooruitgang" - in ons
geval die van de Europese Integratie - te bevorderen en anderzijds de tegenwerkende bijverschijnselen4 ). Een enkel voorbeeld: de Euromarkt bracht
onvermijdelijk bureaucratische kosten met zich mee: "Het is dubieus of zelfs
1) Henri Brugmans, L'idee europeenne, p. 205; Van de Meerssche, De Europese
integratie, p. 153, 159; Robertson, European Institutions, p. 25.
t) Van de Meerssche, De Europese integratie p. 17.
8) Van de Meerssche, De Europese integratie, p. 18.
') A. van Doom, De tegenvallende vooruitgang. In: Intermediair, 25 april 1969;
De tegenvallende vooruitgang (II). In: Maandschrift Economie, januari 1970,
p.178-194.
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op de lange duur de economische voordelen van de verbeterde arbeidsverdeling de "kosten van Brussel" zullen overtreffen"l).
16. In het algemeen kan waargenomen worden dat enerzijds de bewegingsvrijheid van de mens en zijn voortbrengselen toenemen dankzij de
techniek. Anderzijds ontstaan er door dit toegenomen vcrkeer van mensen,
goederen en gedachten steeds meer belangenbotsingen van politieke, economische en ideologische aard. Het gevolg van deze toegenomen botsingen is
dan weer dat de bewegingsvrijheid wordt beknot. Deze beeldspraak is nog te
illustreren met de opmerking: "Het overmatig automobilisme leidt tot autoimmobilisme"2). Een historisch voorbeeld van een paradoxale ontwikkelingsgang biedt het internationale handels- en betalingsverkeer. V66r de eerste wereldoorlog bestond er in hoofdtrekken een samenhangend marktgebied3). In weerwil van de toegenomen organisatorische en technische mogelijkheden om dit verkeer vlotter te doen verlopen, zijn er in de loop van de
twintigste eeuw zoveel belemmeringen aangebracht, dat de situatie voor de
eerste wereldoorlog voor vele economen een utopisch ideaal leek.
17. Integratie wil zeggen: het samenvoegen van zelfstandige delen tot
cen geheel. In het integratIeproces na de tweede wereldoorlog traden deze
zelfstandige delen in steeds kleiner verband op: mondiaal, regionaal, subregionaal; en voornamelijk in drie gebieden: politiek, economisch en sociaal
culturaal. Aan het eind van de jaren vijftig waren haast aIle mogelijke combinaties tussen verband en gebied toegepast. Steeds echter trad er na de aanloop van zo'n nieuwe combinatie een stagnatie op in het integratieproces. In
dit verband is reeds gewezen op de aanwezigheid van paradoxen daarin. Er
bestaan ook andere verklaringen. Linthorst Homan bijvoorbeeld verklaart
de crisis in en rond de idee van de Europese Integratie uit het verschil in
denk- en gedragspatroon, dat de Europese naties en hun regeringen vertoonden op grond van hun uiteenlopende historische ervaring; hij merkt hierbij
ondermeer op: "een yolk gedraagt zich vaak tegenover de buitenwereld precies zoals het binnen zijn grenzen doet"4). De Nederlandse staat b.v. is gegroeid uit zelfstandige territoriale eenheden; voorts hadden Italie en Duitsland enerzijds vele federale trekken in hun vaderlandse geschiedenis, anderzijds zo bittere ervaringen met centralistisch nationalisme5). Door al deze
verwante eenwordingsprocessen zou in genoemde landen een denken "van
beneden naar boven" ontstaan zijn, dat zou leiden tot een verlangen naar een
steeds wijder rechtsbesteI 6). Frankrijk daarentegen had een interne centralis1) Van Doorn, De tegenvallende vooruitgang, kolom 9.
2) Van Doorn, De tegenvallende vooruitgang (II), p. 189.
3) Vgl. F. de Roos, Theorie der internationale economische betrekkingen,
Haarlem 1971 (4e ed.), p. 252.

') J. Linthorst Homan, De problematiek van de supra-nationale en het intergouvernementele. In: Internationale Spectator. Tijdschrift voor Internationale
Politiek, XXI, nr. 1, 8 januari 1967, p. 47.
6) Linthorst Homan, De problematiek, p. 46.
6) Linthorst Homan, De problematiek, p. 46.
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tische gewoonte. Hierdoor zou er sprake zijn van een denken "van hoven
naar beneden"I). Uit deze diametraal tegenover elkaar staande patronen zou
de voortdurende stagnatie in het Europese integratieproces begrepen kunnen
worden.
18. De USA en de USSR hebben in hUD staatsvorm blijkbaar die optimale combinatie gevonden tussen "de zelfstandige delen" en "het geheel", de
elementen van het integratieproces. Enerzijds is de pluriformiteit in het
eigen karakter van hun afzonderIijke gebieden gewaarborgd. Anderzijds is
de uniformiteit, nodig voor het besturen van het zo uitgestrekt geheel als een
subcontinent, tot haar recht gekomen in de federalistische staatsvorm. Beide
staten hebben het geVaal van krachtige segregatiebewegingen telkens kunnen
bezweren.
19. De idee van de Europese Integratie kan op sociaal-cultureel gebied
inspiratie putten uit het christelijk en het humanistisch erfdeel van de Europese geschiedenis. Voorts zal zij de tegenstelling tussen technische mogeIijkheid en economische noodzaak moeten oplossen. Tenslotte zal zij moeten
zoeken naar een evenwichtige politieke combinatie tussen de middelpuntvliedende krachten van het nationaliteitsprincipe en de middelpuntzoekende
krachten van het integratieprincipe. In ieder gevaI is er aan het einde van de
jaren vijftig nog lang geen sprake van een "e pluribus unum"2) op het Europese continent.

II. Zweden en de idee van de Europese Integratie
20. De Zweedse regering ruilde in 1946 doelbewust haar "splendid
isolation"-neutraliteit voor een politieke orientatie op het collectieve veiIigheidssysteem zoals beIichaamd in de UNO. Tevens deed zij actief mee aan
het herstel van het vrijhandelsysteem in de wereld, omdat de sterke economie
van het land hierbij het meest gebaat was. In 1947 werd Zweden onvermijdelijk geconfronteerd met het ontstaan van twee machtsblokken. De scheiding tussen Oost- en West-Europa manifesteerde zich eerst op economisch
gebied en dwong ook dit land tot een stellingname. De Zweedse handelsbelangen lagen hoofdzakelijk in het Westen. In diezelfde tijd had het land te
kampen met een enorme betalingsbalanscrisis, ontstaan door de naoorlogse
importrush en verergerd door averechtse overheidsmaatregelen hiertegen.
Bovendien hadden de voomaamste handelspartners van Zweden, de Westeuropese landen, nauwelijks contanten om de Zweedse goederen te betalen.
21. Deelname aan het Marshall-plan en lid worden van de OEEe zou
een uitkomst betekenen voor de naoorlogse handelsproblemen en lagen in de
lijn van de Zweedse economische politiek. Ben onaangename kant aan de
1) Linthorst Homan, De problematiek, p. 47.

I) Devies op het wapen van

de USA.
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Marshall-hulp waren de machtspolitieke bedoelingen van de USA, hoewel
deze in het begin niet duidelijk naar voren traden. Ondanks het niet deelnemen van aIle Oosteuropese landen aan en de scherpe aanvallen van de
USSR op deze multilaterale hulpveriening, was de Zweedse regering van
oordeel dat het Iidmaatschap van de OEEC geen politieke verbintenis met de
een of andere mogendheid betekende en dus niet in strijd was met haar
alliantievrije politiek. Bovendien vormde de ruime kredietverlening van een
miIjard kronen over vijf jaar aan de USSR een zeker tegenwicht voor de
keuze om aan het Marshall-plan mee te doen. Het Amerikaanse protest tegen
deze bilaterale overeenkomst met de USSR in 1946 had de Zweedse regering
toch ook naast zich neergelegd. Tenslotte deed de Zweedse regering mee aan
pogingen om een economische samenwerking op subregionaal niveau tot
stand te brengen. Wemoeten hierbij bedenken dat heel Scandinavie zich tot
1949 nog officieel afzijdig hield van iedere blokvorming. In 1948 richtten
Zweden, Denemarken, Noorwegen en Us land een gezamenlijk Scandinavische commissie voor economische samenwerking op om de mogelijkheden
voor een douane-unie te onderzoeken. Deze commissie kwam in 1950 met
een rapport dat een douane-unie gunstig zou zijn voor de economie van
Scandinavie en geheel paste in het kader van het economisch herstel van
Europa1 ). Aan de realisatie van de Scandinavische Douane-unie werd echter
nog niet begonnen omdat er vooralsnog geen basis hiertoe bestond 2).
22. De tweede confrontatie met de scheiding tussen Oost- en West-Europa speelde zich af op politiek-militair gebied. Hierbij maakte de Zweedse
regering niet aIleen duideIijk dat deze keer een keuze voor het Westen nooit
overwogen zou worden, maar probeerde tevens haar buurIanden van deze
keuze af te houden door het voorstel tot oprichting van een Scandinavisch
defensief Verbond. Noorwegen vond in een dergelijk verbond echter niet
voldoende garanties voor de veiligheid van het land en trad in 1949 met
Denemarken in de NATO. De driedeling van Scandinavie werd een feit
door binding (op minimum-voorwaarden) aan het Westblok van Denemarken en Noorwegen, een miide binding aan het Oostblok van Finland en door
een afwezigheid van enige bindingsvorm wat Zweden betreft.
23. De derde confrontatie van Zweden met "De Europese deling"3) vond
plaats op sociaal-cultureel gebied. De Zweedse regering heeft er nooit twijfel
over laten bestaan, dat zij het land als een geintegreerd deel van het Europese
cultuurgebied beschouwde. Zelf stond zij pal voor de idealen van de westerse
pariementaire democratie, maar stelde tegelijkertijd duidelijk dat solidariteitsbetuigingen op sociaal-cultureel gebied nMit opgevat mochten worden
als een politieke steIIingname inzake Oost en West. Deze strenge scheiding
tussen sociaal-culturele solidariteit en politieke afzijdigheid lokte bij de op
1) Franz Wendt, The Nordic Council and Co-Operation in Scandinavia,Copenhagen 1959, p. 97.
2) Royal Institute of International Affairs, The Scandinavian States and Finland. A political and economical survey. London 1951, p. 269.
3) Vgl. de titel van het werk van Hiltermann: De Europese deling.
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het Westblok georienteerde pers en publieke opinie in binnen- en buitenland het verwijt uit dat de regeringspolitiek egoistisch en opportunistisch
was 1). De ambivalente houding van de Zweedse regering gaf ook aanIeiding
tot allerlei besehuldigingen van de Oostbloklanden dat Zweden zo niet offieieel dan toeh stilzwijgend tot het Westblok hoorde.

24. De Zweden rekenden hun land weliswaar tot het Europese eultuurgebied, maar een meerderheid onder hen putte hieruit nauwelijks inspiratie
voor de idee van de Europese Integratie. In dit verband kan er zelfs gesproken worden van "semi-insulaire" mentaliteit. Bovendien had de idee van een
subregionale integratie binnen Scandinavisehe grenzen verreweg de voorkeur
boven de idee van de Europese Integratie.
25. Toen Coudenhove-Kalergi eind 1946 aan 4256 parlementsleden van
de wat hij noemde "vrije Europese naties" per brief vroeg: "Bent U voor een
Europese Federatie in het kader van de UNO?", kreeg hij 1818 antwoorden;
hiervan luidden 1766 "ja" en 52 "neen"'). "Das bedeutet, dass 41,5% der
Befragten und 97.1% der Antwortenden flir Paneuropa waren und nur 1,2%
der Befragten und 2,9% der Antwortenden dagegen "8). Groot -Brittannie en de
Scandinavisehe landen behoorden eehter tot de laagste ja-scoorders; slechts
ongeveer 15% van hun parlementsleden hadden met "ja" geantwoord4). De
parlementsleden van aIle gevraagde landen die met "ja" geantwoord hadden,
werden door Coudenhove-Kalergi gevraagd om lid te worden van de Europese Parlementaire Unie (EPU) en om in hun parlementen nationale onderafdelingen van deze organisatie op te riehten. In de Zweedse Riksdag, die
uit 150 leden van de eerste kamer en 230 leden van de tweede kamer hestond,
vormden slechts 30 leden een onderafdeling van de EPU met Erik Arrhen,
lid van de eerste kamer, als voorzitterS).
1) De Zweedse regering trok zich deze verwijten zeer aan. In vele verklaringen
van regering en overheidspersonen werd vaak tegenover de beschuldigende term
"egoisme" het begrip "solidariteit" als kenmerk van de alliantie-vrije politiek geplaatst. Zie b.v. Osten Unden, Tankar om utrikespolitik. Stockholm 1963, p. 26.
2) Richard N. Coudenhove-KaIergi, Die Europaische Nation, Stuttgart 1953,
p. 120. Ik krijg de indruk dat er aan de nauwkeurigheid van zijn cijfers getwijfeld
kan worden. In een ander werk schreef hij weer: "Ich schrieb an 3913 Parlementarier mit der Bitte, die beiliegende Karte mit ihrer Antwort auf folgende Frage
zu retournieren ... " en dan voIgt dezeIfde vraag. Richard N. Coudenhove-KaIergi,
Ein Leben fur Europa. Meine Lebenserinnerungen. Koln/Beriin 1966, p. 209. Bovendien doen zijn gevolgtrekkingen van deze enquete - die hij trots "een indirect
plebisciet" (p. 291) noemde - nogal simplistisch aan. Zijn verklaring dat de leden
van de communistische partij niet gereageerd hebben op zijn enquete i.p.v. zijn
vraag met een "neen" terug te zenden, luidde: "Den die Parteileitungen wussten
genau, dass die kommunistischen Kandidaten durch ein ,Nein!' viele ihrer Wahler
verlieren wiirden." (p. 291).
8) Coudenhove-Kalergi, Die Europaische Nation, p. 120. De wijze waarop hij
tot die 1,2% komt, doet enigszins denken aan een "arithmetique hollandaise".
') De Iage score ja-antwoorden onder de Scandinavische landen verklaarde hij
eenvoudigweg met "Auch Skandinavien war zUrUckhaltend - wegen die Nachbarschaft Russlands." Coudenhove-KaIergi, Ein Leben ffir Europa, p. 291.
5) Arrhen, Kampen fOr Europas fOrenta stater, p. 37.
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26. Na de ongeordende proliferatie van allerlei Europese groepen en bewegingen gedurende de eerste drie naoorlogse jaren, kwam via een coordinatiecomite van Europese Bewegingen (december 1947) het Haagse Congres tot
stand, dat van 8 tot 10 mei 1948 werd gehouden. Hier werd tot oprichting
van de Raad van Europa besloten. Een jaar later werd op 5 mei te Londen
inderdaad het verdrag tot de oprichting van de Raad van Europa ondertekend door de vijf lidstaten van het Pact van Brussel: Groot-Brittannie,
Frankrijk, en de BENELUX-landen, voorts door Noorwegen, Denemarken
en Italie - aIle acht genoemde landen waren reeds lid van de NATO - en
tenslotte door Ierland en Zweden, aile tien waren OEEC-Ianden. Weliswaar
was de Raad van Europa van meet af aan door compromissen zo machteloos,
dat zij nooit tot oprichting van een Westeuropese politieke unie zou kunnen
leiden, dit nam echter niet weg dat het gezelschap van acht Westbloklanden
in de Raad vooral in de ogen van de USSR zeer compromitterend was voor
de alliantievrije politiek van Zweden.
27. De Zweede communistische partij diende in de Riksdag zelfs tweemaal, in 1950 en 1952, een motie in tot uittreding uit de Raad van Europal ).
Deze moties maakten echter geen enkele kans. Toch is het begrijpelijk dat de
communisten zich voortdurend fel kantten tegen het bestaan van de Raad
van Europa.
Dit eerste onaihankelijk ontstane instituut ter ondersteuning van de idee
van de Europese Integratie in Westeuropese begrenzing had een uitgesproken en vaak onaanvaardbaar westers georienteerd uiterlijk. Bovendien
kreeg de Raad een "cold-war-image" door haar Comite aangaande Europese
Niet-Lidstaten (voornamelijk allerlei vluchtelingen-organisaties uit OostEuropa) en de uitsluiting van communistische parlementsleden uit de Raad
van Europa, uit delegaties naar en zittingen van de Raadgevende Vergadering.
28. Toch hebben Zweden, de andere Scandinavische landen en GrootBrittannie ervoor gezorgd, dat de Raad van Europa in geen enkele opzicht
een souvereiniteitsoverdracht tot gevolg had, hoewel hiertoe verschiIlende
keren initiatieven ondernomen waren. Lipgens beweert dat de Raad van
Europa hierdoor haar mogelijkheid bewaard heeft om in de toekomst als het
eerste kader voor een algehele Europese samenwerking met Oost-Europa te
fungeren 2). Johan Galtung werkte deze mogelijkheid verder uit door hierin
een "maximalistische" en een "minimalistische" methode te onderscheiden8).
De eerste methode zou een fundamentele verandering van de Raad van
Europa tot de Raad van gehMl Europa betekenen. De tweede methode zou
1) Zie protokol forsta kammar 17 :26d en prot. andra kammar 17: 144d voor
1950; prot. FK 7:55d en prot. AK 7:101d voor 1952.
2) Lipgens, Die Europiiische Integration, p. 59.
8) lohan Galtung (ed.), Co-operation in Europe, Oslo/Bergen/Tromso 1970,

p.64.
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een kleine of geen verandering inhouden, waardoor een kleine of geen samenwerking met Oost-Europa tot stand zou komen. We moeten echter bedenken, dat deze maximalistische en minimalistische visies in de jaren vijftig nog weinig relevant waren gezien de toenmalige intemationale situatie.
In ieder geval beeft de balsstarrige wei gering van Groot-Brittannie en de
Scandinavische landen om tot enige vorm van supranationale samenwerking
te komen, geleid tot het ontslag van Paul-Henri Spaak als voorzitter van de
Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa op 11 december 1951.
Tekenend voor de situatie was zijn sneer: "Nosamisscandinaves assistent a
tout cela avec un air desabuse. "1).
29. De Zweedse vertegenwoordigers in de Raadgevende Vergadering te
Straatsburg waren over het algemeen leidende partijpolitici2). Hun jarenlange arbeid in de Raad werd algemeen gewaardeerd. In 1951 kwam zelfs een
Zweeds voorstel om de Raad van Europa en de OEEe tot een organisatie
om te vormen teneinde dubbel werk te vermijden 3). Dergelijke voorstellen
tot fusie van Europese organisaties kwamen herhaaldelijk voor. Doorgaans
trad de Zweedse regering als voomaamste waakhond op om dergelijke fusies
te verhinderen, omdat zij bierdoor zijdelings of rechtstreeks in bet Westblok
opgenomen zou worden. Zo was het Eden-plan van 1952, om de Raad van
Europa ook als ministerraad en parlementair orgaan van de EGKS en de
EDG te laten fungeren, compromitterend voor Zweden. De Zweede minister
van Buitenlandse Zaken Osten Dnden betreurde het ten zeerste dat met name
de Britse regering uit aIle macht de incorporatie van de EDG in de Raad van
Europa probeerde te forceren. Zou de fusie lukken, dan zou Zweden genoodzaakt zijn de Raad van Europa te verlaten4 ). Deze kwestie loste zichzelf
op toen de oprichting van de EDG in 1954 van de baan wasS). Bij de behandeling van het voorstel tot verregaande integratie van de Raad van Europa
en de Westeuropese Dnie (WED) in juli 1955 bracht Osten Dnden met nadruk artikel 1 van het statuut van de Raad van Europa in herinnering,
waarin staat dat vraagstukken aangaande de nationale verdediging niet tot
de competentie van de organisatie behoren. Deze herinnering moest Dnden
herhalen in 1957, toen de behandeling van het zogenaamde "Grand Design"
aan de orde kwam, waarin de vervanging van bestaande Europese instituten
(waaronder het NATO-parlement maar niet de EGKS-instituten) door een
groep "halfautonome functionele commissies" aanbevolen werd6) .
1) P. H. Spaak's ontslag als voorzitter van de Raadgevende Vergadering van de
Raad van Europa te Straatsburg, 11 december 1951, opgenomen als bijlage in:
Van de Meerssche, De Europese integratie, p. 327.
2) Arrhen, Kampen fOr Europas fOrenta stater, p. 212.
8) Gustaf Petren, Europaradet under tio ar. In: Viirldspolitikens dagsfragor
nr. 12. Stockholm 1959, p. 25.
') Anforande av utrikesministem i andra kammaren den 27 mai 1952; ook als
document nr. 34 opgenomen in Nils Andren & Alee Landqvist, Svensk utrikespolitik efter 1945, Stockholm 1965, p. 212.
5) Andren, Svensk utrikespolitik, p. 67.
8) Petren, Europaradet, p. 8.
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30. Toch heeft de Raad van Europa in het beperkte werkterrein, dat haar
is toegewezen, waardevolle resultaten bereikt. Ze wist aan de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens, die in 1948 door de UNO in zeer
algemene bewoordingen is afgekondigd, een concretere inhoud te geven.
Voor deze uitwerking van de Universele Verklaring op regionaal niveau
stelde de Raad van Europa een commissie in. In 1959 ontstond hieruit zelfs
een Europees Gerechtshof voor de Rechten van de Mens, dat evenals de
Europese Commissie voor de Rechten van de Mens bestond uit evenveel
leden als de Roge Verdragsluitende Partijen (in 1959: 15 in getal, Frankrijk
ondertekende de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens niet).
Ben opmerkelijke vernieuwing in het internationale recht hierbij was de toekenning van de bevoegdheid aan een individu om zelfs tegen zijn eigen land
te procederen1).
31. In de eerste confrontatie met de scheiding tussen Oost- en WestEuropa viel de keuze van Zweden voor deelname aan een Westeuropese organisatie (OEEC) positief uit. In de tweede confrontatie viel deze negatief uit:
Zweden werd geen lid van de NATO. In de derde confrontatie koos Zweden
daarentegen weer voor deelname aan de Raad van Europa. Naast deze drie
keuzebepalingen werd ook aan een Scandinavisch alternatief gewerkt. Als
subregionaal alternatief voor de OEEC is de Scandinavische douane-unie
(1948-1950) te beschouwen. Een alternatief voor de NATO vormde het
voorstel tot een Scandinavisch DefensiefVerbond (1948-1949) en als parallel
van de Raad van Europa ontstond de Noordse Raad.
32. In augustus 1951 werd op de 28ste zitting van de Noordse Interparlementaire Unie te Stockholm op initiatief van Denemarken een commissie
benoemd tot oprichting van een advieslichaam voor de volksvertegenwoordigingen en regeringen van Denemarken, Noorwegen, Zweden en Usland.
In maart van hetjaar daarop werd het verdrag tot oprichting van de Noordse
Raad ondertekend en nog datzelfde jaar door aIle vier staten geratificeerd.
In oktober 1955 werd dankzij de ontspanning in de Oost-West-verhouding
het regeringsvoorstel tot Finlands deelname aan de Noordse Raad goedgekeurd door de Eduskunta (Finlands volksvertegenwoordiging). Op de vierde
zitting van de Noordse Raad in januari 1956 was Finland voor het eerste
vertegenwoordigd. Evenals met de Raad van Europa het geval was, hadden
pers en radio van de USSR tot dan toe steeds geageerd tegen het bestaan van
de Noordse Raad. Met Finlands intrede in de Noordse Raad hield de kritiek
op dit lichaam op. Voor het eerst namen communistische parlementsleden
deel aan de Europese Integratie in een subregionaal gebied, dat zich grotendeels in het Westblok bevond2).
33. De Noordse Raad en de Raad van Europa leken veel op elkaar. Beide Raden beperkten zich uitdrukkelijk tot samenwerking op sociaal-cul1) Robertson, European Institutions, p. 51-52.
2) Wendt, The Nordic Council, p. 103-105.
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tureeI gebied en tot het geven van aanbevelingen. Bepaalde samenwerkingsvormen hebben zij zelfs van elkaar afgekeken 1). Daamaast echter werd de
idee voor een economische integratie in Scandinavisch verband nader uitgewerkt. Zweden en Denemarken kwamen in 1954 met een meerderheidsrapport dat zlch uitsprak voor een douane-unie. Noorwegen bleef zijn traditionele rol als dwarsligger in de Scandinavische integratie spelen en kwam met
een minderheidsrapport hiertegen 2).
34. Inmiddels werd Zweden geconfronteerd met de vierde scheiding tussen Oost- en West-Europa. Deze keer voltooide de splijtzwam haar werk
(dat sinds 1950 steeds duidelijker zichtbaar werd) binnen West-Europa zelf.
Sinds de "Relance Europeenne" van 1955 luisterden de Scandinavische
regeringen en parlementsleden met het ene oor naar de besprekingen tot
oprichting van een Scandinavische Douane-unie en met het andere oor naar
de besprekingen over een Europese Economische Gemeenschap. Op de
zesde zitting van de Noordse Raad was de Zweedse regering geheel gereed tot
het nemen van de politieke beslissing tot oprichting van de Scandinavische
Douane-unie, maar noch Denemarken, noch Noorwegen waren bereid om
reeds in dit stadium de definitieve stappen hiertoe te ondememen. We moeten
hierbij bedenken dat zo'n Scandinavische Douane-unie minder spectaculaire
toekomstverwachtingen op handelsgebied in zich had dan de op handen
zijnde EEG, omdat de Scandinavische landen onderling toch al de laagste
douanetarieven in de wereld hadden8).
35. Ook nu weer, bij deze vierde confrontatie met de "Europese deling"
had de Zweedse regering liever een positief besluit genomen ten aanzien
van een Scandinavische integratie. Door de ontwikkelingen binnen de Europese Integratie, of liever gezegd in een deelproces daarvan, werd zij wei genoodzaakt om te overwegen of zij aan de EEG deel zou nemen en zo ja, in
welke vorm. De bange voorgevoelens van het mislukken van een Europese
Vrijhandelszone met de EEG-Ianden waren in 1958 immers reeds duidelijk
aanwezig. Ben gezamenlijk beroep van de Scandinavische landen in de
OEEC om al het mogelijke te doen om een Europese Vrijhandelszone kans
van slagen te geven mocht niet baten. Frankrijk nam immers de basis tot
onderhandeling weg, waardoor Groot-Brittannie het werk van de Maudling-Commissie over deze Vrijhande1szone opschortte4 ). De Britse en
Scandinavische regeringen vonden elkaar in het gemeenschappelijke belang
deze Vrijhandelszone dan maar zonder de EEG-Ianden te verwerkelijken.
Hiertoe werd in de zomer van 1959 de plannen tot de Scandinavische Doua-

1) Zo heeft de Raad van Europa b.v. het idee om schoolboeken - vooral in
geschiedenis en aardrijkskunde - te reviseren en te controleren ontleend aan werkzaamheden op dit gebied door de Noordse Raad, Petren, Europaradet, p. 29.
I) Wendt, The Nordic Council, p. 165.
•) Wendt, The Nordic Council, p. 227-228.
') Wendt, The Nordic Council, p. 226.
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ne-unie definitief ill de ijskast gezet ten behoeve van de EFTA'). Op 20 november 1959 werd het verdrag tot oprichting van de EFTA ondertekend door
de Britse regering, de drie Scandinavische regeringen Denemarken, Noorwegen en Zweden, de regeringen van de twee AIpenstaten Zwitserland en
Oostenrijk en door het buitenbeentje Portugal.

36. In drle van de vier confrontaties, die in de loop van dit hoofdstuk zijn
besproken, mislukte de opbouw van een Scandinavisch alternatief. In de
jaren zestig zou het de NORDEK net zo vergaan als de Scandinavische
Douane-unie in de jaren vijftig. Lindblad merkt in dit verband op dat zowel
het we1slagen van de EFTA ten koste van een Scandinavische Douane-unie
als de aanvrage van het lidmaatschap van de EEG door de Deense en Noorse
regering ten koste van de NORDEK de conclusie schijnt te wettigen dat een
verregaande economische samenwerking tussen de Scandinavische landen
slechts kans van slagen had, indien elke andere mogelijkheid (in wijder verband) hiertoe is uitgeput 2). De samenwerking op sociaal-cultureel niveau
binnen Scandinavie werd inmiddels op z6veel manieren uitgebouwd, dat in
dit verband weI gesproken werd van een "spindelvavsnordism"3) ("spinnenweb-Scandinavisme"). Inderdaad werden de Scandinavische landen door dit
steeds dichter wordende "spinneweb" steeds nauwer met elkaar verbonden,
maar dit neemt niet weg dat een van de grote mogendheden slechts de
"ragebol" ter hand hoefde te nemen om deze Scandinavische integratie weer
ongedaan te maken4 ).
37. Aan het einde van de jaren vijftig heeft het Europese Integratiegebeuren zich geconcentreerd in het sterk gereduceerd gebied van zes continentale landen. De hele wereld keek toe hoe "Klein Europa" zich verder zou
ontwikkelen en wat voor consequenties dit zou hebben voor de buitenlandse
politiek, de buitenlandse handel en de binnenlandse economie van de landen
afzonderIijk. Mats Bergquist heeft in zijn dissertatie onderzocht, hoe verschillende groeperingen binnen Zweden dachten over de idee van de Europese Integratie in het algemeen en met name over de specifieke manifestatie
hiervan: "Klein Europa". In de opinievorming onderscheidt hij vier stromingen of "Scholen", die duidelijke contouren kregen door hun stellingnemen tegenover het concrete vraagstuk van Zwedens toetreding tot de EEG.
1) Ingemar Lindblad, Krister Wahlback & Claes Wiklund, Politik i Norden.
Enjamforande oversikt. Stockholm 1972, p. 199-203; Wendt, The Nordic Council,
p.231-232.
2) Lindblad, Politik i Norden, p. 204.
3) Lindblad, Politik i Norden, p. 204.
') Zo is het nog altijd de USSR, die besliste hoever Finland deel mocht nemen
aan de Scandinavische samenwerking. Dit werd nog eens extra duideIijk in een
Sovjet-nota aan Finland in 1961, door Mats Bergquist als voorbeeld genomen
voor een "drempel"-situatie, die de Zweedse regering noopte tot een duideIijke
formulering van haar alliantie-vrije politiek. Mats Bergquist, Sverige och EEC.
En statsvetenskaplig stu die av fyra asiktsrikningars syn pa svensk marknadspolitik
1961-1962. Stockholm 1970, p.53. Ben behandeling van deze Sovjetnota valt

evenwel buiten ons bestek.

204

ZWEDEN IN EUROPEES PERSPECTlEF,

1945-1959

Weliswaar was deze kwestie in de Zweedse Riksdag actueel tussen 31 juli
1961 (MacMiIIans aankondiging in het Lagerhuis van de Britse aanvrage
van het Jidmaatschap van de BBG) en 14 januari 1963 (de Gaulles veto hierop),
dus buiten ons bestek, maar de motieven tot lidmaatschap, associatie, geen
toetreding en pertinente afwijzing van Zweden wat de EEG betreft, worden
duidelijk uit de wereldvisie en levensbeschouwingen die hierachter schuiIgingen1) en deze kunnen we weI in onze beschouwingen betrekken, want de
geestelijke achtergronden van de mens zijn zeker niet aan snelle veranderingen onderhevig, tenzij er sprake zou zijn van een "Paulus-bekering". Derhalve kunnen de wereldvisies zoals die tot uiting komen aan het begin van de
jaren zestig ook gebruikt worden als illustratie bij opvattingen die de Zweden
aan het einde van de jaren vijftig hadden over het wereldgebeuren en met
name met betrekking tot Europa.
38. De eerste "School" bestond uit de Rechtse Partij "Hogern" en de
liberale "Folkparti". Beide partijen werden in het algemeen gesteund door
vertegenwoordigers van industriele en handelsorganisaties en spraken zich
uit voor het lidmaatschap van de EEG. De tweede school had verreweg de
meerderheid in de Zweedse Riksdag en werd gevormd door de Sociaal-Democratische Partij en "Centerparti" (v66r 1957 "Bondeforbundet", Boerenbond geheten). Deze twee partijen werden gesteund door vakbewegingen, het
"Kooperativa fOrbundet" en door landbouworganisaties; zij beschouwden
een associatie met de BEG als de beste vorm van samenwerking. Bepaalde
linkse koplopers van de Sociaal-Democraten en de Communistische Partij
wilden geen van beide aansluitingsvormen, maar waren van mening dat
Zweden uit politieke overwegingen buiten de EEG moest blijven. Zij vormden resp. de derde en vierde school, waarbij het nuanceverschil tussen beide
bestaat uit een wat minder negatieve opstelling van de linkse Sociaal-Democraten2).
39. In de Lidmaatschapsschool werd de idee van de Buropese Integratie
met name zoals deze zich in de loop van de jaren vijftig ontplooid heeft tot
"Klein Europa", duidelijk ondersteund. Op grond van het christelijk en
humanistisch erfdeel van Europa heerste in deze School de gedachte
"Europa is eerder dan een continent een idee of een bewustzijn ... "3). "Ja
zeggen tegen Europa betekentja zeggen tegen de democratie"4).
40. De Associatieschool, waartoe de regeringspartij(en) behoorde(n)S),

Bergquist, Sverige oeh EEe, p. 12.
") Bergquist, Sverige oeh EEe, p. 21-22; zie voor de mandaatsverdeling in de
Riksdag, Stig Hadenius, Bjorn Molin & Hans Wieslander, Sverige efter 1900. En
modern politisk historia. Stockholm 1972 (5e ed), p. 294-295.
3) Bergquist, Sverige oeh EEe, p. 56.
') Bergquist, Sverige oeh EEe, p. 58.
6) 31 juli 1945-1 oktober 1951: sociaal-demoeratisehe regering; 1 oktober 195131 oktober 1957: eoalitieregering van sociaal-demoeraten en bondefOrbundet (boerenbond); 31 oktober 1957-heden: soeiaal-demoeratisehe regering; zie Hadenius,
Sverige efter 1900, p. 311-312.
1)
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ontkende zeker niet dat Zweden een onlosmakelijk deel vormt van Europa,
maar dit was meer een neutrale constatering dan een geladen cultureel
waardeoordeel. De richting die het Europese integratieproces had ingeslagen,
werd met bezorgdheid gadegeslagen, omdat dit vooral een alliantie tussen
conservatieve regimes betekende, hetgeen zeker geen beste garanties vormde
voor de democratie in dit werelddeeP).
41. De Niet-toetredingsschool (Nonaccession School) drukte haar bezorgdheid over het ontstaan van "Klein Europa" nog sterker uit dan de
tweede School. De alliantie tussen de Gaulle en Adenauer was de sublimatie
van een katholiek, conservatief en prive-kapitalistisch West-Europa. De
EEG was slechts een instrument van dit Frans-Duitse Vriendschapsverdrag,
te sterk voor de zwakke vakbonden en Sociaal-Democratische bewegingen2).

42. De Anti-toetredingsschool (Antiaecession School) tens lotte, beschouwde het ontstaan van "Klein Europa" als het resultaat van dezelfde
politieke lijn, die onder de benaming "Neuropa" zulke catastrofale consequenties had voor de hele wereld. Het verbod van de Communistische Partij
door de regering-Adenauer en het doorzien van de machtspolitieke bedoelingen van de Gaulle om de Franse "grandeur" te herstellen door middel van
de vorming van een "Derde Macht", gaven aanleiding tot de benaming
"katholieke reactie" in het naooriogse integratiegebeuren van West-Europa3).

43. Het taalgebruik van de derde School was in feite een mengelmoes van
semi-insulaire mentaliteit en marxistische dogmatiek. De benaming "katholiek conservatief Europa" stond op een lijn met het woordgebruik in Britslinkse kringen, zoals "Vaticaans Europa"4). Hieruit wordt de indruk gewekt
dat er in deze kringen nog rudimenten aanwezig waren van de Europese
godsdienststrijd van, laat ons zeggen, de tijd van Cromwell. Ook het gebruik
van de term "Neuropa" door de vierde School voor integratieprocessen in
West-Europa is m.i. zowel anachronistisch als onjuistS ). De derde School
bestond grotendeels uit aanhangers van een ideologische neutraliteit voor
Zweden. Deze kleine, politiek geisoleerde groep stond aan het begin van de
vijftiger jaren ook bekend onder de naam "Derde Standpunt"-aanhangers8).
Zij wensten dat de Zweedse regering ook op ideologisch gebied precies het
midden hield en in haar politiek noch een voorkeur voor het democratisch
systeem van het Westen, noch die voor het communistisch systeem van het
Oosten tot uitdrukking mocht laten komen.
1) Bergquist, Sverige och EEC, p. 78.
2) Bergquist, Sverige och EEG, p. 97.

") Bergquist, Sverige oeh EEG, p. 108-109.
') Van de Meerssehe, De Europese integratie, p. 114, noot 37.
5) Zie over het Europa van Hitler, Brugmans, L'idee europeenne, p. 81-83.
Hierin sehrijft hij ondermeer: " .. .l'idee europeenne ne pouvait etre, dans Ie camp
nazi, qu'un theme d'eloquence" en verderop: "En elfet, Hitler ne fit rien pour
,unir l'Europe'. Aueun ,manifeste europeen' emanant des puissances de l'Axe, ne
vit jamais Ie jour." (p. 83).
6) Hadenius, Sverige efter 1900, p. 271.
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44. Kenmerkend voor de Zweedse politiek in zowel binnen- als buitenlandse aangelegenheden is de kunst de "gulden middenweg"l) te kiezen. De
alliantievrije politiek die de Zweedse regering na de tweede wereldoorlog
koos ten behoeve van haar nationale veiligheid zou, indien rigoureus doorgevoerd, leiden tot een politieke, economische en sociaal-culturele isolering van
het land. In aIle hier behandelde confrontaties met de scheiding tussen Oost
en West en de vormen van deelname aan de Europese Integratie, hield Zweden daarom de onderhandelingsdeur op een kier2).

Deel Thee: De Economische Localisatie
III. Ontwikkelingen in de naoorlogse economie en handel van Europa
45. Toen de planmakers voor het economisch herstel rond 1945 hun
prognoses opstelden, waren de uitgangsposities van vele Europese landen
bar slecht. In verband hiermee gold het begrip "Das Jabr Nul" vooral voor
de categorie oorlogvoerende landen, die zwaar geteisterd waren door invasies
en bezettingen, met name Duitsland, Italie, Nederland, Frankrijk en Oostenrijk8). Groot-Brittannie, dat niet werd bezet, bevond zich in een veel gunstiger economische situatie. De totale Britse produktie had zich op een hoog
niveau weten te handhaven, voornamelijk als gevolg van het karakter van de
oorlogseconomie. Zweden en Zwitserland waren er weliswaar in geslaagd
neutraal te blijven, maar hadden toch te kampen met negatieve invloeden van
buitenaf. Het BNP van Zwitserland, totaal en per hoofd van de bevolking,
lag in 1945 beneden het vooroorlogse peil. De totale Zweedse produktie bereikte weliswaar over de oorlogsjaren een gemiddelde groei van bijna 2%
per jaar, maar was minder dan het gemiddelde van de dertiger jaren, dat rond
de 3% lag. In het algemeen wisten in Europa slechts de Britse en de Zweedse
economie in de oorlog3jaren de groei erin te houden. Hierbij moet echter
1) Met name i.v.m. de binnenlandse politiek van Zweden wordt vaak de benaming "middenweg" gebezigd naar analogie van het buiten Zweden veel gelezen
werk van Marquis W. Childs, Sweden : The Middle Way, New Haven (Conn.)
1936. Een variant op deze titel is het werk van T. E. Chester, The Swedish Middle
Way, 1970, dat eveneens de sociaal-democratische compromissenpolitiek in de
maatschappelijke verhoudingen behandelt.
!) Vgl. Royal Institute of International Affairs, The Scandinavian States, p. 39.
8) In de bespreking van de nasleep van de tweede wereldoorlog maakt Kuznets
een indeling in vier categorieen:
1. De gemvadeerde belligerenten: Duitsland, USSR, Japan, Nederland, Frankrijk,
Italie en Griekenland;
2. de niet-gemvadeerde belligerenten: Groot-Britannie, USA, Canada, ZuidAfrika en Australie;
3. de niet-actieve deelnemers aan de oorlog (hoewel hierbij toch nauw betrokken):
Zwitserland, Zweden en Nieuw-Zeeland;
4. de profijttrekkers van de oorlog: Mexico (Lv.m. verhoogde leveringen aan de
USA).
Simon Kuznet, Postwar Economic Growth, Cambridge, Mass. 1964, p. 69. Voor
het gebruik van het begrip "Das Jahr Nul", zie Van de Meerssche, De Europese
integratie, p. 50.
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rekening gehouden worden met het feit, dat de produktiecijfers van GrootBrittannie zeer geflatteerd werden door buitenproportionele staatsuitgaven,
die onder meer mogelijk waren gemaakt door enorme Amerikaanse leningen.
46. Daarentegen waren het bij retrospectieve bevindingen in decadebalansen over de jaren vijftig juist Zweden en Groot-Brittannie die onderaan
belandden op de lijst van de economische groej1). Samen met de andere
Scandinavische landen en Belgie werden zij ondergebracht in de categorie
"trage groeiers". In tegenstelling tot de naoorlogse veertiger jaren, bleek de
produktie van deze landen veel trager te zijn toegenomen, waardoor hun
economische ontwikkeling des te scherper afstak bij die van de meeste
continentale landen. Deze tegenstelling werd aanvankelijk toegeschreven aan
het economisch hers tel, waar de cont inentalen zich intensief mee bezig moesten houden. Maar toen hun recordgroei ook na het midden van de vijftiger
jaren "schijnbaar autonoom" doorging, kwamen er tal van verklaringen voor
dit fenomeen. Zo'n "spiegelbeeldig" contrast tussen 1945 en 1959, dat in vele
economische analyses bewust of onbewust is verwerkt, hangt onder meer
samen met de keuze van het basisjaar2), met de lengte van het tijdsperspectief
en tenslotte met invloeden van buiteneconomische criteria.
47. Het spreekt vanzelf, dat bij de keuze van zo'n basisjaar een sprong
van het BNP van "Das Jahr Nul" naar het streefniveau voor een voltooid
economisch hersteP) veel spectaculairder is dan de groei van het BNP van
landen, die niet zo laag hoefden te beginnen. Zelfs het jaar 1950 bood nog
een abnormaallage basis ter beoordeling van de groeicijfers over de gehele
decade, omdat het economisch hers tel voor vele landen nog niet achter de
rug was4 ). Men kan zich zelfs afvragen of de gemaksfactor om ronde cijfers
1) In deze lijst van economische groei i.v.m. de rol van het arbeidsaanbod heeft
Kindleberger de volgende landengroepen samengesteld:
1. Fast-Growing Developed Economies with Expanding Labor Supply: Germany,
Italy, Switserland, Netherlands (hoofdstuk IT);
2. Fast-Growth with Limited Labor: Austria, France (hoofdstuk ITI);
3. The Slow Growers with Limited Supplies of Labor: Scandinavia, Belgium,
United Kingdom (hoofdstuk IV);
4. The Underdeveloped Countries of Emigration: Portugal, Spain, Greece, Turkey
(hoofdstuk V).
In: Charles P. Kindleberger, Europe's Postwar Growth. The Role of Labor
Supply, Cambridge, Mass. 1967, p. 24, 53, 69, 87.
2) Doorgaans worden als basisjaar gekozen: 1937/38 (het laatste "normale"
vooroorlogse jaar); 1945 (eindjaar van de tweede wereldoorlog); 1950 (beginjaar
van een decade).
8) Als streefniveau voor een voltooid economisch hers tel werd door vele Europese regeringen het laatst "normale" vooroorlogse jaar, 1937 of 1938, gekozen.
•) Voor bezwaren tegen het gebruik van 1950 als basisjaar, zie A. G. Kenwood
& A. L. Longheed, The Growth of the International Economy, 1820-1960, London/
Sydney 1973 (3e ed.), p. 290,293; Alexandre Lamfalussy, The United Kingdom
and the Six. An Essay on Economic Growth in Western Europe, London 1963,
p. 12. Voor de verdediging van 1950 als basisjaar zie Kuznets, Postwar Economic
Growth, p. 72.
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te gebruiken bij deze keuze niet doorslaggevend is geweest. Voorts zal de
keuze van een basisjaar altijd bemoeilijkt worden door discussies rond het
juiste gewicht en het tempo van het economische hers tel van de diverse
landen in het Europese totaalbeeld. Het is immers nooit met zekerheid te
zeggen in welk jaar precies het economisch hers tel in een bepaald land of
zelfs in een bepaalde sector van de maatschappij voltooid is. Daarbij is zelfs
het criterium van voltooiing hiervan - doorgaans het bereiken van het
produktieniveau van het laatste vooroorlogse jaar - discutabel1).
48. Door de veelheid van verklaringen voor de economische supergroei
van de Europese continentalen en de achterstand van Britten, Belgen en
Scandinaviers hierbij wordt wei eens uit het oog verioren dat het hier gaat om
relatieve cijfers. Ret absolute niveau van het BNP van deze "trage groeiers"
lag doorgaans de gehele vijftiger jaren door boven die van de rest; slechts de
Bondsrepubliek was hard bezig om successievelijk de Belgen en Britten in te
halen 2) . Ret Zweedse en Zwitserse produktieniveau bleef evenwel voor de
rest van Europa nog toekomstmuziek. Hoe riskant het is onderverdelingen
aan te brengen op grond van groeicijfers over zo'n korte periode als tien
jaar, bleek wei uit berekeningen van de produktiegroei in een verder teruggaand perspectief3). In een breder perspectief beantwoorden de relatieve
verschiIIen tussen de groeicijfers beter aan de werkelijke historische situatie.
Vergelijken we de groeicijfers, thans berekend over de periode tussen het
eind van de jaren dertig en het begin van de jaren zestig, dan blijkt Zweden
meteen bovenaan de lijst te staan (zie tabel 1). Gaat men nog verder terug in

TABELI
Groeicijfers per decennium (%)

van de jaren 50 (1950/52-1960/62)
product :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

D
I
A

NL
SF
F
CH
S

DK
N
B

GB

102,6
78,2
72,3
60,2
58,9
55,1
48,2·)
45,9
45,8
43,2
34,3
30,2

p.c. product:
D
A
I
SF
F

NL
S

DK
N
CH
B

GB

81,4
68,7
68,4
43,9
41,9
41,3
37,3
35,9
30,7
30,2
26,9
24,4

van eind jaren 30 tot begin 60
product:
S
D
I

NL
SF
N

DK
CH
A
F
B

GB

49,8
47,1
38,0
37,0
36,6
35,5
32,6
31,9
31,6
27,2
24,5
17,3

p.c. product:
S
I
A
D
SF
N
F

DK
NL
B
CH

GB

38,4
29,7
28,9
28,0
25,2
23,6
21,5
21,4
20,7
19,7
18,6
11,9

.) 1950/52-1957/59.
Bron: Kuznets, Postwar Economic Growth, Tabel 7, p. 129-131.
1) Voor kritiek op het gebruik van 1938 als basisjaar, Lamfalussy, The United
Kingdom and the Six, p. 13, 15.
I) Lamfalussy, The United Kingdom and the Six, p. 18.
8) Kumets, Postwar Economic Growth, p. 105.
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de tijd, dan V'ertoont dit land van aIle Europese landen de gunstigste ontwikkeling in de economische groei (zie tabeI2). Trouwens in 1960/65 groeide
het Zweedse BNP met ongeveer 5% per jaar1), wat intemationaal gezien
weer zeer behoorlijk was.
TABEL2
Groeicijfers per decennium (%)

van de jaren 1880-1960
product:
1. S
37,5
2. DK 32,7

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
to.

N
CH
D
NL
I
B
F
GB

30,3
30,3
29,8
26,2
22,6
22,2
19,5
18,2

p.c. product:
S 29,4
N 20,5
DK 20,3
CH 19,9
F
17,0
D 16,7
B 14,8
I
14,8
GB 12,1
NL 11,1

Bron: Kuznets, Postwar Economic Growth, Tabel8, p. 139-140.

49. Dit neemt niet weg, dat in de vijftiger jaren en daarna weI eens gesproken werd over - het lijkt weI een contradictio in terminis - het
stimulerende effect van het zo destructieve verschijnsel oorlog. Hiervoor
wordt weI ais verklaring aangevoerd dat de recordcijfers het gevoig zouden
zijn van het opruimen van verouderde structuren en industrieen 2). Dankzij
deze geforceerde sanering zouden modemisering en rationalisering in allerlei
sectoren van de Europese samenieving zich hebben kunnen doorzetten.
Inderdaad heeft de tweede wereldoorlog een reeks oplossingen gebracht
voor problemen waar de toenmalige wereid niet uit scheen te komen. Toch
zouden bepaaide economische en demografische ontwikkelingen zich ook
zonder de oorlog hebben voorgedaanS). De oorlog heeft deze ontwikkelingen
weI versneId, maar niet veroorzaakt4).

1) Erik Westerlind & Rune Beckman, Sveriges ekonomi. Struktur och utvecklingstendenser, Stockholm 1974 (8e ed.), diagram 5, p. 42 .
•) "In economy and demography, then, the war not only failed to paralyze
development but also helped set in motion a real advantage", Peter N. Steams,
European Society in Upheaval. Society History since 1800, New York 1967, p. 365.
S) "The war-induced changes would have emerged in the course of the time even
if there had been no war", Kuznets, Postwar Economic Growth, p. 85. Dat het
ook nogal discutabel is om te spreken over "stimulerende" invloeden van de tweede
wereldoorlog op demografische ontwikkelingen, zie W. D. Borrie, The Growth
and Control of World Population, London 1970, p. 138.
4) Vgl. Kuznets, Postwar Economic Growth, p. 85.
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50. Het jaar 1945 was een somber uitgangspunt voor de economische
planmakers. Weinig deed immers vermoeden dat Europa binnen een betrekkelijk korte periode van vijf jaar de materiele chaos grotendeels zou hebben
overwonnen1). De pessimistische voorspellingen van vooraanstaande economen vlak voor de oorlog en het trekken van parallellen met de situatie van na
de eerste wereldoorlog kweekten sombere verwachtingen voor een omvangrijke depressie2). Hiertoe zal de demoraliserende nazipropaganda tegen
het eind van de oorlog, die erop hamerde dat de wereld na de demobilisatie
een enorme werkloosheid tegemoet zou gaan, ook weI zijn steentje hebben
bijgedragen 3). Tenlsotte bestond er de vrees dat de USA door het wegvallen
van hun enorme oorlogsproduktie, door overschakelingsmoeilijkheden op
een vredeseconomie en door tijdeHjke afzetmoeilijkheden in het verarmde
Europa weer zouden vervallen in een structurele overproduktie en onderbesteding. In Europa was immers na de doodsteek van de sinds 1929 reeds
chronisch zieke multilaterale handelsstructuur een groeiende reeks bilaterale
handelsovereenkomsten ontstaan. Hieruit ontstond voor de USA ten eerste
het gevaar dat zij door het goud- en dollararme Europa op den duur uit de
Europese markten gesloten zouden worden. Het economisch overwicht in
de wereld, hun sterkste troef in de internationale handelspoHtiek, dreigde op
deze wijze uit hun handen te glippen. Voorts zou de bilaterale handelsstructuur slechts versterkt worden, indien de USA hun Europese handelspartners
in een vicieuze cirkel van leningen ter aflossing van vorige leningen en rentes
bracht. Groot-Brittannie was in 1947 al een aardig eind op weg in deze richting. Tenslotte zou wegens het gevaar economisch steeds atbankelijker te
worden van de USA de handel op dit land voor de arme Europese landen
steeds onaantrekkelijker worden. Vele Europese politici hielden de opmerking van Sir Dennis Robertson "als de USA niest, krijgt Europa longontsteking"4) in het achterhoofd.
51. De duidelijkste richtsnoer die de planmakers voor het economisch
herstel in de Europese landen afzonderlijk hadden, was de situatie van v66r
1) Zie voor een kort overzicht van de situatie van West-Europa in 1945: Derek
W. Urwin, Western Europe since 1945. A Short Political History, Oxford 1968,
p. 27-32. Hoe hopeloos de USSR er in 1945 voor stond en hoe het herstel vijf jaar
na de overgave van Hitler's legers goed op weg was, zie Isaac Deutscher, Ironie
van de geschiedenis. Essays over het communisme, Hilversum/Antwerpen 1968,
p. 24, 25. Zie ook supra noot 1 van dit hoofdstuk.
2) Voor pessimistische voorspellingen van Keynes en Alvin Hansen, zie P. C.
van Traa, Geschiedenis van de economie. De evoluties van een gedachtewereld,
Amsterdam 1969, p. 178, 179. Voor Zweedse verwachtingen voor een wereldwijde
naoorlogse depressie, zie Assar Lindbeck, Svensk ekonomisk politik. Problem och
teorier under efterkrigstiden, Stockholm 1971 (5e ed.), p. 26; Kurt Samuelsson,
Fran stormakt till viilfiirdsstat. Svensk samhiillsutveckling under 300 ar, Stockholm 1968, p. 274.
3) Vgl. Signal (Berlin), 1945 nr. 4, p. 31-35, Het nieuwe wereldbeeld - de toekomst van Europa. Honderd millioen handen te veel? Recepten tegen de werkloosheid.
') Zie voor de opmerking van Dennis Robertson: Charles P. Kindleberger, The
World in Depression 1929-1939, Berkely/Los Angeles 1973, p. 278.
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de tweede wereldooriog. Een groot probleem voor vele landeD was het wegvallen van Duitsland als een van de belangrijkste handelspartners. Zowel
West- als Oosteuropese staten gingen bij hun herstelplannen er aanvankelijk
van uit, dat export naar de voormalige Duitse mark ten spoedig genormaliseerd kon worden l ). Groot was de teleurstelling toen de Amerikaanse regering de "barter" met de Anglo-Amerikaanse bezettingszones uitschakeide
en goud of dollars eiste van de traditionele handelspartners van Duitsiand.
Volgens de revisionisten van de koude-ooriog-Iiteratuur zou de Europese
handelsstructuur door dit uitlichten van "Bizonia" uit het dollararme continent danig in verwarring zijn gebracht en een remmende werking gehad
hebben op het Europese herstel in het algemeen en dat van Duitsiand in het
bijzonder. Ook de convertibiliteit van het Britse pond UuIi 1947), dat
Washington Groot-Brittannie oplegde, is een premature maatregel gebleken,
die de Britse en ten gevolge daarvan ook de Europese economie geen goed
heeft gedaan. Groot-Brittannie zag zich genoodzaakt om eind augustus van
dat jaar de handelsbeperkende regelingen uit de ooriog weer in te voeren met
aBe onaangename gevolgen van dien voor de juist op gang gekomen handel
met het continent.
52. Telkens werden de plannen van de naooriogse Europese regeringen
voor een snel hers tel van de status quo ante in de Europese economische en
handelsstructuren doorkruist door de plannen van de USA en de USSR. De
Amerikaanse politiek ging uit van de vrijhandelsconceptie 2). De Sovjetpolitiek en de linkse stromingen streefden daarentegen naar een hemieuwing
van de Europese sociale structuren ofweI onafhankelijk van elkaar ofweI in
onderiinge samenwerking. Enerzijds zou het herstel van het vrijhandelstelsel,
zoals dat v66r de eerste wereldooriog bestond, het gevaar van een groeiende
economische afhankelijkhied van Europa ten opzichte van de USA in zich
hebben, anderzijds zou het herstel van de status quo ante voor de Oosteuropese staten betekenen, dat rechtse stromingen weer aan de macht zouden
komen. Het waren juist deze stromingen die met het Derde Rijk hadden
gecollaboreerd en hierdoor de USSR in het verieden strategisch zo bedreigd
hadden. Daarom werden deze bevolkingsgroepen door denazificatie en sovjetisatie in de eerste naooriogse jaren achtereenvolgens uitgeschakeld. De
USA daarentegen herstelden in deze tijd de industriele bovenlaag in de
Anglo-Amerikaanse bezettingszone en toonden duidelijk hun sympathie
1) Joyce en Gabriel Kolko, The Limits of Power. The World and United States
Foreign Policy, 1945-1954, New York 1972, p. 372.
2) De achtergronden van de vrijhandelsconceptie in de Arnerikaanse politiek
wordt in het kort belicht in D. Horowitz, Imperialisme en revolutie in de 20ste eeuw.
Een radicale interpretatie van de modeme geschiedenis, Amsterdam 1970, deel2, 4.
Amerika en de Open Deur politiek, p. 45 e.v. Wei moet rekening gehouden worden
met het feit dat de schrijver een belangrijke vertegenwoordiger is van de revisionistische stroming in de Koude-Oorlog-Iiteratuur. Eenzelfde revisionistisch geschiedenisbeeld treffen we aan bij Kolko, The Limits of Power, p. 360. Zie voor een
korte inleiding in de Koude-Ooriog-literatuur: H. Lademacher, Het Oost-West
Conflict in Historisch Perspectief, Amsterdam 1972 (gestencild), p. 93.
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voor de rechtse stromingen in de andere Europese landen. Hiermee trotseerde
de Amerikaanse regering de "linkse wind", die er na de bevrijding over heel
Europa waaide.
53. Door de polarisatie van de spanningen tussen Oost en West sloten
de staten binnen de machtsblokken zich nauwer aaneen. Inmiddels was ook
de economische samenwerking binnen de blokken op gang gekomen. De
USA, die aanvankelijk slechts in Groot-Brittannie en in "Bizonia" de huns
inziens beste monetaire maatregelen konden doorvoeren met het hierboven
genoemde gevolg voor de Europese structuur, konden nu hun economische
politiek in het kader van het Marshall-plan beter coordineren met die van de
andere regeringen. De gegevensuitwisseling tussen de ECA en de OBBC had
hierin een centrale functie. Binnen dit atlantisch samenspel konden de
Westeuropese regelingen op hun beurt weer een gezamenlijk tegenspel opbouwen tegen al te veelvuldigAmerikaans ingrijpen. Dat zo'n tegenspel aanvankelijk echter niet veel om het lijf had, bewees weI de mogelijkheid van de
Amerikaanse regering om de Buropeanen nog verscheidene malen voor een
voldongen feit te plaatsen. De onder druk van Washington besloten devaluatie van het Britse pond met 30,5% op 18 september 1949 b.v., noopte
binnen enkele dagen 27 landen, waaronder 11 Westeuropese, dit voorbeeld te
volgen. Toch werd door deze grootscheepse devaluatie bewerkstelligd dat de
Europese exportprijzen veel gunstiger op de wereldmarkt kwamen te liggen.
Dit kwam zowel de Buropese betalingsbalans als de grondstoffentoevoer
naar de USA ten goede.
54. Reeds tijdens de tweede wereldoorlog startten de USA hun vrijhandelsoffensief met ondermeer artikel 4 van het Atlantic Charter en de conferenties te Bretton Woods, waarin de oprichting van het IMF en de IBRD
(de z.g. Wereldbank) zou worden voorbereid. Deze economische politiek
beoogde het hers tel van een multilateraal geld- en handelsstelsel. De achtergronden van deze politiek waren zoals vermeld de vrees voor een nieuwe
wereldwijde depressie, voorts de zekerstelling van de grondstoffentoevoer
naar de USA en tenslotte het "pax americana"-ideaaP). Om stabiliteit in de
wisselkoersen te bereiken en een acceptabel en intemationaal aangepast
mechanisme te verkrijgen ontleende het IMF enkele elementen aan de gouden standaard en enkele aan het rivaliserende systeem van de zwevende
wisselkoersen 2). De grootste quotas waren oorspronkelijk die van de USA
($ 2750 miljoen), Groot-Brittannie ($ 1300 m.), de USSR ($ 1200 m.),
China ($ 550 m.), Frankrijk ($ 450 m.) en India ($ 400 m.). Zweden zou
met $ 100 miljoen deelnemen. Deze quotas zouden medebeslissend zijn
voor het sternrecht in de IMF, zodat noch het one-man-one-vote-beginsel,
noch een veto het overwicht van de westerse mogendheden - en weI met
duidelijke Amerikaanse dominantie - zouden kunnen verstoren. Het was
begrijpelijk dat de USSR geen interesse had voor het lidmaatschap. In de
1)

Lademacher, Het Oost-West Conflict in Historisch Perspectief, p. 93.

I) Kenwood, The Growth of the International Economy, p. 240.
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loop van 1946 en 1947 werd het steeds duidelijker dat de USA hun vrijhandelspolitiek tot het Westen moesten beperken. Maar ook in deze begrenzing
wilde zij aanvankelijk niet lukken. De conferenties ter oprichting van een
ITO verliepen niet naar de wens van de Amerikanen. De Europeanen weigerden in het kader van de voorbesprekingen van het Marshall-plan en bloc
zowel de c1asule om het IMP te consulteren indien de USA dat wenselijk
achtte als de cIausule die hen aan het ITO-verdrag zou bindenl). Een provisorisch bedoelde GATT (30 oktober 1947) nam de voor de ITO bestemde
rol over. De handelsdiscriminatie en kwantitatieve beperkingen werden
principieel verworpen; een graduele afschafing van deze beperkingen en de
meest-begunstigste-natie-cIausule moesten via dit complex bilaterale overeenkomsten het multilaterale handelsprincipe zien te verwezenlijken2). Dit
beginsucces van de GATT werd sindsdien niet meer op zo grote schaal herhaald. Het aantal lidstaten groeide echter gestadig en aan het eind van de
vijftiger jaren waren zo'n zeventig landen die gezamenlijk 80% van de wereldhandel hadden, lid van deze organisatie.
55. De pogingen om de monetaire problemen mondiaal op te lossen
waren dus gestrand. De regionale aanpak werd in het Westen aanvaard. De
OEEC bouwde deze regionale samenwerking verder uit door de oprichting
van de EPU (1950-1958). Het IMP, waarvan het werkterrein gedeeItelijk
samenviel met dat van de EPU, maakte meteen moeilijkheden en schaadde
hiermee slechts zijn eigen reputatie. Berst met de Zweed Per Jacobsson als
managing director (1956-1963), opvolger van zijn landgenoot Ivar Rooth
(1951-1956), nam de internationale betekenis van het IMP weer toe3). Aan
al deze - aanvankelijk mondiale, later regionale - pogingen tot liberalisering van de handel en hervorming van de monetaire structuur nam Zweden
actief deel, omdat het hierin geen bedreiging zag van zijn politieke ongebondenheid en zijn eigen economische structuur nu eenmaal volkomen deel uitmaakte van het Westen4 ).
56. Stap voor stap werd de regionale samenwerkingsconceptie op economisch en monetair gebied verder gemodelleerd naar de heersende machtsblokkenpolitiek. Het economisch embargo van het Oostblok door de COCOM-bepalingen was nolens volens Stalin van dienst in zijn streven naar
autarkieS), en veroorzaakte een dieptepunt in de Oost-Westhandel. De
1) Kolko, The Limits of Power, p. 380.
2) Kenwood, The Growth of the International Economy, p. 273.
8) Kenwood, The Growth of the International Economy, p. 266. Vgl. de lof

die Zweden in dit verband wordt toegezwaaid: " ... Sweden did join the OEEC
and, through the medium of unusually able representatives, has more than pulled
her weight in the work of the organisation", Royal Institute of International
Affairs, The Scandinavian States, p. 272.
') Lennart Hirschfeldt, Efter andra varldskriget. In: Svensk utrikespolitik under
1900-talet, Stockholm 1958, p. 68.
5) Gunnar Myrdal, Voorwoord by Gunnar Adler-Karlsson, Western Economic
Warfare 1947-1967. A Case Study in Foreign Economic Policy, Stockholm 1968,
p. XI e.v.
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Zweedse en Zwitserse handel op Oost-Europe wist zich evenwel te onttrkeekn
aan de druk van de Amerikaanse regering om zich aan te passen bij de blokkadepolitiek. De verhouding van de handel op Oost-Europa tot de totale
buitenlandse handel van beide landen bereikte in West-Europa zelfs de
hoogste percentages. De situatie veranderde echter toen in 1953 de spanning
tussen Oost- en Westblok begon af te nemen.
57. Toen de Korea-hausse in 1954 overging in een recessie en er in de
wereldhandel een stagnatie optrad, groeide de belangstelling voor nieuwe
markten en dus ook voor Oost-Europa. Voorts was het economisch herstel
in de meeste Westeuropese landen zover gevorderd, dat de dreiging tot intrekking van de hulpverlening indien de politiek van een bepaald land de
Amerikaanse regering zou mishagen, steeds minder imponeerde. Tenslotte
kregen de COCOM-Ianden in West-Europa van elkaar de indruk dat er
enorm de hand gelicht werd met de blokkadebepalingen. Door het weigeren
van aantrekkelijke Oostblokorders zouden slechts minder scrupuleuze landen, met name Japan, begunstigd worden. NatuurIijk droeg de Sovjetpropaganda het hare bij om deze indruk zoveel mogelijk te versterken.
58. Het gevorderde economische herstel in de Westeuropese landen afzonderlijk was echter gunstig voor de onderhandelingen over graduele afschaffing van de kwantitatieve handelsbeperkingen in het kader van de
OEEC. Er werd voorgesteld om in 1949 reeds 50% van de invoer te liberaIiseren, in februari 1951 75% en in oktober 1955 tenslotte 90%. De meeste lidstaten hielden zich inderdaad aan deze streefdata. Een grote uitzondering
hierop vormde Frankrijk. Hoewel dit land toch profiteerde van de liberaIiseringen van zljn handelspartners, had het in 1955 pas het niveau van 75%
bereikt. Na de evaluatie van de franc in 1958 kon het zijn achterstand op de
overige OEEGlanden inlopen, zodat in 1960 door de gehele OEEC het
niveau van 91 % werd bereikt1 ) . Inmiddels was ook in allerlei subregionale
verbanden de II eralisering van de handel een heel eind gevorderd. Door de
hoge tarieven v n Frankrijk en Italii: moesten echter de andere EEG-landen
hun lage tariev .n opgeven ten behoeve van de gemeenschappeIijke tolmuur.
In dit opzicht was de oprichting van de EEG weer een (voorlopige) stap
terug in de rich ing van een protectionistische handelsstructuur.
59. Door d , succesvolle aaneensluiting van de continentale "Zes" begon
de Europese In egratie uit te groeien tot een zelfstandige factor in de wereldpolitiek. In de J~aoorlogse veertiger jaren en het begin van de vijftiger jaren
had dit integra ·egebeuren dat in "Klein Europa" haar brandpunt vond, de
sympathie van de Amerikanen en de afkeer van de communisten. De USA
trad af en toe zelfs onverholen op als promotor van de idee van de Europese Integratie, in zoverre zij haar kon gebruiken voor de versterking van de
1) David S. landes, The Unbound Prometheus. Technological Change and
Industrial development in Western Europe from 1750 to the present, Cambridge
1970 (2e ed.), p. 505.
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banden in het Westblok. Ook de Amerikaanse zakenwereld had belang bij de
Europese Integratie; hierdoor zou zij immers een uitgestrekt uniform marktgebied verwerven. Toen dit proces echter resulteerde in hoge gemeenschappelijke buitentarieven, een uitgesproken protectionistisch landbouwbeleid
en een - door Frankrijk doorgedrukte - associatie met de overzeese gebiedsdelen, leek voor de USA een doos van Pandorra geopend te zijn. Tenslotte was de Amerikaanse regering ook uit politiek en militair-strategisch
oogpunt minder gelukkig met het uiteenvallen van West-Europa in de "Zes"
en de "Zeven". De maatregelen om deze Westeuropese scheiding ten behoeve van de Atlantische verdediging te neutraliseren door omvorming van de
OEEC in de OECD vonden aan het begin van de jaren zestig plaatsl).

IV. De economische politiek en de buitenlandse handel van het naoor/ogse
Zweden
60. In 1945 stond de economische politiek van Zweden drie alternatieven
ter beschikking. Het eerste alternatief hield voortzetting in van de "belegerings"-economie uit de oorlog, het tweede omschakeIing tot het communistische economische systeem en het derde herstel van het westerse economische stelsel van v66r de tweede wereldoorlog.

61. In 1937/38 bedroeg de Zweedse invoer 17,8% van het nationale produkt. Uitgaande van de importwaarde van de laatste vooroorIogse jaren,
1937/39, werd uitgerekend dat - bij een onveranderd vooroorlogs verbruiksniveau - de totale invoerafhankelijkheid van Zweden teruggebracht
zou kunnen worden tot 10 a 15%2). In 1946 nog bedroeg de Zweedse invoer
14,7%. Door het streven naar autarkie in de jaren dertig en aansluitend
daarop de noodgedwongen zelfverzorging tijdens de tweede wereIdoorIog
had de binnenlandse produktie zich weten te ontwikkelen tot een hoge graad
van zelfstandigheid. Een deel van de importvervangende industrieen was
door deze langdurige protectie tot volle wasdom gekomen en heeft zich daardoor zelfs na de tweede wereldoorlog kunnen handhaven. Door de voortschrijdende liberalisatie van de handel moesten deze industrieen echter een
ingrijpende sanering ondergaan 3). Toch legden vooral de Zweedse defensiespecialisten er de nadruk op dat een soepele overgang naar een redelijke
mate van zelfverzorging mogelijk moest blijven. Daarom werd een deel van
de protectionistische maatregelen gehandhaafd ten behoeve van importvervangende produktietakken, die anders door de liberalisering van de
handel zouden wegkwijnen. In het kader van de alliantievrije politiek bouw1) Zie hiervoor Van de Meerssche, De Europese integratie, p. 196, en Lipgens,
Die Europaische Integration, p. 92.
2) Erik Ambjom, Svenskt importberoende 1926-1956. En ekonomisk-statistisk
kartlaggning med kommentarer, Uppsala 1959, p. 38; vgl. de export en import
van goederen en diensten in procenten van het nationale produkt 1938/39-1972,
Westerlind, Sveriges ekonomi, p. 104, tab. 30.
B) Ambjom, Svenskt importberoende, p. 208.
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de Zweden ook zijn nationale wapenindustrie verder uit. De Zweden waren immers tot de overtuiging gekomen, dat zij mede door handhaving van
een sterke defensie bespaard waren gebleven van directe verwikkelingen in
de tweede wereldoorlog. Hierdoor is het algemene inzicht ontstaan van de
noodzaak van hoge defensieuitgaven. Tenslotte heeft de tweede wereldoorlog in het algemeen gezorgd voor gewenning aan het verschijnsel van een
enorm gegroeide openbare sector, die na de oorlog met name de sociale
politiek ten goede kwam1).
62. Het tweede alternatief, de overschakeling op het communistische
economische systeem heeft nooit een rol gespeeld in de binnenlandse economische politiek van Zweden. Daarentegen moest de Zweedse politiek er wei
rekening mee houden, dat zo'n overschakeling plaats yond bij een deel van
haar handelspartners, met name in Oost-Europa. In 1947 bedroeg de Zweedse uitvoer naar Oost-Europa 7,8% en de invoer uit Oost-Europa 7,5% van
haar totale buitenlandse handel. Met deze procentuele verhoudingen stond
Zweden op de tweede plaats (na Noorwegen wat de uitvoer en na Zwitserland wat de invoer betreft) van 12 Westeuropese landen, die op Oost-Europa
handel dreven. In 1948 groeiden deze Zweedse percentages nog iets om vervolgens, tot 1953, zeer geleidelijk af te nemen. Plotseling vielen deze percentages, wat de uitvoer betreft, van 7,4% (1952) tot 4,5% (1953) en wat de invoer betreft van 6,3% tot 3,8%. Na 1953 namen deze percentages weer zeer
langzaam toe zonder echter ooit de waarden uit de jaren v66r 1953 te bereiken of zelfs te benaderen. Uit deze gegevens is onder meer duidelijk geworden, dat 1947 en 1953 in de Zweedse handel op Oost-Europa cruciale jaren
vormden (zie grafiek 1).
63. In 1947 nam Zweden van de totale buitenlandse handel van 14 Westeuropese landen (incIusief Finland en Oostenrijk, waarvan het laatste gebukt ging onder oorIogsschadeleveringen) op Oost-Europa 13,6% van de gezamenIijke uitvoer en 16,8% van de gezamenIijke invoer voor zijn rekening
en belandde hiermee op de tweede (na Groot-Brittannie), resp. eerste plaats
(vgl. grafiek 2 en 3). In dit jaar was Europa een financieel bankroet nabij2).
Nadat de Europese landeD zich jarenlang noodgedwongen hadden moeten
inhouden om in het buitenland te kopen, was na de oorlog in dit opzicht
het hek van de dam. Er werd op grote schaal gekocht, voornamelijk ten behoeve van de wederopbouw, zonder dat er via export - in het bijzonder
naar de USA - veel verdiend werd, zodat de "dollar-gap" nog wijder werd.
Bovendien vlogen de prijzen op de wereldmarkt door deze explosieve vraag
de hoogte in.
64. Ben van de belangrijkste problemen in de praktijk, waar de Europese
buitenlandse handel onmiddellijk na de oorlog mee te maken kreeg, was
1) Kurt Samuelsson, Fran stormakt till viilfiirdstat. Svensk samhiillsstruktur
under 300 ar, Stockholm 1968, p. 273.
I) Robert Triffin, Europe and the Money Muddle: From Bilaterism to NearConvertibility, 1946-1956, New Haven 1957, p. 3l.
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Bran: Adler-Karlsson, Western Economic Warfare, p. 173, tab. 14-15.

- - - Zwedens export naar Oosteuropa als percentage van de totaIe Zweedse
export.
- - - Zwedens import uit Oosteuropa als percentage van de totale Zweedse
import.
het wegvallen van Duitsland als handelspartner. Voor Zweden speelde dit
probleem sinds 19441). Door middel van kredietverlening probeerde de
Zweedse regering haar markten in het verarmde Europa te behouden en
zelfs belangrijk uit te breiden om het verlies van de Duitse markten hiermee
te kunnen compenseren. Deze kredieten werden voornamelijk aan Westeuropese landen verleend 2). Daarnaast echter knoopte reeds in 1943 de Zweedse
minister van Financien, Ernst Wigforss, onderhandelingen aan met de ambassadeur van de USSR in Stockholm, Mme. Kollontay, over uitbreiding van
de handel tussen beide landen3). Naast deze praktische motieven voor het
1) Svenska Dagbladets Arsbok 1945, p. 104.
2) Kolko, The Limits of Power, p. 164.
3) Royal Institute of International Affairs, The Scandinavian States, p. 273.
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aanzienlijk uitbreiden van deze handelsbetrekkingen, speelden ook motieven
van theoretisch-economische en psychologisch-politieke aard.
65. Economische theoretici van wereldformaat zagen de toekomst voor
het westerse economische stelsel somber in. Hierdoor werden de verwachtingen van marxistische economen voor een totale ineenstorting van het
kapitalistische stelsel slechts versterkt. Deze pessimistische uitgangspunten
vonden echter grotendeels hun oorzaak in de overschatting van de naoorlogse overschakelingsproblemen van de USA. Dit nam niet weg dat de
Zweedse regering de verwachte naoorlogse depressie al voortijdig wilde
neutraIiseren door een aanzienlijke uitbreiding van de handel met een minder
conjunctuurgevoeIig land als de USSR1). Tenslotte kon een uitgebreide kredietverlening aan de USSR, het z.g. "Ryssavtal", beschouwd worden als een
stilzwijgende compensatie voor de concessies, die Zweden werden afgedwongen door het Derde Rijk (met name de doortocht van de Engelbrecht-divisie
naar Finland)2). Het "Ryssavtal" zou dan kunnen gelden als een bewijs van
de "goede buurman"-politiek van de Zweedse regering3).
66. Toen onderhandelingen over het "Ryssavtal" in een besIissend stadium belandden, zond de Amerikaanse regering onmiddellijk een officieel
protest naar Stockholm (augustus 1946), waarbij werd gewezen op de tegenstrijdigheid van dit bilaterale handelsverdrag met de geprojecteerde ITO,
waaraan Zweden toch in de voorbesprekingen deelnam. De Zweedse regering
wees dit protest van de hand met het argument dat de USA immers ook omvangrijke bilaterale handelsverdragen afsloten en nota bene het ITO-verdrag zelf nog niet eens hadden geratificeerd4 ). Op 7 oktober vond te Moskou
de ondertekening van het "Ryssavtal" plaats. Op 10 december van datzelfde
jaar werden te Stockholm de ratificatieoorkonden uitgewisseldS ).
67.

Het "Ryssavtal", het verdrag met Polen over uitgebreide kolen-

1) Hadenius, Sverige efter 1900, p. 188.
') Zie voor de gedwongen inbreuk op de Zweedse neutraliteit: Stig JagerskiOld
& Torgil Wulff, Handbok i folkratt under neutralitet och krig, Uddevalla 1971,
p. 124. Zie voor de opvatting van het "Ryssavtal" als stilzwijgende compensatieregeling b.v. Ture Nerman, Tre brev om moral, Orebro 1968, p. 42. Zweden werd
in 1945 nl. het toevluchtsoord van veIe Oosteuropese vluchteIingen, met name uit
de Baltische staten, van wie een deeI in de Duitse Wehrmacht gediend had. Hierdoor werd het wantrouwen van de USSR ten opzichte van Zweden slechts versterkt. De Zweedse regering zag zich genoodzaakt aIle vluchtelingen die in Duitse
krijgsdienst geweest waren uit te leveren. Deze zeer onsympathieke concessie werd
door de rechtse pers op een lijn gesteld met het "Ryssavtal"; vgl. Svenska Dagbladets Arsbok 1945, Sveriges Utrikespolitik 1945, p. 67-72.
I) Lennart Hirschfeldt, Efter andra varldskriget. In: Svensk utrikespolitik under
1900-talet. Utrikespolitiska Institutet, Stockholm 1958, p. 77; vgl. Hadenius,
Sverige efter 1900, p. 188.
4) Kolko, The Limits of Power, p. 164.
5) Overenskommelser 1946, nr. 23, p. 272.
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leveranties 1), voorts de grote exportcapaciteit van het Zweedse produktieapparaat, dat geen directe schade had geleden door de oorlog en tenslotte de
naoorlogse importrush, al deze factoren droegen er toe bij dat de Zweedse
handel op Oost-Europa aanzienlijk toenam. Opvallend hierbij was, dat de
Sovjet-regering in 1947-1952, de tijd waarin zij toch geen enkel ander krediet
in het Westen kon krijgen, van de miljard Zweedse kronen die haar ter beschikking stonden tegen 2t% (terug te betalen in 1962-1967), slechts iets
meer dan de helft, nl. 517 miljoen kronen, opnam. Gunnar Adler-Karlsson
geeft hiervoor een reeks van redenen op. De USSR zou onder meer nooit de
bedoeling hebben gehad om meer dan de helft van het Zweedse krediet te
gebruiken; het bedrag van een miljard zou nl. bedoeld zijn als "showpiece"
in andere kredietonderhandelingen met het Westen; voorts zouden de
Zweedse orderportefeuilles geheel volgeboekt zijn, zodat er geen leveringscapaciteit voor Oost-Europa over was. Om verholen politieke redenen zouden de Zweedse industrieen hun prijzen ten aanzien van Sovjet-orders zo
hebben opgeschroefd, dat de handel met Zweden de USSR te duur werd.
Maar de opmerkelijkste reden, die Adler-Karlsson vermeldt, was dat Stalin
tot aan het begin van de jaren vijftig overtuigd was van een op handen zijnde
grote depressle in het Westen. In verband hiermee zou ook een al te grote
aankoop op voorschot in Zweden een ongurIStige transactie hebben betekend 2).
68. Het "Ryssavtal" werd vooral door de rechtse pers onder leiding van
Herbert Tingsten hevig bekritiseerd. Er werden scherpe, zelf persoonlijke
aanvallen gedaan op de handelsminister Gunnar Myrdal, op wiens instigatie
het verdrag was afgesloten. Myrdal, die op 31 juli 1945 minister werd, was
daarv66r immers de voorzitter van de plan-commissie van de naoorlogse
economie die in februari 1944 was opgericht3). Deze z.g. "Myrdal-kommission" ging uit van een naooriogse depressie met massawerkloosheid. Vanuit
dit uitgangspunt kwam onder meer het "Ryssavtal" en de maatregel tegen
de hollende inflatie van de importprijzen tot stand. Deze maatregel behelsde
de appreciering van de Zweedse kroon ten opzichte van de dollar met 17%4).
Werkloosheidsbestrijding ging hierbij boven inflatiebestrijding. Inderdaad
werden de prijsstijgingen van de importartikelen door de appreciering gedrukt; het gevolg echter was dat de Zweden nog meer van het buitenland
gingen kopen, zodat het land in de kortst mogelijke tijd in een emstige betalingsbalanscrisis belandde. De depressiepremisse bleek onjuist. In de loop
1) Zie voor de afuankelijkheid van Zweden (en Frankrijk en Italic) van kolenleveranties uit Polen en de USSR: J. WiJczynsky, The Economies and Politics of
East-West Trade. A study of trade between developed market economies and
centrally planned economies in a changing world, Glasgow 1969, p. 43. De Zweedse
handelsminister, Gunnar Myrdal, bezocht reeds in de tweede helft van 1945 Polen
in verband met deze kolenleveranties, Svenska Dagbladets Arsbok 1945, p. 60, 104.
2) Adler-Karlsson, Western Economic Warfare, p. 169.
") Utredning angaende ekonomisk efterkrigsplanering VI, SOU 1944:57, Stockholm 1944 en XI, SOU 1945:36, Stockholm 1945.
') Bo Sodersten, Svensk ekonomi, Stockholm 1970, p. 85.
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van de naoorlogse jaren tekende een infiationistische hoogconjunctuur zich
steeds duidelijker af.
69. Intussen werden in 1946 ook de Zweedse gemeenteraadsverkiezingen
gehouden. Hierbij werd door de rechtse pers de dreiging van het Oosten
benadrukt. Herbert Tingsten spoorde allerlei belastend materiaal (de
ASEA-kwestie)l) op om Myrdal en de sociaal-democraten in diskrediet te
brengen. Het was in deze sfeer dat Gunnar Myrdal de beslissing nam om zijn
ministerspost op te geven in ruil voor het voorzitterschap van de Europese
Economische Commissie van de UNO (ECE), naar verluid tot zijn eigen
grote opluchting. Ondanks de hetze in de rechtse pers tegen het "Ryssavtal"
en de persoon van Gunnar Myrdal, had dit verdrag een zeer brede steun in
de Riksdag. De eerste kamer aanvaardde het zonder stemming, de tweede
kamer met slechts 18 stemmen van de rechtse oppositie tegen.

70. In 1948-1952 trad er in negen Westeuropese landen ten gevolge van
het naleven van de COCOM-bepalingen een sterke daling op in hun handel
op Oost-Europa. In Zweden was er, zoals we in par. 62 hebben gezien, slechts
sprake van een zeer lichte daling. Rond 1953 veranderde dit beeld echter vrij
plotseling. Groot-Brittannie, Frankrijk en West-Duitsland en aanvankelijk
(1953-1954) ook Noorwegen, Denemarken en Nederland, vertoonden een
sterke stijging wat betreft hun handel op Oost-Europa2). Zweden daarentegen zag in 1953 de in- en uitvoerpercentages nagenoeg gehalveerd (zie de cijfers in par. 62). Adler-Karlsson vindt in het duidelijke verschil tussen de
handel op Oost-Europa van de COCOM-landen en de niet-COCOMlanden een ondersteuning voor de veronderstelling dat de Amerikaanse
embargopolitiek na 1948 haar uitwerking niet heeft gemist. Voorzichtigheidshalve schrijft hij echter: "But still we cannot be certain. The causal relationships are too complicated to permit any firm conclusion. "3). Ondanks dit
voorbehoud schrijft Adler-Karlsson verderop toch : "Except in a few cases,
Sweden and Switserland behave more like Cocom-nations, even with a slight
time lag, while Finland largely behaves as we would expect a nation not
participating at all in the policy"4), terwijl we wat Zweden betreft in par. 62
en 63 uit de cijfers van zijn onderzoek een ander, zo niet tegengesteld beeld
hebben verkregen (zie de grafieken 1, 2 en 3).
71. De succesievelijke afschaffing van allerlei handelsbeperkende maatregelen door de Zweedse regering in de eerste twee naooriogse jaren was gel) In Dagens Nyheter werd beweerd dat Myrdal pressie heeft uitgeoefend
op ASEA om bepaalde Sovjet-orders te aanvaarden. Zou ASEA deze orders weigeren, dan zou Myrdal ervoor zorgen dat de monopoliepositie van ASEA in
Zweden werd opgeheven door oprichting van een staatsonderneming in de elektrische industrie of door General Electric toegang tot de Zweedse markt te verschaffen, Hadenius, Sverige efter 1900, p. 189.
2) Adler-Karlsson, Western Economic Warfare, p. 175.
8) Adler-Karlsson, Western Economic Warfare, p. 178.
') Adler-Karlsson, Western Economic Warfare, p. 186.
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zien de toenmalige wereldsituatie voorbarig gebleken. Ten eerste werd van
maart 1947 tot de herfst van 1949 een kwantitatieve en kwalitatieve invoerbeperking toegepast, wat de handelsbalans en de importvervangende produktietakken ten goede kwam1). Ten tweede werd de opwaardering van de
kroon ten opzichte van de dollar met 17% (1 juli 1946) in september 1949
ongedaan gemaakt door een devaluatie met hetzelfde percentage als de
Pound Sterling, ill. 30%2). Daarentegen kozen Frankrijk, ItaW:, Duitsland
en Belgie, die ook tot de 27 landen behoorden die met het Britse pond meedevalueerden, hiertoe een aanmerkelijk kleiner percentage3). Wil een devaluatie echter effectief zijn, dan dient zij gepaard te gaan met een restnctieve
moneta ire politiek4 ). De Zweedse Riksbank ging inderdaad over tot kredietbeperkende maatregelenS ). Ten derde oefende de Zweedse regering in deze
tijd ook een loon- en prijscontrole uit. Door deze drie soorten maatregelen,
be40eld om een stabiel prijspeil te verkrijgen, kwamen echter weer andere
doeleinden van de economische politiek in het gedrang.
72. De handelsbeperkingen gingen in tegen het vrijhandelsprincipe, dat
de Zweedse regering zo overtuigend aanhing door haar actieve deelname
aan allerlei organisaties ter liberalisering van de internationale handel. De
kredietbeperkingen druisten in feite in tegen de lage-rente-doctrine, het
troetelkind van vele soclalisten en van Keynes 6). De loon- en prijscontrole
tens lotte tastten het vrije-markt-beginsel aan.
73. Vanaf het begin van de jaren vijftig echter werden in het kader van
de OEEe de kwantitatieve handelsbeperkingen gradueel afgeschaft (zie
par. 58). Aan het einde van de jaren vijftig werden de tariefverlagingen in
EFTA-verband voorbereid. Bovendien kwamen de economen langzamerhand tot de ontdekking, dat de lage-rente-doctrine - die ontstaan was in
een tijd van malaise - na de tweede wereldoorlog werd toegepast toen het
eigenlijk niet meer hoefde (ondermeer wegens het gunstige investeringsklimaat). Terwijl in de keynesiaanse theorie van de jaren dertig de vraag naar
krediet geregeld werd door het vaneren van de rentevoet, ging men in de
vijftiger jaren ertoe over het aanbod van krediet te regelen door middel van
"availability of funds". Hiertoe werd in 1951 in de Riksdag een wet aange-

Ambj6rn, Svenskt importberoende, p. 42-43.
S6dersten, Svensk ekonomi, p. 85.
Kenwood, The Growth of the International Economy, p. 246-247.
De Roos, Theorie van de internationale economische betrekkingen, p. 95 .
•) Vgl. Villy Bergstrom, Den ekonomiska politiken i Sverige och dess verkningar.
Industriens Utredningsinstitut, Stockholm 1969, p. 49-53.
6) Vgl. Van Traa, Geschiedenis van de economie, p. 178-179. Keynes was goed
op de hoogte met de ideeen van de School van Stockholm (o.a. Gunnar Myrdal,
Erik Lindahl, Erik Lundberg, Berti! Ohlin). Hij ontleende o.m: de gelijkheid S = I
ex post aan deze School. Zijn begrip rentevoet kwam echter niet overeen met dat
van de School. Keynes was weliswaar een uitgesproken anti-socialist, maar zijn
theorieen werden door de (Zweedse) socialisten aanvaard, omdat zij zijn visie beschouwden als een com prom is tussen de geleide economie en het liberalisme.
1)
2)
8)
4)
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nomen, die de Riksbank volmachten gaf om deze nieuwe kredietpolitiek te
voeren. Toch werd eerst in 1957 de lage-rente-doctrine principieel verlaten,
zelfs al werd hier niet met zoveel woorden melding van gemaakt. Tenslotte
ontwikkelden zich nieuwe theorieen op het gebied van de "fiscal policy"!). In
dit verband spreekt Bergstrom zelfs van een internationale renaissance2), die
sinds het begin van de jaren vijftig zou hebben plaatsgevonden. In de toepassing van deze modeme theorieen liep Zweden vooraan. De opmerkelijke resultaten, die het op dit gebied boekte, trok intemationale belangsteIIing. In
het elfde jaarverslag van de OEEC staat: "Sweden had a particularly active
contra-cyclical fiscal policy, stimulating a revival in private investment with
remarkable succes. "8). Naast Zweden waren het Oostenrijk, Groot-Brittannie
en Nederland, die een actieve "fiscal policy" voerden.
74. Wi! zo'n "fiscal policy" slagen, dan dient de regering met name haar
begroting hierop af te stemmen gepaard met een beleid op lange termijn. In
dit opzicht schiet de structuur van de parlementaire democratie tekort,
indien er sprake is van elkaar veelvuldig opvolgende regeringen. Begrotingsen beleidsbepalingen zullen in dit geval voor een te groot aantal variabelen
zorgen. Het optreden van z6veel politieke variabelen, dat dit een evenwichtig
economisch beleid in gevaar brengt, hebben de communistische landen in
hun staatsstructuur weten te vermijden. In benamingen als "Centrally
Planned Economies" en "Geleide Economie" voor deze landen wordt het
economisch kenmerk van het gekozen bestuursmodel weergegeven.
75. Het belangrijkste onderdeel van het economisch beleid na de tweede
wereldoorlog is het streven naar een optimale groei van de reele produktie
geworden. V66r de oorlog waren immers stagnatie en werkloosheid aan de
orde van de dag, zodat depressiebestrijding het belangrijkste onderdeel
vormde. Wij hebben o.m. uit de paragrafen 50,51 en 67 gezien dat aanvankelijk ook na de oorlog de depressiebestrijding op de eerste plaats stond. Dit
uitgangspunt had zelfs tot verschiIlende averechtse overheidsmaatregelen
geleid. De economische groei die aanvankelijk als inherent aan het nationale
1) We hebben in het Nederiands nog geen passende term voor het begrip "fiscal
policy". In de Nederiandse uitgave van Samuelson wordt de term "fiscal policy"
in de titel van hoofdstuk 19 zelfs gehandhaafd, Paul A. Samuelson, Handboek van
de economie I. Aula 350, UtrechtjAntwerpen 1969 (2e ed.), p. 486. Uit de tekst
kan dan worden opgemaakt dat het gaat om een op anti-cyc1ische wijze op elkaar
afstemmen van rente- en monetaire politiek en van belasting- en bestedingspolitiek
ten einde diametrale doelstellingen zoals volledige werkgelegenheid en stabiel prijsniveau optimaal met elkaar in overeenstemming te brengen. In de engelse edities
wordt de term "fical policy" kortweg verklaard met "governmental tax and expenditure policies", Paul A. Samuelson, Economics, 81970, p. 330. Uitdrukkelijk
wordt nog in de 7de editie vermeld: "Be warned that the subject matter of this
chapter is still in a controversial stage" (p. 335). In de 8ste editie is deze waarschuwing weggelaten (zie 81970 p. 330-331).
2) Bergstrom, Den ekonomiska politiken i Sverige, p. 34.
3) OEEC, Europe and the World Economy. 11th Annual Economic Review, C
(60)61, Paris 1960, p. 31.
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herstel van de Europese landen werd beschouwd, bleek immers eerst in de
loop van de vijftiger jaren - na de voitooiing van het economische herstel"schijnbaar autonoom" door te gaan (zie par. 46). Bovendien werden de
hoge groeicijfers, die zich vooral in de zwaarst door de ooriog getroffen
landen manifesteerden, voor machts- en prestigedoeleinden aangewend1).
Met name de groeicijfers van de Oostblok-landen werden als politieke uitdaging aan het Westen gebruikt. In tal van politieke en economische
publicaties werd uitgerekend wanneer het welvaartspeil van de USA, het
streefniveau van aile landen, zou zijn ingehaald 2). De USA vertoonden
immers over de jaren vijftig een veel langzamer groei dan vele Europese
landen. Kuznets leerde ons de betrekkelijkheid inzien van deze decadale
groeicijfers door deze in breder historisch perspectief te plaatsen en hierin
zelfs tot in de vorige eeuw terug te gaan (zie par. 48). Dit neemt niet weg, dat
de regeringen van de meeste landen in de jaren vijftig (en daarna) onder
optimale economische groei doorgaans een maximale uitbreiding van de produktiecapaciteit verstonden.
76. De keynesiaanse economie heeft een maatstaf voor de economische
groei, het BNP, ontworpen. Dit criterium werd door de politici vaak te pas
en te onpas gebruikt. Dat deze maatstaf ook maar een onvolmaakt hulpmiddel is en dat toename van de materiele welvaart niet inherent is aan toename van het algemeen welzijn, moesten de regeringen nog ervaren. Zij
werden in de jaren vijftig immers nog niet in die mate geconfronteerd met
dreigende uitputting van de bodemvoorraden en ernstige verstoringen van
het natuuriijk evenwicht. Kenwood schrijft over dit "BNP-isme" van de
internationale economie in de jaren vijftig: "At the same time, the tendency
to compare the performance of different countries by comparing their
growth rates, with the fastest growing nations being regarded as the most
successful, has given these growth policies an irrational element that led some
writers to dub the last decade or so as an age of'growthmanship' "3). Mishan
spreekt zelfs van een "growthmania"4). Hoe dit ook zij, het BNP-niveau van
de USA, Canada en Zweden blijft tot op heden voor de rest van de wereld
haast een onbereikbaar toekomstideaaIS) .
77. De optimale (maximale) produktiegroei als doelstelling mag dan weI
het meest in het oog lopen, de economische politiek kent nog vier andere
Vgl. Kenwood, The Growth of the International Economy, p. 249.
Zie voor voorbeelden van diagrammen met ontwikkelingslijnen, waarvan de
snijpunten der lijnen het moment voorstellen waarop landen het Amerikaanse welvaartspeil bereikt hebben, Ingvar Svennilson, Perspektiv pa Viisteuropas utveckling 1955-1975, Uppsala 1959, p. 58, diagram 3; Samuelson, Economics,
1)

2)

81970, p. 3, fig. 1.1.
8) Kenwood, The Growth of the International Economy, p. 249.

') E. J. Mishan, The Costs of Economic Growth, Harmondsworth/Ringwood
1971 (1967), p. 27.
6)

Vgl. Westerlind, Sveriges ekonomi, p. 119; zie ook par. 48.
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hoofddoelstelIingen, die gezamenlijk een evenwichtige welvaart beogen1).
Twee hiervan, een evenwichtige betalingsbalansontwikkeling en een relatief
stabiele prijsontwikkeling, zijn reeds impliciet in dit hoofdstuk besproken.
Hierbij nam Zweden, door zijn ontwikkelingen in theorie en praktijk van de
economische politiek een vooraanstaande plaats in de wereld in. Ook in de
twee andere doeIstellingen, volledige werkgelegenheid op langere termijn en
een rechtvaardige inkomens- en vermogensverdeling, wist Zweden reeds in
de vijftiger jaren internationaal opvallende resultaten te bereiken.
78. Programma's voor een rechtvaardiger verdeling van de inkomens
waren op zichzelf niet voldoende, maar konden fioreren in het gunstige groeiklimaat van de naoorlogse economie. De sociale mobiliteit in de richting van
een hogere levensstandaard kon hierdoor verder ontwikkeld worden. Een
belangrijk dilemma, waar zowel het systeem van de vrije-markteconomie als
dat van de geleide economie mee geconfronteerd wordt, is de economische
rechtvaardigheid. Het probleem van de beloning "naar behoefte" of "naar
prestatie" speelt hierbij een fundamentele rol. Communistische landen moesten in hun beloningssysteem wei de nodige prestatieprikkels inbouwen om
een sneller groeitempo te ontwikkelen. Hiermee deden zij stiizwijgend een
concessie aan hun dogmatisch vastgesteld gelijkheidsbeginsel. Andriessen
constateert: "Naarmate echter het welvaartspeiI hoger is, kan een land zich
meer gelijkheid veroorloven; bekende voorbeelden zijn hier de Verenigde
Staten en Zweden"2). Nu kan erover gediscussieerd worden in hoeverre er
sprake is van een economische rechtvaardigheid in de USA; de geringe ongelijkheid van Zweden in verhouding tot de meeste andere landen in de westerse wereld is evenwel in de vergelijking tussen de Lorenz-curves van de desbetreffende landen duidelijk te iIIustreren 3). Kurt Samuelsson waarschuwt
echter voor overdreven voorstelIingen als zou het Zweden van de vijftiger en
zestiger jaren een "genivelleerde" en "klasseloze" welvaartstaat zijn. Hoe
breed de Zweedse sociale politiek na de oorlog ook was opgezet, zij heeft de
verticale inkomensverschillen slechts in geringe mate weten te nivelleren4 ).
79.

Hoewel Zweden in en na de oorlog een vluchtelingenstroom te ver-

1) De vijf meest vermelde doelstellingen van de economische politiek zijn, met
doorgaans enige variatie in de volgorde:
1. optimale groei van de reele produktie;
2. volledige werkgelegenheid op langere termijn;
3. een rechtvaardige inkomens- en vermogensverdeling;
4. een evenwichtige betalingsbalansontwikkeling;
5. een relatief stabiele prijsontwikkeling.
J. N. F. Bakker, Het economisch beleid op middellange termijn in West-Europa.
Ben terreinverkenning, Leiden 1970, p. 29/30; vgl. J. E. Andriessen, Economie in
theorie en praktijk, Amsterdam/Brussel 1972, p. 53 en p. 406-408; Mishan, The
Costs of Economic Growth, p. 34.
2) Andriessen, Economie in theorie en praktijk, p. 410.
8) Samuelson, Economics, 81970, p. 112, fig. 6.3.
') Samuelsson, Fran stormakt till viilfiirdstat, p. 280; zie voor de cijfermatige
illustratie van zijn waarschuwing p. 282/283.
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werken kreeg en bovendien vanaf 1930 een groeiend immigratieoverschot
bezat (voomamelijk veroorzaakt door Finse "gastarbeiders")l), werd het
arbeidsaanbod hierdoor niet noemenswaardig vergroot. Wegens de afzijdige
ligging van Scandinavie en de strenge immigratiepolitiek voor niet-Scandinaviers ging immers zowel de hoofdstroom van de vluchtelingen in de veertiger jaren, als die van de ..gastarbeiders" in de jaren vijftig aan het land voorbij. Zweden bereikte na de oorlog het plafond van zijn arbeidspotentieel. De
Zweedse regering zocht de oplossing voor dit conjunctureel knelpunt niet
op de eerste plaats in het openstellen van de grenzen voor buiten-Scandlllavische arbeidskrachten 2), maar in een optimale rationalisatie en mobiliteit
van het bestaande arbeidspotentieel. Deze maatregelen pasten geheel in het
program van de vakcentrale, Landsorganisationen (LO)3). De auctor intellectualis hiervan was de econoom Gosta Rehn. Door de mobiliteit van de
arbeiders te bevorderen kon een doorstroming van arbeid van zwakke naar
streke ondernemingen plaatsvinden, die de sanering van de hele economie
stimuleerde. Hierdoor konden de vakbewegingen op hun beurt hun looneisen hoog houden tegenover de overgebleven sterke ondememingen. Door
de recessie in 1958 werd de arbeidsmarktpolitiek verder ontwikkeld4 ). De
faciliteiten voor omscholing werden uitgebreid; het onderwijs aan volwassenen werd beter georganiseerd en subsidies voor verhuizing werden verstrekt. Op gezette tijden werden op de radio de vacatures in de arbeidsmarkt
omgeroepen. AI deze maatregelen werden in samenwerking met de overheid,
het bedrijfsleven en de vakbonden uitgevoerd door deArbetsmarknadstyrelse
(AMS), een autonoom orgaan dat hiertoe in 1948 was opgericht. Daarnaast
probeerde de AMS ook zelf werkgelegenheid te scheppen.
80. Deze groots opgezette werkgelegenheidspolitiek, waarbij de mobiliteit van de arbeid een centraal gegeven was, trok grote beiangstelling in het
buitenland (vooral in de zestiger jaren toen zij tot volle ontplooiing kwam).
Drucker sprak zich in lovende bewoordingen hierover uit. Hij merkte onder
1) Carl-Gunnar Janson, Historiska perspektiv. In: Svensk samhallsstruktur i
sociologisk belysning (red. Edmund Dahlstrom), Stockholm 1959, p. 254; SOdersten, Svensk ekonomi, p. 29.
2) Reeds tijdens de tweede wereldoorlog hoefden Scandinavische staatsburgers
in Zweden geen arbeidsvergunning meer aan te vragen. In 1945 ondertekenden de
Scandinavische landeD een verdrag voor een gemeenschappelijke arbeidsmarkt,
dat in 1946 slechts door Zweden en Denemarken werd geratificeerd. Noorwegen
en Finland hadden een te groot tekort aan mankracht voor hun herstelwerkzaamheden en waren bevreesd voor een te grote drainering hiervan naar Zweden. Op
1 juli 1954 sloten Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland een nieuw verdrag, waardoor de Scandinavische gemeenschappelijke arbeidsmarkt een feit werd;
Wendt, The Nordic Council, p. 66.
S) Fackforeningsrorelsen och den fulla sysselsattningen (LO), Stockholm 1951;
Bergstrom, Den ekonomiska politiken, p. 38-39. Vgl. Samuelson, Handboek van
de economie II, p. 308: ..Groot-Brittannie, Zweden en Nederland hebben naar een
nieuw element gezocht in de collectieve loononderhandelingen en in de macroeconomische politiek - ......
4) Kindleberger, Europe's Postwar Growth, p. 220.
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meer op: "Withal!, this policy has been less expensive than paying for unemployment would have been."; verderop .schrijft hij zelfs: "It would, as it
did in Sweden, bring out clearly that economy and society are committed
both to mobility of labour and to making mobility a source of strength, of
job security, of prosperity, and of satisfaction for the individual."l). Er was
echter ook voldoende kritiek op de oplossing die de Zweedse regering had
gekozen voor het werkgelegenheidsvraagstuk. Zo werd de restrictieve immigratiepolitiek in het kader van deze arbeidsmarktpolitiek in een OECDrapport van 1962 bekritiseerd met de woorden: "it seems that certain
problems could be more easily solved by immigration than by internal
migration. "2). Kindleberger merkt hierbij op dat de opstel!ers van dit rapport,
een Deen en een Nederlander, zelf ook uit landeD komen met een restrictieve
immigratiepolitiek. Tenslotte had de maximale opvoering van de mobiliteit
van de arbeid tot nadeel dat de leegstroming van het no orden van Zweden
bevorderd werd en de as Stockholm-Gotenburg en de conglomeratie Malmo
verder werd opgevuld 3).

Deel Drie: De Politieke Localisatie

V. Ontwikkelingen in de internationale politiek
81. In de twintigste eeuw ontwikkelde het buitenlandse beleid van de
USA en de USSR zich in tegenovergestelde richting. Na de eerste wereldoorlog droeg de Amerikaanse politiek een isolationistisch stempel. Tijdens
en na de tweede wereldoorlog echter werd de Amerikaanse regering sterk
internationaal georienteerd. Hierbij wist zij de steun van het Congres te verwerven door onder meer de dreiging van het Oosten overdreven voor te
stel!en. De politiek van de USSR daarentegen werd na de eerste wereldoorlog aanvankelijk gedreven door het ideaal van het wereldsocialisme.
Hierin kwam verandering, toen Stalin zijn "socialisme in een land" formuleerde. Hij gaf er de voorkeur aan het land tot ontplooiing te brengen in
autarkische afscherming. Zowel het Cordon Sanitair van het Interbellum als
de Containmentpolicy van de "Koude Oorlog" kwam hem hierbij van pas.
82. Francesco Guicciardini schijnt de eerste geweest te zijn, die de
machtsbalans als een diplomatiek doel expliciet heeft onderkend4 ). Bj0l
noemt twee methoden om de machtsbalans te handhaven. De eerste bestaat
uit de toewijzing of verovering (met het fiat van de andere mogendheden)
1) Peter F. Drucker, The Age of Discontinuity. Guidelines to our Changing
Society, London 1969, p. 56.
2) Kindleberger, Europe's Postwar Growth, p. 73.
3) Ella Odmann & Gun-Britt Dahlberg, Urbanization in Sweden. Means and
Methods for the Planning, Uddevalla 1970, p. 32-33, 45.
4) Erling Bj01, Intemationell politik. Vilka faktorer styr viirIdspolitiken? Stock-

holm 1968, p. 82.
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van een gebied als compensatie voor het verlies van een eigen landsdeel. De
tweede bestaat uit opdeling in invloedssferen van betwiste gebieden (na de
tweede wereldoorlog feitelijk van de gehele wereld)l). De compensatieregeling - onder meer door het Wener Congres t.b.v. het legitimiteitsbeginsel
toegepast - botste in Europa op den duur te zeer tegen het nationaliteitsprincipe. In de koloniale politiek evenwel speelde dit bezwaar nauwelijks een
rol, waardoor deze methode nog ver in de twintigste eeuw door verschillende
mogendheden werd toegepast. De opdeling in invloedssferen als middel tot
handhaving van een zekere machtsbalans is inmiddels in de internationale
politiek meer gebruikelijk geworden. Churchill heeft tijdens zijn ontmoeting
met Stalin in 1944 de verdeling van de invloedssferen tussen Groot-Brittannie en de USSR in het naoorlogse Europa zelfs exact trachten te kwantificeren').
83. In de tweede wereldoorlog had de USSR haar vuurproef doorstaan.
In machtspolitiek en ideologisch opzicht kwam het land versterkt uit de
strijd. De economische basis voor het bij de Sovjet-macht passende buitenlandse beleid was echter nog te zwak, onder meer door de verschroeideaarde-tactiek van de nazi's. Hierdoor was het land nog niet rijp om in een
"Open World" de USA op gelijke voet tegemoet te treden. De Amenkaanse
regering was zich hiervan terdege bewust. Vandaar dat de initiatieven tot
liberalisatie van de handel, het openstellen van de grenzen en het oprichten
van organen voor internationale samenwerking van haar afkomstig waren.
De Sovjet-regering wilde eerst de zwakke economische basis van het eigen
land verstevigen; hiertoe concentreerde zij zich geheel op het nationaal herstel en oefende uit veiligheidspolitieke overwegingen slechts invloed uit op
die landen, die binnen haar invloedssfeer lagen. Deze invloedssfeer was reeds
in een aantal conferenties tussen de geallieerde mogendheden min of meer
omschreven. De uitbreiding van deze invloedssfeer is een gevolg van het wegvalIen van Duitsland. In de loop van de naoorlogse veertiger jaren werd het
echter duidelijk dat ook Groot-Brittannie en Frankrijk hun rol in de Europese machtspolitiek niet konden waarmaken3). Correcties in het evenwicht
leidden tot een escalatie van de spanning tussen de twee grootste mogendheden, de USA en de USSR.
84. In deze eerste naoorlogse jaren was de sociale politiek van de meeste
Europese landen opgesteld naar socialistisch model. Deze Europese "ruk
1) Bj01, Intemationell politik, p. 83, 84.

") Roemenie: USSR 90%, andere 10%;
Griekenland : Groot-Britannie 90%, USSR 10%;
Joegoslavie: 50-50%);
Hongarije: 50-50%;
Bulgarije: USSR 75%, andere 25%.
Bj01, Internationell politik, p. 84.
3) Derek W. Urwin, Western Europe Since 1945. A short Political History,
London/Harlow 1968, p. 54; vgl. p. 52.
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naar links" werd veroorzaakt door alleriei factoren van economische, psychologische en politieke aard1 ). Ten eerste leken de lasten voor het economisch herstel te groot om door de particuliere sectoren gedragen te worden.
In deze situatie was een planmatige begeleiding door de overheid een bittere
noodzaak. Socialisering en nationalisering bleken plotseling algemeen aanvaarde saneringsmethoden te zijn, zelfs voor vele rechtse stromingen, die zich
voordien en bloc hiertegen hadden verzet. Vervolgens was deze nieuwe houding tegenover economische problemen psychologisch reeds voorbereid
door gebeurtenissen rond de tweede wereidooriog. Het gevaar voor de democratie bleek toen immers van extreem rechts te zijn gekomen. Daarbij had
de USSR haar image weten te verbeteren door haar vastberaden strijd tegen
het nazisme. De communisten en vele andere linkse groeperingen waren van
meet af aan het meest actief in het verzetswerk geweest. Onder druk van de
ooriog waren in vele landeD "regeringen van nationale eenheid" tot stand
gekomen, waarbij oude partijtegenstellingen opzij werden gezet ten behoeve
van de strijd tegen de gemeenschappelijke vijand. Tenslotte kwamen na de
oorlog in de meeste Europese landen de Sociaal-Democraten aan de regering,
in Belgie, Frankrijk en Italie zelfs in coalitie met de communisten. GrootBrittannie en Frankrijk liepen voorop met hun omvangrijke sociale hervormingsplannen. De Zweedse socialisten verkregen de absolute meerderheid.
Zij spraken zelfs van de "oogsttijd van het socialisme", waarin lang gekoesterde maatschappijidealen eindelijk in vervulling konden gaan2).
85. Er wordt beweerd dat de Amerikanen zich geen duidelijk beeld konden vormen van wat er nu eigenlijk aan de hand was in het naoorlogse
Europa. Zij zouden in de hervormingsijver van de Europese socialisten het
werk van Sovjet-agenten hebben gezien3) . De oprichting van de KOMINFORM in 1947 had slechts hun vermoeden versterkt dat de USSR haar plannen voor een wereldrevolutie nog niet had opgegeven. In werkelijkheid beperkte de USSR haar sociale hervormingsroeping tot de Oosteuropese staten. Het feit dat de denazificatie en sovjetizatie in deze gebieden niet bloedeloos kon veriopen, was koren op de molen van de anti-Sovjet-propaganda.
Toch dachten de USA er niet over de machtsbalans in gevaar te brengen
door in de Oosteuropese aangelegenheden in te grijpen. De USSR heeft zich
op haar beurt niet rechtstreeks gemengd in de binnenlandse ontwikkelingen
van Griekenland, waar de aanpassing aan het westerse democratische model
evenmin zonder bloedvergieten was veriopen. De interventies van de Joegoslavische, Bulgaarse en Albanese communisten wekten het misnoegen op
van Stalin, die hiervan blijk gaf in heftige discussies met leidende Joegoslavische en Bulgaarse communisten in Moskou, maart 19484 ).
Vgl. Stearns, European Society in Upheaval, p. 371.
Hadenius, Sverige efter 1900, p. 179.
Kolko, The Limits of Power, p. 3, 4.
') Tomas Forser & Per Arne Tjiider, Tredje stAndpunkten. En debatt frAn det
kalla krigets dagor, Kristianstad 1972, p. 14.
1)
2)
8)
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86. In het bipolaire machtsevenwicht, dat langzamerhand was ontstaan,
bleef het "collectieve veiligheidssysteem", belichaamd in de UNO, evenwel
zijn waarde behouden. Afgezien van de kortstondig bestaande Geallieerde
Controleraad in Duitsland was de UNO het enige orgaan, waarin Amerikaanse en Sovjet-vertegenwoordigers elkaar konden ontmoeten 1). Dit feit
was uitermate belangrijk, aangezien de verruetigende kracht van de wapens
dermate was toegenomen, dat zelfs het voortbestaan van de gehele mensheid
bij een nieuw wereldconflict op spel werd gezet. De "capacity to overkill"2)
hing als een zwaard boven aile partijen. Deze "terreurbalans" tussen de beide
blokken op politiek gebied en het vorderend hers tel op economisch terrein
had even wei een stabiliserende werking in de situatie tussen en binnen deze
blokken. Op den duur schiep deze toestand op haar beurt weer ruimte voor
een meer zelfstandige koers in de buitenlandse politiek van de verschillende
Europese landen.
87. Het economische herstel van de jaren vijftig en de voortzetting van
de groei daarna zorgde voor een verhoging van de levensstandaard in Oost
en West. De groei van de openbare sector3), de dienstensector, de sociale
voorzieningen, de hiermee gepaard gaande toenemende urbanisatie en afnemende landbouwsector zijn verschijnselen die zich in alle Europese staten
voordeden. Hierbij is het opmerkelijk, hoe scherp tegenover elkaar staande
ideologische systemen t6ch geJijke resultaten kunnen opleveren. De Europese landen zijn door het economische hers tel ook onafhankeHjker geworden
van hulp van buitenaf. De groeiende zelfverzekerdheid, die de Europese
regeringen hierdoor verkregen, begon ook in hun buitenlands beleid tot
uiting te komen. Door het "Wirtschaftswunder" begon de Bondsrepubliek
langzamerhand tot een "economische reus" uit te groeien, maar bleef echter
een "politieke dwerg". Ook in andere landen tekende zich een groeiende discrepantie af tussen hun economische en hun politieke plaats binnen het
Europese statenbestel.
88. Pogingen tot een meer zelfstandige koers in de buitenlandse politiek
uitten zich in de diverse Europese landen op eigen wijze. Frankrijk probeerde
vooraI na 1958 een "Derde Macht" te vormen tussen de beide blokken.
Pogingen om de Frans-Duitse vriendschap en de Europese Integratie hiertoe
aan te wenden, mislukten. Ook in de Joegoslavische buitenlandse politiek
leefde het "Derde-Machts-idee". Tot nu toe yond zij hiervoor slechts weerklank buiten Europa, met name bij de Afro-Aziatische neutralisten. De
Westeuropese staten wens ten de zelfstandige politiek van Frankrijk niet als
streefmodel. De Oosteuropese landen daarentegen k6nden de zelfstandige
politiek van Joegoslavie niet als streefmodel kiezen. Als streefmodel in de
buitenlandse politiek van de Europese staten in de vijftiger jaren, zou ook
1) Urwin, Western Europe Since 1945, p. 54.
2) Van de Meerssche, De EUfopese integratie, p. 176.
3) Zie Erik Hook, Den offentliga sektorns expansion 1913-1958, Stockholm

1962.
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nog de alliantievrije politiek van Zweden in aanmerking kunnen komen. De
"neutraliteit" van Finland en Oostenrijk was immers een milde vorm van
Sovjet-controle op de buitenlandse politiek van deze landen1). Vervolgens
was de sinds 1815 internationaal gegarandeerde neutraliteit van Zwitserland
een te speciaal geval om als streefmodel te dienen voor de overige Europese
landen 2). Daar kwam nog bij dat een dergelijke neutraliteit nog geen waterdichte garantie voor de veiligheid en onafhankelijkheid van een land hoefde
te zijn: dat heeft de geschiedenis van Belgie wei bewezen. Dit land kreeg in
1831 een dergelijke status, maar werd desondanks bij de eerste wereldoorlog
betrokken.
89. De overweging een daadwerkelijke ommezwaai in de buitenlandse
politiek te bewerkstelligen was in de jaren vijftig op die van Hongarije na
noch voor de Oosteuropese, noch voor de Westeuropese landen actueel. De
omvorming van de buitenlandse politiek in Hongarije naar Joegoslavisch
model in 1956 werd in bloed gesmoord. Pogingen biertoe in Polen in datzelfde jaar werden eveneens met behulp van Sovjet-troepen de kop ingedrukt.
De Amerikaanse en Sovjet-suprematie binnen hun afzonderlijke machtsgebieden was gedurende heel de hier behandelde naoorlogse periode onwankeIbaar gebleven. Frankrijk mocht dan weI de pretentie hebben een
"Derde Macht" te vestigen, in werkelijkheid was het land echter nog geheel
afhankelijk van de atlantische verdediging. De Joegoslavische en Zweedse
buitenlandse politiek konden dan wei zijdelings in politieke discussies als
streefmodel genoemd worden, een reeel alternatief voor de andere Europese
landen vormden zij niet, althans niet in de hier behandelde periode 3).

VI. De buitenlandse politiek van Zweden
90. Met de woorden "neutraliteit", "neutraal", "neutraliteitspolitiek",
"neutralisme" en andere van het Latijnse "neuter" afgeleide termen wordt
doorgaans nogal willekeurig omgesprongen. We zouden een eind op weg
zijn de babylonische spraakverwarring hieromtrent op te lossen, indien bet
woord "neutraliteit" slechts voor het volkenrecht zou worden gereserveerd,
zoaIs dat in de Land- en Zeeonzijdigheidsverdragen van de Tweede Haagse
Conferentie van 1907 is vastgelegd4 ). Hierbij moeten we echter bedenken
1) Finland en Oostenrijk worden derhalve ook "tied nations" genoemd. Zie
Adler-Karlsson, Western Economic Warfare, p. 168. Tegenwoordig wordt in verband hiermee nogal eens de term "finlandisering" gebruikt.
2) Zwitserland wordt samen met Zweden ook "militant neutrals" genoemd. Zie
Adler-Karlsson, Western Economic Warfare, p. 74 e.v.
3) In Duitsland is vaker op de Zweedse alliantievrije poJitiek als streefmodel
gewezen. Zweden heeft evenwel zeven miljoen mensen, Duitsland zeventig miljoen;
Zweden Jigt aan de rand van het continent, Duitsland in het hart van Europa;
Zweden had een sterke verdediging, Duitsland was ontwapend. Heinz Kruger,
Schwedische Neutralitat heute, Lubeck 1958, p. 79. Kruger laat niet na bij gelegenheid een pleidooi te houden voor de hereniging van Duitsland (b.v. p. 78).
') De (Ye) ter Tweede Haagse Vredesconferentie vastgestelde Convention con-
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dat sinds deze codificatie de opvattingen over de neutraliteit voortdurend
aan veranderingen onderhevig bleven.

91. Het verschil in interpretatie van het neutraliteitsrecht kan aanleiding
geven tot ernstige internationale wrijvingen. Weliswaar wist de Zweedse
regering het land buiten de laatste wereldoorlog te houden, maar hiertoe
heeft zij bepaalde concessies, vooral ten aanzien van Duitsland, moeten
doen, die met name een inbreuk waren op art. 2 van de Ve Haagse Conventiel). Het feit dat de Zweedse regering van nationale eenheid het land niettemin zonder al te veel kleerscheuren om de oorlog heen heeft weten te loodsen toont aan dat het neutraliteitsrecht - hoe nauwkeurig ook vastgelegdzijn "ius in causa positum"-karakter nooit geheel heeft verI oren. Op grond
van de ervaringen in de tweede wereldoorlog waren aIle politieke partijen en
een zeer brede publieke opinie2) ervan overtuigd dat het belangrijkste doel
van de Zweedse buitenlandse politiek behoorde te zijn: het in vredestijd
buiten aile allianties en blokvorming blijven, teneinde neutraliteit in oorlog
mogelijk te maken. Hiertoe moest een zodanig buitenlands beleid gevoerd
worden, dat aile landen zouden worden overtuigd van de Zweedse wil tot
neutraliteit.
92. Het is echter niet voldoende de Statengemeenschap te overtuigen van
de "animus" tot neutraliteit in oorJogstijd; het land moet hiertoe ook de
"faculteit" bezitten3 ). Ben sterke defensie zou een eventuele aanval op Zweden tot een niet-lonende zaak maken. Zo'n sterke verdediging zou bovendien
iedere mogendheid ervan moeten overtuigen dat Zweden zijn zelfstandigheid
niet aan de tegenpartij(en) zou kunnen verliezen. Hoewel volgens artikellO
van het Landonzijdigheidsverdrag een gewapend optreden tegen een neutracernant les droits et les devoirs des Puissances et des Personnes neutres en cas de
guerre sur terre, 's-Gravenhage 18 oktober 1907, S. 1910, nr. 73 sub 5. De (XllIe)
Convention concernant les droits et les devoirs des Puissances neutres en cas de
guerre maritime, 's-Gravenhage, 24 februari 1910, S. 1910, nr. 73 sub 12.
1) Vgl. hoofdstuk IV, noot 16.
2) Osten Vnden refereert b.v. aan een enquete: ,,92 % of the Swedes asked
expressed themselves in favour of neutrality in case of war between the US and
the USSR". Documents on Swedish Foreign Policy. Annual Report published by
the Royal Ministry for Foreign Affairs, 1957, p. 34.
3) "De preventieve werking die van deze laatste (bedoeld wordt gewapende
neutraliteit, S.) uitgaat, kan in den oorlog een heilzamen invloed hebben, niet aileen
ten bate van den betrokken onzijdige, maar in het belang van de Statengemeenschap in haar geheel en de handhaving van het recht." J. P. A. Franc;ois, Handboek van het Volkenrecht II, Zwolle 1933, p. 491. Deze zin is in de 2de druk (1950)
weggelaten (vgl. II, p.491). In een memorandum van 1814 was de gewapende
neutraliteit zelfs cijfermatig voorgesteld; Zwitserland zou 01. tenrninste 50.000
soldaten nodig hebben om zijn grenzen veilig te stellen en zijn onafhankelijkheid te
bewaren. Hilding Eek, Neutrality and the European Communities. In: British
Institute Studies in International and Comparative Law No.6. Legal Problems of
an Enlarged European Community, London 1972, p. 140. Het begrip "Armed
Neutrality" wordt geformuleerd in L. Oppenheim, International Law. A Treatise,
Vol. II London/New York/Toronto'(1960) 1952 p. 662, par. 303.
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Iiteitsschending niet als een vijandige daad kan worden beschouwd, bestaat
toch het gevaar van een zodanig optreden, dat de neutrale staat nolens
volens in de oorlog betrokken wordt ' ).
93. Voor de naoorlogse buitenlandse poIitiek van Zweden bestaan allerlei benamingen. In officiele verklaringen wordt zij omschreven als "aIliansfrihet i fred skiftande till neutralitet i krig"2). Deze formulering is door CarlEinar Stalvant nogal ongelukkig vertaald als "non-alignment in peace to
make possible neutrality in war"3). In de regel wordt de term "non-alignment" nJ. gereserveerd voor wat in het Nederlands genoemd wordt "de
groep van derde land en", waarvan Joegoslavie, Egypte en India de voornaamste vertegenwoordigers vormden4). Deze nogal bonte groep landen had
een gemeenschappelijke aspiratie: buiten het Oost- en Westblok blijven.
Deze doeIstelling kwam aanvankelijk tot uiting in vrij vaag overeenkomende
houdingen in de internationale politiek, b.v. Joegoslavie's en India's bemiddelingspogingen in de Korea-kwestie. Door een reeks conferenties zoals die
te Bandung (1955), Belgrado (1961) en Cairo (1964) ontwikkelde zich een
politiek platform met gemeenschappelijke principes zoals een vreedzame
coexistentie, een scherpe veroordeling van neo-kolonialisme (i.e. indirecte
economische overheersing) en een gemeenschappelijke bestrijding van sociale en etnische discriminatie. Een andere term die in verband met deze
groep landen gebezigd wordt is "Afro-Aziatisch neutralisme"S).
94.

Zweden behoort niet tot de groep van derde landen; het voert m.a. w.

') Vgl. Fram;ois, Handboek van het Volkenrecht II, 21950, p. 623-624; Oppenheim, International Law, Vol. IIp. 671, p. 751-753.
2) JiigerskiOld, Handbok i folkriitt, p. 122; Andren & Landqvist, Svensk utrikespolitik, p. 91; Lindblad, Politik i Norden, p. 196. De beste vertaling van deze
officiele omschrijving is m.L van Eek, Neutrality and the European Communities,
p. 145: "freedom from alliances in time of peace in order to preserve neutrality in
time of war." Ook in Royal Institute of International Affairs, The Scandinavian
States, p. 267, wordt de term "alliansfrihet" vertaald als "freedom from alliances"
of "alliance-free". In het Duits wordt de term "Allianzfreiheit" gebruikt door
Kruger, Swedische Neutralitiit heute, p. 52; en in de vertaling "Unsere Aussenpolitik ist Allianzfreiheit im Frieden, mit dem Zweck, im Faile eines Krieges
womoglich neutral bleiben zu konnen". Bo Siegbahn, Argumente fUr eine Vollmitgliedschaft Schwedens in der EWG. In : Die Neutralen in der Europiiischen
Integration. Kontroversen-Konfrontationen-Alternativen, Wien/Stuttgart 1970,
p.306.
3) Carl-Einar StAlvant, Sweden and Eastern Europe. A Study in European Cooperation. In: Galtung, Co-operation in Europe, p. 233.
') Zie Radovan Vukadinovic, Small States and the Policy of Non-Alignment.
In: Small States in International Relations. Nobel Symposium 17, Stockholm 1971,
p. 101-105; George Liska, The "Third Party": The Rationale of Nonalignment.
In: Neutralism and Nonalignment. The New States in World Affair, New York
1962, p. 80-92.
5) Vgl. Alee Sparring, Den Afro-Asiatiska neutralismen. In: Viirldspolitikens
dagsfrAgor 7, Stockholm 1962; over Joegoslavie: p. 5; India: p. 12; Egypte: p. 20;
Ernest W. Lefever, Nehru, Nasser and Nkrumah on Neutralism. In : Neutralism
and Nonalignment, p. 93-120.
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geen politiek van niet-gebondenheid1 ) . Wei kunnen punten van overeenkornst in de buitenlandse politiek van Zweden en die van de groep van derde
landen aangewezen worden. Zo werd zowel door Zweden als door deze
groep gestreefd naar een onafhankelijkheid van de bestaande machtsblokken.
Bovendien benadrukten al deze landen de keuze van het "collectieve veiligheidssysteem", als oplossing voor hun veiligheidspolitiek.
95. Hoewel Zweden van meet af aan actief deelnam aan de vredespolitiek van de UNO, wordt door StAlvant en Andren toch onderscheid gemaakt in een periode van "passieve" buitenlandse politiek, die tot het begin
van de jaren zestig zou duren en in een periode van "actieve" politiek erna2).
Beide schrijvers illustreren deze indeling aan de hand van verschillende verklaringen van de regering en van overheidspersonen. We kunnen deze tweedeling beter begIijpen, indien we bedenken dat de Zweedse regering aanvankelijk grote terughoudendheid betrachtte in het geven van fundamentele
kritiek op de werking van de bipolaire machtsbalans. De groep van ongebonden landen daarentegen probeerde deze voor hen onbevredigende status
quo te doorbreken door vorming van een derde blok. Deze poging kwam
onder meer tot uiting in een interessebundeling en in een gemeenschappelijke
houding in de Aigemene Vf.rgadering van de UNO. Afgezien van het feit
dat Zweden sociaal-cultureel en economisch weinig gemeen had met deze
groep, die hoofdzakelijk uit ontwikkelingslanden bestond, zou een politieke
en ideologische aansluiting bij deze groep uitgelegd kunnen worden als het
aangaan van een "alliantie" met een "derde blok" en dus als het verlaten
van zijn traditionele alliantievrije politiek. We hebben al eerder gezien, dat
het in de internationale politiek niet ontbrak aan pogingen tot vorming van
een "derde blok", hetzij U1t veiligheidsoverwegingen, hetzij uit traditionele
prestigepolitiek (zie par. 88).
96. De Zweedse alliantievrije politiek is uit de praktijk ontstaan en mist
hierdoor een duidelijk geformuleerde theoretische basis. Achter de feitelijk
gevoerde buitenlandse politiek gingen een aantal opvattingen schuil die
zichtbaar werden zodra een concreet standpunt ten aanzien van een bepaalde situatie in de internationale politiek moest worden ingenomen.
Regeringspartij(en) en oppositie kwamen na soms heftige debatten doorgaans tot overeenstemming. Buiten het parlement werden deze debatten
1) Eek schrijft nadrukkelijk dat de Zweedse alliantievrije politiek "should not
be described as 'neutralism' or as a policy of 'non-alignment"', Eek, Neutrality,
p. 146. De Joegoslaaf Vukadinovic schrijft: "European neutral countries: Austria,
Switserland, Finland and Sweden, although they are different by the character of
their neutrality, and formally do not follow the policy of non-alignment in their
political actions, ... " Vukadinovic, Small States, p. 105.
S) Stalvant, Sweden and Eastern Europe, p. 234. Andren & Landqvist, Svensk
utrikespolitik, p. 87. Vgl. Eek, Neutrality, p. 147: "Swedish 'neutrality'is 'active'
in this sence, proved by its policies within both the League of Nations and the
United Nations,.. .". Eek vermeldt echter niet of een "passieve" politiek hieraan vooraf gaat.
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door pers en publiek gevolgd en van het nodigc commentaar voorzien. Dergelijke situaties die de Zweedse alliantievrije politiek als het ware langs empirische weg verder hielpen ontwikkelen, worden door Mats Bergquist
"drempels" genoemd. In deze zin zouden de debatten over de buitenlandse
politiek telkens weer voor "drempels" zorgenl).
97. Bij de bestudering van deze debatten maakt Elis Hastad onderscheid
tussen "zuivere neutraliteit", een "op het Westen georienteerde neutraliteit"
en een "ideologische neutraliteit"2). De "zuivere neutraliteit" zou door een
meerderheid binnen en buiten de Riksdag voorgestaan worden. Een "op het
Westen georienteerde neutraliteit" zou de wens zijn van een (rechtse) minderheid. De "ideologische neutraliteit had in de Riksdag slechts enkele aanhangers, daarbuiten stonden deze bekend onder de naam "derde-standpuntaanhangers". Deze driedeling in de standpunten over de Zweedse buitenlandse politiek werd heftig bestreden door Forser en Tjader 3). Zij wezen erop
dat de Zweedse regering "een op het Westen georienteerde neutraliteitspolitiek" had gevoerd. Zij zou haar ideologische orientering op het Westen zelden in twijfel hebben getrokken. Een altematief hierop, een orientatie op de
"ideologische neutraliteit" was van regeringszijde immers nooit overwogen,
ja zelfs principieel uitgesloten. De Zweedse eerste minister, Tage Erlander,
kon in 1948 zeggen, dat er in de Riksdag een brede consensus bestond over
de te voeren buitenlandse politiek, juist omdat, volgens Forser en Tjiider,
voor de sociaal-democraten en de rechtse oppositie de ideologische basis van
deze politiek, de orientatie op het Westen, vaststond4 ). Van een "zuivere
neutraliteitspolitiek" zou dus geen sprake zijn, m.a.w. in de debatten over de
buitenlandse politiek zou een driedeling niet opgaan; slechts een tweedeling
zou juist zijn: een overweldigende meerderheid voor een westers georienteerde alliantievrije politiek en een enkeling voor een "ideologische neutraliteitspolitiek" .
98. In hoofdstuk II hebben we gezien dat Bergquist een vierdeling maakt
op grond van een concreet vraagstuk in de buitenlandse politiek, de EEGkwestie. Deze indelingswijze noemt hij de "operational formula" van het
"instrumental element". Dat deze vierdeling niet aIleen van toepassing is op
dit probleem voIgt uit zijn analyse van de opvattingen over minder concrete
zaken die er achter de argumenten v66r en tegen de EEG schuilgaan. Deze
analyse van de theoretische opvattingen noemt hij "operational formula"
1) Zie supra p. 203, noot 4 .

•) Elis HAstad, Den svenska utrikesdebatten om FN och alliansfrihet, Stockholm 1955.
S) Forser & Tjiider, Tredje standpunkten, p. 33.
4) Forser & Tjiider, Tredje standpunkten, p. 36. Om te bewijzen dat de sociaaldemocratische regering wei degelijk in de bres sprong voor de principes van de
westerse democratie werd de actieve strijd van de sociaal-democratische partij
tegen de Zweedse cornrnunisten als "ideologisch alibi" gebruikt. Andren & Landqvist, Svensk utrikespolitik, p. 40; Tage Erlander, Sveriges utrikes politik, Stockholm 1959, p. 15.
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van het "dispositional element"I). Dat dispositionele element (die opvatting
over abstracte zaken dus) verandert over het algemeen niet gauw. Op grond
van deze stabiliteit in het dispositionele element zouden verhoudingen in
debatten over de Zweedse buitenlandse politiek van de jaren vijftig en de
jaren zestig grote overeenkomst vertonen, m.a.w. zou een vierdeling gemaakt op grond van een concreet vraagstuk aan het begin van de jaren
zestig - ook mogelijk zijn in de jaren vijftig. Dat opvattingen en wereldvisies niet onderhevig zijn aan snelle veranderingen is psychologisch te begrijpen. Wordt de stabiele motiveringsindeling echter gebruikt om het scala
van argumenten in politieke debatten over actuele vraagstukken onder te
verde len, dan bestaat het gevaar dat de stabiliteit in de psychologische achtergronden aanleiding geeft tot een statisch beeld van de actuele voorgronden. Inderdaad is Bergquist verweten zo'n statisch beeld te hebben geschapen
op grond van zijn werkwijze 2). Zeker is er een dynamiek aan te wijzen in de
argumenten over concrete vraagstukken, met name over de Europapolitiek.
De politieke situatie in Zweden vertoonde echter in de gehele naoorlogse
periode een uitzonderlijk grote stabiliteit. Hierdoor is de continwteit in het
buitenlandse beleid niet wezenlijk in gevaar gebracht. De nuanceverschillen
in de consensus, waarop de alliantievrije politiek stoelde, moesten in eerdergenoemde "drempelsituaties" vaak geaccentueerd worden, om het argumentenpatroon duidelijker tot uiting te laten komen.
99. Geen twee-, drie- of vierdeling kan eigenlijk de nuances in de Riksdag-debatten, in het regeringsbeleid en in verklaringen van overheidspersonen inzake de buitenlandse politiek duidelijk maken. Door de subtiele aard
van de tegenstellingen tussen en binnen de politieke partijen en vervolgens
het op compromissen gebouwde regeringsbeleid ontstonden nogal eens misinterpretaties in het buitenland. We geven hier twee voorbeelden. In de bespreking van het debat over Zwedens toetreding tot de UNO, dat vlak voor
de ontbinding van de regering van nationale eenheid plaats vond, vermeldt
Kruger, dat de minister van Buitenlandse Zaken, Christian Giinther, de absolute neutraliteit voorstond en derhalve tegen de toetreding adviseerde in
tegenstelling tot Osten Unden, die hem vlak daarop zou opvolgen3). Zowel
Gunther als Unden waren echter veer toetreding. Het verschil tussen beiden
lag in de motivering hiertoe. Unden had een positieve kijk op de toekomst
van de UNO en de intergeallieerde samenwerking. Gunther had daarentegen
een pessimistischer toekomstbeeld. Bovendien hield Unden (die hoogleraar
aan de faculteit der rechtsgeleerdheid en minister van justitie was geweest)
vast aan de neutraliteit als streng juridisch begrip; hierdoor zag hij de aansluiting bij een intemationale organisatie met sanctieclausules (UNO) als een
principieel opgeven van de neutraliteitspolitiek4 ). Het tweede voorbeeld is
1) Bergquist, Sverige och EEe, p. 19-20.
I) Tord Ekstrom, Gunnar Myrdal & Roland PAlsson, Vi och Vasteuropa: andra
ronden, Stockholm 1971 (1962), p. 12.
3) Kruger, Schwedische Neutralitat heute, p. 46.
') Andren & Landqvist, Svensk utrikespolitik, p. 33-35; 6sten Unden, Tankar
om utrikespolitik, Stockholm 1963, p. 28.
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de opmerking van de diplomaat Bo Siegbahn, dat enkele buitenlandse ambassadeurs in Stockholm de opvatting hadden geuit, dat, indien de rechtse
partijen de juni-verkiezmgen (bedoeld zijn de verkiezingen van 1 juni 1958)1)
zouden hebben gewonnen en een regering zouden hebben gevormd, Zweden
onmiddeIlijk zou zijn toegetreden tot de NAT02). Hierbij vermeldt Siegbahn,
dat in politieke debatten van sociaal-democratische zijde weleens erop gewezen werd dat de sociaal-democratische partij garant stond voor de alliantievrije politiek en zelfs werd beweerd, dat de andere partijen niet geheel te vertrouwen waren of dat een regeringswisseling zelfs het risico inhield dat
Zweden in een oorlog betrokken zou raken. Deze op zichzelf staande toespelingen hebben echter nooit de consensus van aIle partijen over de alliantievrije politiek wezenlijk verstoord. Er bestond gedurende de hele naoorlogse
periode een erecode om de buitenlandse politiek nooit in de verkiezingsstrijd
te betrekken.
100. In vredestijd kunnen dergelijke misverstanden leiden tot scherpe
protesten, diplomatieke incidenten en uitwisseling van nota's. In oorlogstijd
kunnen zij ernstiger consequenties hebben. De Zweedse regering vermeed in
de tweede wereldoorlog uitIatingen die tot dergelijke misinterpretaties zouden kunnen leiden. Hierbij maakte zij gebruik van de ervaring, die zij op dit
gebied tijdens de eerste wereldoorlog had verkregen 3). Toch werd de Zweedse
regering in de tweede wereldoorlog geconfronteerd met verklaringen, vooral
van Duitse zijde, dat ook het uiten van onvriendelijke meningen door pers en
particuliere personen ten aanzien van een oorlogvoerende staat als een "nietneutrale" en "vijandige" daad zou worden beschouwd. Zweden en Zwitserland wezen erop dat de internationale neutraliteitsbepalingen niet tot een
zodanige uitIeg noopten4 ). De regeringen van deze landen namen evenwel
toch maatregelen om al te sterk anti-Duitse meningsuitingen het zwijgen op
te leggen. Om deze discutabele muilkorving in de toekomst te voorkomen
werd door de Riksdag in 1949 een wet aangenomen, waarin de persvrijheid
1) Vgl. Hadenius, Sverige efter 1900, p. 223.
2) Bo Siegbahn, Den svenska sakerheten. Tankar om utrikespolitik, svenska
varldsforbattrare - och Marx, Stockholm 1971, p. 62.
3) Tijdens de eerste wereldoorlog deed het kabinet van Hjalmar HammarskjOld
immers zodanige pro-Duitse uitlatingen, dat er bij de Centralen de valse hoop gewekt werd, dat Zweden aan hun zijde in de oorlog zou treden. Mede hierdoor is
het bijna tot een vlootincident bij Farosund gekomen, waardoor Zweden onvermijdelijk in oorlog met het Russische Keizerrijk zou zijn geraakt. Tage Erlander,
Sveriges utrikes politik, Stockholm 1959, p. 24-26. Vgl. Hadenius, Sverige efter
1900, p. 83. Torsten Gihl, Den svenska utrikespolitikens historia 1914-1919,
Stockholm 1951.
4) Vgl. Fran90is, Handboek van het Volkenrecht II, 1933, p. 555/6: "Geenszins
is zij (bedoeld wordt de onzijdige regering, S.) echter verplicht, uitingen van sympathie of antipathie ten aanzien van de oorlogvoerende hetzij in de volksvertegenwoordiging, de pers of openbare vergaderingen te onderdrukken; ... ". In de 2de
druk (1950) is deze stellige bewering evenwel veranderd in de vraagvorm. De behandeling van dit vraagstuk geschiedt nu heel wat uitvoeriger en subtieler (zie
p. 702-705).
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onder aIle omstandigheden nog eens uitdrukkelijk werd gewaarborgd1) .
101. De opvatting dat regering en particuliere personen zich in oorlogstijd hebben te onthouden van pro- en contrauitlatingen wordt "ideologische
neutraliteit" genoemd2). Deze term wordt, zoals wij in par. 43 hebben gezien,
ook gebruikt voor de opva tting dat de regering in vredestijd reeds geen voorkeur voor een bepaald ideologisch stelsel mocht tonen. In Zweden werd deze
opvatting verkondigd door de "Derde Standpunt"-aanhangers. Joegoslavie
en vele Afrikaanse en Aziatische landen, die samen de groep van derde landen
vormden, hadden een soortgelijke opvatting zelfs tot hun regeringsideologie
gemaakt. Deze ideologie staat ook bekend onder de naam (Afro-Aziatisch)
neutralisme. De termen "ideologische neutraliteit" en "neutralisme" worden
ondanks het hierboven uitgelegde nuanceverschil vaak door elkaar gebruikt.
Beide begrippen hebben echter geen juridische inhoud, maar zijn slechts opvattingen van personen, partijen en zelfs regeringen, die zich in de loop van de
tijd tot een vaster omlijnde ideologie hebben ontwikkeld.
102. Het is zeer goed mogelijk dat ook in Zweden de pragmatisch ontwikkelde alliantievrije politiek zich zal ontwikkelen tot een "neutralisme"politiek met een vaste ideologische basis. In de naooriogse veertiger en in de
vijftiger jaren gaf de Zweedse regering echter voorrang aan tactische overwegingen boven ideologische declaraties. Vandaar de opportunistische indruk die de alliantievrije politiek vooral in het buitenland maakte. Enerzijds
voorkwamen regering en Riksdag aile pogingen om deze uit de praktijk gegroeide politiek in de grondwet of in verdragen vast te leggen 3). Anderzijds
bestond er toch een gevoel van onbehagen over het ontbreken van een theoretische grondslag. Afgezien van de "Derde Standpunt"-aanhangers werden
ook door overheidspersonen pogingen ondernomen om zo'n theoretische
basis te ontwikkelen. Zo probeerde Ernst Wigforss (tot 1949 minister van
Financien) via het binnenlandse beleid en Osten Unden (minister van Buitenlandse Zaken van 1945 tot 1962) via het buitenlandse beleid een regeringsideologie te ontwikkelen. Wigforss probeerde in 1948 lie z.g. "Derde Weg"
als een alternatief voor de sociaal-democratische regeringspolitiek te formuleren4 ) . Deze poging is een opsomming van kritiek op het "kapitalistische
anarchisme" in het Westen en op de "proletarische dictatuur" in het Oosten.
Deze afkeuring van zowel de communistische als de kapitalistische ideologie
stond op een lijn met Undens distanciering van zowel het "burgerlijk grootkapitalisme" als het communismeS). Dergelijke uitlatingen van officiele zijde
moesten voortaan achterwege gelaten worden, omdat zij in het binnenland
door de rechtse pers en oppositie hevig werden bekritiseerd en omdat in de
1) Andren & Landqvist, Svensk utrikespolitik, p. 86.
2) Eek, Neutrality, p. 139.
8) Andren & Landqvist, Svensk utrikespolitik, p. 121.
4) Riksdagsprotokol FK 1948, 2:20.
5) Osten Unden, Installsamhetens medelvag ofrankomlig fOr smastater. (Ref. av
tal vid svenska-norska tinget i Stromstad den 3 augusti 1947) MT 4/8 1947.
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intemationale politiek de spanningen tussen Oost en West toenamen. In het
binnenlandse beleid bleef de traditionele compromissenpoIitiek domineren.
In het buitenIandse beleid werd een actieve bemiddeIingsrol in intemationale
conflicten niet geambieerd, omdat het gevaar bestond dat een van de strijdende partijen het Zweedse initiatief hierin in haar eigen voordeel zou
kunnen gebruiken met aIle gevolgen van dien voor de Zweedse belangen en
reputatie als alliantievrije natie 1).
103. Aan het einde van de jaren vijftig werd in verband met de toenemende ontspanning tussen Oost en West ruimte geschapen voor dergelijke
bemiddelingspogingen, zonder groot risico voor de veiligheid van het eigen
land. We kunnen zeggen, dat in het steeds actiever wordende "intemationale
vredeswerk"2) van de Zweedse regering ook een zeker prestige-element
schuilt. Kurt Samuelsson oppert zelfs de mogelijkheid, dat de ijverige voorspraak van Zweden voor de Volkenbond tijdens het Interbellum en voor de
UNO na de tweede wereldoorlog voorkomt uit een slecht geweten over zijn
alliantievrije politiek, die eigenlijk wortelt in een "geprivilegieerd provinciaIisme"S). Deze volksmentaliteit zou ook het sterke engagement voor gebeurtenissen verweg en een neutraal zwijgen over gebeurtenissen dicht bij huis
moeten verklaren.
1)

Documents on Swedish Foreign Policy 1960, p. 17.

") Andren & Landqvist, Svensk utrikespoiitik, p. 87.
") Samueisson, Froin stormakt till viilfiirdsstat, p. 329.
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Inleiding

Robert William Fogels boek Railroads and american economic growth:
Essays in econometric historyl) is in de eerste plaats bedoeld als een kritisch
onderzoek naar de stelling dat de spoorwegen onmisbaar waren voor de
1) R. W. Fogel, Railroads and American economic growth: Essays in econometric history (Baltimore, 1964).
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economische groei van de Verenigde Staten in de negentiende eeuw1) . Daarnaast wil het, zoals de ondertitel aangeeft, een bijdrage zijn aan de methodiek
van de economische geschiedbeoefening. Fogel spreekt zelfs van " ... a
demonstration of the applicability of scientific methods to the study of
history"2).
Eerst zal hier Fogels aanval op de traditionele opvatting inzake de rol van
de spoorwegen bij de ontwikkeling van de Amerikaanse economie worden
weergegeven, en komt de kritiek daarop aan bod (par. 2-4).
Aan Fogels fameuze contrafactuele analyse wordt een aparte paragraaf
gewijd (par. 5).
Een afsluitende paragraaf wordt gevormd door beschouwingen over de
interpretatie van de door Fogel gevonden uitkomsten, en over de methodologische kant van Railroads (par. 6).
Fogel heeft zijn boek opgezet als een aanval op wat hij noemt "the axiom
of indispensability", de axiomatische mening in de historiografie dat de
spoorwegen een beslissende rol gespeeld hebben bij de Amerikaanse economische groei, en dat zonder de spoorwegen deze groei niet zou hebben plaats
gehad, of veel minder spectaculair zou zijn geweest.
Nadat hij de herkomst en ontwikkeling van het axioma heeft geschetstS),
omschrijft Fogel zijn stellingname als voIgt;
"The crucial aspect (van het axioma, v.D.) is the implicit assertion, that the
economy of the nineteenth century lacked an effective alternative to the railroad and was incapable of producing one. ... Railroads warrant the title of
indispensability only if it can be shown that their incremental contribution
over the next best alternative directly or indirectly accounted for a large part
of the output of the American economy during the nineteenth century." ')
Fogel verwijt de "traditionalisten" aIleen gekeken te hebben naar de (ontegenzeggelijk grote) prestaties van de spoorwegen. Zij hebben echter verzuimd, de uitsluitend aan de speciale eigenschappen van de spoorwegen toe
te schrijven, en door andere transportmiddelen niet te leveren, extra-bijdrage
aan de economische groei te onderzoekenS ). Fogel meent, dat in dit licht bezien de traditionele conclusies over het verband tussen spoorwegen en economische groei niet volgen uit de beschikbare bronnen 6).
Fogel beperkt zich tot revisie van enkele aspecten van de gewoonlijk veronderstelde samenhang tussen de spoorwegen en de Amerikaanse economische groei. Hij concentreert zich op een "specifically defined set of economic
problems"7). Het is namelijk onmogelijk, naar hij stelt, tegelijkertijd het gehele corpus van de gevestigde wetenschap omtrent een zo omvangrijk verschijnsel aan een critische beschouwing te onderwerpen. "The most that can
1) Fogel, Railroads, vii.
2) ib., viii.
8) ib., 1-9.
4) ib., 10.
6) ib., 10-15, 207.

ib., 15; zie ook ib., 13.
7) ib., vii.

8)
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be done at any point is to determine the consistency between a limited set of
statements and the remaining body of the accepted historical evidence"I).
De "scherpomschreven economische problemen" zijn tweeerlei van aard.
Eerst tracht Fogel vast te stellen, hoeveel in 1890 het productiepotentieel van
de Verenigde Staten zou zijn afgenomen, wanneer men niet over de spoorwegen had kunnen beschikken. Zo wi! hij de directe bijdrage van de spoorwegen als transportmiddel bepalen. Hieraan zijn de hoofdstukken 2 en 3 van
Railroads gewijd.
Daarna probeert Fogel de invloed van de spoorwegen als consument van
industrieprodukten op de ontwikkeling van de Amerikaanse industrie voor
de Burgeroorlog nader te bepalen (hoofdstuk 4 en 5).
Het zesde en laatste hoofdstuk van zijn boek vat de uitkomsten van de
- studies samen en interpreteert ze. Tevens vindt men daar Fogels methodologische visie samengevat.

2.
2.1.

De directe effecten: de schatting van de "social saving"

Dejinitie en probleemstelling

Fogels poging, een antwoord te geven op de vraag welk voordeel de spoorwegen als superieur transportmiddel aan de Amerikaanse economie opleverden, heeft algemeen de meeste aandacht getrokken.
Onder "superieur" moet hier verstaan worden: in staat om in de behoefte
aan transport te voorzien ten koste van een geringer verbruik van de beschikbare hulpbronnen dan bij andere transportmiddelen het geval zou zijn
geweest.
Om dit voordeel te meten voert Fogel het begrip "social saving" in. De
social saving in een gegeven periode (bij Fogel een jaar) wordt omschreven
als " ... the difference between the actual cost of shipping ... goods in that
year and the alternative cost of shipping exactly the same collection of goods
between exactly the same set of points without railroads"Z). Bepaling van de
omvang van dit verschil geeft de verlaging van de door de economie te betalen rekening voor transportkosten als uitkomst, en daarmee inzicht in het
verlies aan productiepotentieel dat de economie geleden zou hebben wanneer
deze niet over de spoorweg zou hebben kunnen beschikken.
De eerste zorg van de schrijver is, te laten zien dat de uitkomst van zijn
schatting van de social saving een bovengrens aangeeft voor de mogelijke
omvang ervan. Deze behoefte vloeit voort uit zijn doelstelling : aIleen wanneer de gevonden waarde met zekerheid een maximum is, kan het schattingsresultaat gebruikt worden als argument ter verwerping van het onmisbaarheids-axioma3).
Fogel stelt dat hij een resultaat zal krijgen dat de werkelijke social saving
teboven zal gaan doordat hij geen rekemng houdt met mogelijke aanpassin1) ib., viii.

") Fogel, Railroads, 208, vii.
') ib., 20-21, 208-209.
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gen van de economie aan de door het wegvallen van de spoorwegen gewijzigde omstandigheden. Noch het te vervoeren pakket goederen, noch het
geografisch patroon gevormd door de plaatsen waartussen die goederen vervoerd moesten worden, wordt gewijzigd voor de berekening van de social
saving.
Voorts wijst Fogel er op, dat de keuze van 1890 als basis voor de schatting
de uitkomst ten opzichte van wat voor eerdere jaren gevonden zou zijn hoog
maakt: in 1890 waren de Verenigde Statenmeer dan ooit voor hun transport
van de spoorwegen aihankeIijk, terwijl toen ook de besparing per tonmijl
groter moet zijn geweest dan tevoren, door de sterk gestegen efficientie van
dat vervoermiddeP}.
De schatting van de social saving is door Fogel in twee delen gesplitst. Ben
min of meer gedetaiIIeerde berekening voert hij aIleen voor het vervoer van
landbouwprodukten uit. Op basis daarvan wordt een sneIle extrapolatie gemaakt naar de totale besparingen.
De besparing op de transportkosten van agrarische produkten wordt afzonderIijk berekend voor het interregionale verkeer (het verkeer over lange
afstanden) en het intraregionale verkeer (het verkeer over korte afstanden.
Het interregionale transport speelde zich aftussen de plaatsen in het MiddenWesten (het gebied van de grote agrarische produktie-overschotten) waar de
goederen voor transport samengebracht werden ("primary markets") en de
centra van consumptie en distributie, tevens vaak uitvoerhavens, in het
Oosten en Zuiden van de Verenigde Staten ("secondary markets"). Ben
typisch primary market is b.v. Chicago, een secondary market New York.
Het intraregionale vervoer omvat aIle andere bewegingen: van de boerderijen naar de regionale stapelplaatsen, en vanuit de distributiecentra naar de
verbruikers in het omliggende gebied2).

2.2.

De schatting van de social saving: het interregionale geval

Voor het interregionale verkeer formuleert Fogel de volgende te onderzoeken hypothese:
"Railroad connections between primary and secondary markets of the nation
were a necessary condition for the system of agricultural production and
distribution that characterized the American economy of the last half of the
nineteenth century. Moreover, the absence of such railroad connections would
have forced a regional pattern of agricultural production that would have
significantly restricted the development of the American economy."3
1) ib., 22-23, 209; 52, 55, 58. Vgl. Paul David, "Transport innovation and
economic growth: Professor Fogel on and off the rails", in: Peter Temin, ed.,
New economic history (Rarmondsworth, 1973) 274. (Artikel oorspronkeIijk verschenen in ERR, 22 (1969) 506-525). David vindt Fogels argumentatie hier aanvaardbaar.
") Fogel, Railroads, 19.
3) ib., 19-20.
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De social saving, zoals dat begrip hierv66r gedefinieerd is, levert volgens
Fogel een goede maatstaf om deze hypothese aan te toetsen.
Het interregionale transportsysteem bestond in 1890 uit spoor- en waterwegen. Als alternatief systeem neemt Fogel het bestaande net van kanalen en
rivieren, incIusief een aantal in 1890 niet meer gebruikte trajecten, en aangevuld met een weinig wegtransport: aIle primaire, en de meeste secundaire
marktplaatsen waren aan waterwegen gelegenl). Om de omvang van het
onderzoek binnen redelijke grenzen te houden, houdt hij slechts rekening met
de vier qua vervoerde tonnage veruit belangrijkste landbouwprodukten:
mais, tarwe, varkens- en rundvlees. Deze goederen vormden samen ca. 90
procent van de in totaal vervoerde agrarische produktie2).
Daar de benodigde gegevens ontbreken, is het niet mogelijk de feitelijke
bewegingen van deze vier goederen te reconstrueren, en de gemaakte kosten
vast te stellen. Ben directe vergelijking van werkelijke en hypothetisch-alternatieve kosten van hun transport ter bepaling van de social saving is dan ook
niet mogelijk 3).
Als oplossing prijst Fogel nu de techniek van de lineaire programmering
aan. Deze maakt het mogelijk, met beperkte gegevens de goedkoopste oplossing te vinden voor (b.v.) een transportprobleem. (Zo zou men in dit
geval moeten kennen: de uit elk der primary markets verscheepte goederenpakketten; de in elk der secondary markets ontvangen goederen; de lengte
van de routes tussen aIle stapelplaatsen en distributiecentra; en de geldende
transporttarieven).
Vergelijking van de door Iineaire programmering verkregen uitkomsten
voor het transportsysteem met spoorwegen met de uitkomsten voor het alternatieve systeem geeft dan een schatting van de social saving die aan de spoorwegen is toe te schrijven.
De vreugde die Fogel ten toon spreidt over de geboden ontsnappingsmogelijkheid blijkt echter op niets gegrond. Hij mag aan het slot van Railroads beweren, dat deze techniek "bruikbaar" is om het hier gestelde doel te
bereiken, in het boek wordt niets lineair geprogrammeerd wegens ... gebrek
aan gegevens. Ook zo zijn de op te lossen problemen te groot!4) Fogel moet
erkennen, dat "The linear programming problem is not solved here ... "5) en
zelfs dat - todat zulks gebeurd is - "There is no reliable way to predict the
outcome of the linear programming problems"·). Meer dan tien jaar na de
verschijning van Railroads is, ondanks aIle toename van de historische
macht die Fogel ter beschikking staat, nog geen stap in deze richting gezet.
1) ib., 24. Fogel deelt hierover verder aIleen nog mee (ib., 46) dat steden die
tezamen ca. 10 procent van de landbouwproducten uit het interregionale verkeer
ontvingen, gemiddeld 90 mijl van een waterweg lagen. Hiervoor wordt een post in
rekening gebracht (zie hiema, pag. 246, sub c.).
2) ib.; 26.
8) ib., 26.
') ib., 247, 29.
6) ib./ 26.
8) ib., 37.
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Reden genoeg om de "bruikbaarheid" van de lineaire programmering voorlopig met een korrel zout te nemen.
Br moet dus in aIle eenvoud geroeid worden met de riemen die er zijn:
enkele tariefgegevens, geschatte gemiddelde afstanden en tonnages. Slechts
een "ruwe schatting" van de interregionale social saving blijkt mogelijk te
zijn1).
De vergelijking van de transportkosten per spoor en per boot levert in
eerste instantie een negatieve uitkomst op: het vervoer over de rails blijkt
38 miIjoen dollar duurdel te zijn. Dit op het eerste gezicht merkwaardige
resuItaat is het gevolg van de omstandigheid, dat de in het fictieve transportsysteem af te leggen afstanden weI groter zijn dan de feitelijk afgeIegde afstanden, maar dat de prijs per tonmijI voor vervoer te water veel lager is dan
de prijs per tonmijl voor vervoer per spoor.
De uitkomst moet echter nog gecorrigeerd worden, daar de kosten van
het vervoer over de waterwegen Diet de gehele transportrekening voor het
alternatieve systeem uitmaken. De volgende posten moeten nog worden
opgevoerd 2) :
a. groter verliezen van goederen tijdens het transport;
b. kosten van overladen;
c. kosten van wegtransport naar de niet aan een waterweg gelegen distributiecentra;
d. kosten van tijdverlies door de lagere snelheid van het vervoer;
e. kosten wegens de seizoengebonden onbruikbaarheid van de waterwegen;
f. niet in de boottarieven begrepen kapitaalkosten van de waterwegen.
Als voorbeeld van Fogels werkwijze wiI ik de manier weergeven waarop hij
de posten d. en e. schat (samen 48 miljoen dollar). Hij stelt, dat in beide gevallen het aanhouden van extra-voorraden het antwoord op het verdwijnen
van de spoorwegen zou zijn geweest. Wanneer dan de onbevaarbaarheid van
de waterwegen op 5 maanden per jaar wordt gesteld, en het vervoer per boot
gemiddeld een maand langer zou hebben geduurd dan nu met de spoorwegen
het geval was, dan zou men hebben kunnen volstaan met vergroting van de
voorraden met de in een half jaar verscheepte hoeveelheden. De kosten
daarvan zijn gelijk te stellen aan het renteverlies op de in die grotere voorraden geinvesteerde gelden, plus de opslagkosten8).
De extra-kosten (a. tot en met f.) belopen samen 111 mlljoen dollar, zodat
de besparingen op het interregionale transport van agralische goederen naar
Fogels schatting 111-38 = 73 miljoen dollar bedraagt, of 0,6 procent van
het brute nationaal product (BNP) van de Verenigde Staten in 189(4).

1) ib., 38.
2) ib., 41-47.
") ib., 44-46.
') ib., 47.
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De schatting van de social saving: het intraregionale geval

Voor het intraregionale vervoer laat Fogel het alternatieve transportsysteem bestaan uit transport te water en over de weg. Daar de boerderijen
gemiddeld verder van water- dan van spoorwegen verwijderd lagen, zou het
relatief zeer kostbare vervoer over de weg door het verlies van de spoorwegen
sterk zijn toegenomen, in sommige gevallen zelfs over afstanden waarvoor
de transportkosten de marktwaarde van de producten verre te boven zou
zijn gegaan1).
Daarom geeft Fogel voor het intraregionale geval behalve een schatting,
waarbij de economie geen aanpassing wordt toegestaan (de "IX-schatting")
er ook een waarbij dat in beperkte mate wei gedaan wordt. Bij deze ,,~
schatting" wordt er rekening mee gehouden, dat zonder de spoorwegen door
de sterk gestegen transportkosten een deel van de boeren niet meer tegen de
geldende marktprijzen zou hebben kunnen leveren. Een zeker deel van het
landbouwareaal zou dus buiten bedrijf gesteld zijn, aithans geen produkten
meer naar de markt gezonden hebben.
De formule voor de onaangepaste IX-schatting luidt bij Fogel:
IX

=

X[w(Drb-Drr)

+ (BDbP-RDrp)]

waarbij:
= tonnage van de intraregionaal per spoor vervoerde landbouw-

X

w =
B =
R =
Dlb =
Drr =
DbP =
Drp =

producten (vanuit counties met agrarische overschotten);
gemiddeld tarief voor vervoer over de weg, per tonmijl;
gemiddeld tarief voor vervoer te water, per tonmijl ;
gemiddeld tarief voor vervoer per spoor, per tonmijl;
gemiddelde afstand van boerderijen naar waterwegen;
gemiddelde afstand van boerderijen naar spoorwegen;
gemiddelde afstand langs waterwegen naar primary markets;
gemiddelde afstand langs spoorwegen naar primary markets 2).

De aangepaste

~-schatting

valt in twee delen uiteen, en bestaat uit:

1. een schatting van de social saving op het transport van de producten van
dat deel van het Amerikaanse landbouwareaal dat commercieel lonend
in produktie blijft, aangeduid als "Ii";
2. een schatting van de waarde (op jaarbasis) van het buiten bedrijf gestelde
areaaI, aangeduid als "L".
De

~-schatting

is dus weer te geven als:
~ =

1)

ib., 212; vgl. 51.

2) ih., 213, formule 3.2.
I) ih.,86.

L

+ Ii 8),
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terwijl de ex-schatting nu kan worden uitgedrukt als:
ex = Ii

+ rl1),

waarbij:
it

=

de social saving op de transportkosten van de agrarische producten uit het bij de ~-schatting buiten bedrijf gestelde areaal.

De ~-schatting roept twee belangrijke problemen op. De grenzen van het
rendabele landbouwareaal moeten worden vastgesteld, en daama moet het
verlies in nationaal produkt ten gevolge van het verlies aan landbouwgrond
worden vastgesteld.
Het eerste probleem lost Fogel op met behulp van de grondrentetheorie.
Hij stelt dat de grens tussen rendabel en onrendabel areaal komt te liggen
waar de toename van de transportkosten van boerderij naar waterweg gelijk
wordt aan de "rent" die de grond opbrengt 2) welke Fogel berekent door de
gemiddelde waarde van de Arnerikaanse landbouwgronden te vermenigvuldigen met de heersende hypotheekrente 3).
Om de betekenis van het verlies aan landbouwgrond voor de economie
aan te geven (L), beschouwt Fogel de waarde in 1890 van de uitgeschakelde
gronden als een kapitalisatie van het bedrag waarmee het jaarlijks produkt
van bij dit areaal ingeschakeld kapitaal en arbeid het daardoor voort te
brengen produkt bij inschakeling elders aan de marge, zou overtreffen4 ).
Daar echter de betrokken hoeveelheid kapitaal en arbeid "quite large" waren,
moet worden aangenomen dat deze gedekapitaliseerde waarde van de landbouwgronden kleiner zal zijn geweest dan de daling van het nationaal inkomen, voortvloeiend uit hun relocatie: L houdt dus een zekere onderschatting van de werkelijke vermindering van het nationaal produkt in. Alles bij
elkaar genomen vermoedt Fogel dat de ingebouwde overschattingen in de
~-schatting de eventuele onderschattingen weI zullen opheffen (zonder daar
veel duidelijkheid over te geven), terwijl de cx-schatting zijns inziens natuurlijk een maximumwaarde is. De intraregionale social saving was volgens
Fogel "probably about ~. But in any case it was less than cx"S). We zullen
echter zien dat in deze schatting zeer grote onderschattingen schuil gaan.
Om te laten zien hoe de verschillende benodigde gegevens verkregen
kunnen worden geeft Fogel eerst een gedetailleerde ex-schatting voor een deel
van de Verenigde Staten (de "North Atlantic Region"), gebaseerd op een
steekproef uit de counties in die regio 6).
Uit praktische overwegingen ("the endeavour is beyond the individual
1)

ib., 87.

2) ib., 53-54.
8) ib., 78-79.

') ib., 55: " ... a capitalization of the amount by which the annual product of
labor and capital utilized on this territory exceeded the value of the product of the
same amount oflabor and capital when applied at the margin".
6) ib., 55.
8) ib., 58-73.
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scholar" - en dat terwijl Fogel het toch niet helemaal aIleen gedaan heeft!)
kunnen dergelijke gedetailleerde berekeningen helaas niet voor het hele land
uitgevoerd worden. Toch is, mede op basis van de bevindingen voor dit ene
gebied, een redelijk veilige schatting van de besparing op het intraregionale
transport van landbouwprodukten in de hele Verenigde Staten wei te geven1).
Voor de noordoostelijke staten berekent Fogel dat de grens tussen rendabel en onrendabellandbouwgebied op 40 a 50 rnijl (in vogelvlucht) van een
bevaarbare waterweg zou zijn komen te liggen2).
Hoewel verrnoedelijk in andere delen van de Verenigde Staten deze afstand groter zou zijn geweest (lagere wegtransportkosten, minder tonnage
verscheept in verhouding tot de waarde van het land) neemt Fogel veiligheidshalve voor de hele Unie een 40-mijls zone ter weerszijden van de waterwegen aan als in bedrijf blijvend landbouwgebied.
In totaal blijkt dat zo 23 procent (naar waarde gerekend) van het Arnerikaanse landbouwareaal door het verdwijnen van de spoorweg verloren
gaat. Dit komt voor 1890 neer op een verlies voor de economie van 154
miljoen dollar (op jaarbasis)3).
Hiermee is de omvang van L bepaald. Achtereenvolgens schat Fogel dan
ex en C£4).
De uitkomsten zijn:
~

ex

= L + ex = 221 miljoen dollar;
= ex + ,x = 300 miljoen dollar.

Evenals bij het interregionale verkeer omvatten de aIternatieve transportkosten enkele kostencategorieen niet, die in de berekening van de werkelijke
kosten wei zijn opgenomen. Het betreft hier:
a. bij transport te water verloren gaande goederen (evenals in het interregionale geval berekend met behulp van verzekeringstarieven);
b. kosten ten gevolge van langzamer vervoer en periodieke onbruikbaarheid
van de waterwegen (wederom via de kosten van het houden van extra
voorraden).
Wanneer met deze posten rekening gehouden wordt, beloopt
ex: 337,2 miljoen dollar, of 2,8 % van het BNP in 1890;
~: 248,1 miljoen dollar, of 2,1 % van het BNP in 1890 5 ).

Als laatste stap overweegt Fogel toch de mogelijkheden en consequenties
van technologische aanpassingen aan de rail-Ioze situatie. Hij motiveert de
redelijkheid van dergelijke aanpassingen als voigt: zonder de spoorwegen
1)
I)
3)
')
5)

ib., 73.
ib., 79-80.
ib.,80.
ib., 84-85, tab. 3.8. en 3.9.
ib., 88-92, tab. 3.10.
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zou men ongetwijfeld meer geld en aandacht besteed hebben aan de ontwikkeling van andere transportmiddelen1 ) .
Op twee aanpassingen, die aIleen uitbreiding van de toepassing van al bestaande technologie gevergd zouden hebben, gaat Fogel dieper in: uitbouw
van het in 1890 aanwezige net van waterwegen, en verbetering van het bestaande wegennet.
Fogel wijst er op, dat het veri oren gaande landbouwareaal sterk geconcentreerd is in enkele staten in het Midden-Westen van de Verenigde
Staten2). Hij ontwerpt een kanalenstelsel voor dit gebied met een lengte van
ca. 5000 mijl, dat in plaats van 23 procent slechts 7 procent van de Amerikaanse landbouwgronden buiten bedrijf zou hebben laten raken. 3) . Hierdoor zouden de beide schattingen van de social saving afnemen tot:

a.: 214,2 miljoen dollar, of 1,8 % van het BNP in 1890;
(3: 174,7 miljoen dollar, of 1,5Jo van het BNP in 18904 ).

De social saving wordt verder vek inderd, wanneer tevens rekening wordt
gehouden met vermindering van de kosten van wegtransport door verbetering van het wegennet: van 16,5 naar 10 dollarcents per tonmijl. Dit zou de
grens van het rendabele landbouwgebied hebben verlegd naar 80 mijl van
bevaarbare waterwegenS).
Beide aanpassingen samen hebben als resultaat:

a.: 140,9 miljoen dollar, of 1,2 % van het BNP in 1890;
(3: 117,1 miljoen dollar, of 1,0% van het BNP in 18908).

2.4 De schatting van de social saving: extrapolatie
In het slothoofdstuk van zijn boek onderneemt Fogel onder andere een
haastige schets van de besparing op de transportkosten voor aile goederen7).
Daar een schatting zoals die voor de agrarische produkten heeft plaats
gehad, voor aIle goederen in zo kort bestek niet doenlijk is, gaat het er om
een aanvaardbare V'ermenigvuldigingsfactor voor de agrarische social saving
te vinden. (Terzijde kan worden opgemerkt, dat we hier met iets soortgelijks
te doen hebben als bij de intraregionale schatting van de social saving: eerst
een meer gedetaiIIeerde aanpak, vermoedelijk om te laten zien "dat het echt
wei kan", en dan een haastiger algemene behandeling. Dit betekent dat de
schatting van de totale social saving iets weg heeft van een piramide, staande
op zijn (enigszins afgeknotte) punt.)
Het belangrijkste gegeven daarbij is, dat het totale vrachtvervoer in 1890,
1) ib., 91-92.
I) ib.,80.
a) ib., 92.
') ib., 100, tab. 3.13.
5) ib., 109.
8) ib., tab. 3.14.
7) ib., 219-224.
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gerekend naar tonrnijlen, ongeveer vier maal zo omvangrijk was als het vervoer van agrarische produkten.
Vermenigvuldiging met vier geeft echter naar Fogels mening een te hoge
einduitkomst. De eerste leden daarvoor is, dat de plaatsen waar kolen en
ijzer- en andere ertsen gewonnen en verwerkt werden sterk geconcentreerd
gelegen waren, gewoonlijk per boot bereikbaar, waardoor het kostbare
transport over de weg slechts beperkt nodig zou zijn geweest. Daarbij moet
men bedenken, dat deze goederen tezarnen meer dan 50 procent van de nietagrarische vracbt vormden.
Voorts zouden de extra kosten door het aanhouden en opslaan van grotere
voorraden bij deze goederen slechts betrekkelijk gering zijn geweest wegens
hun relatief geringe waarde en de eenvoud van de vereiste opslagplaatsen.
Als derde reden noemt Fogel, dat in de schattingen van de besparing op
het agrarisch vervoer kosten in hun geheel al zijn opgenomen, die eigenlijk
over al1e goederen behoren te worden omgeslagen: de kapitaalkosten van de
waterwegen, en de kosten van het transport over de weg (in ieder geval gedeeltelijk: namelijk voorzover in de agrarische schatting van de social saving
er geen rekening mee gehouden is, dat de karren die produkten van de boerderij naar de waterweg brachten, ook weI goederen mee terug genomen
zouden hebben).
Fogel conc1udeert hieruit, dat mogelijk 35 procent van de besparing op het
vervoer van landbouwprodukten van het daarvoor gevonden bedrag moet
worden afgetrokken, alvorens tot vermenigvuldiging met de factor vier mag
worden overgegaan.
Uitgaande van de laatst verkregen waarde van de cx-schatting (dit om zeker
te blijven van het verkrijgen van een maximum-waarde voor de totale social
saving) komt hij zodoende tot de uitspraak, dat
" ... careful study will yield an cx-estimate for all commodities that is well
below 5 percent of gross national product."
Om precies te zijn bedraagt de totale besparing op de transportkosten voor
de economie van de Verenigde Staten in 1890 volgens Fogels berekening:
4

x (0,65 x 214 miljoen dol1ar) "'" 560 miljoen dollar,

oftewel4,67 procent van het Amerikaanse BNP in dat jaarl).

3.

De schatting van de social saving,' kritiek

Het grootste probleem voor Fogel is, dat het hem in hoge mate aan direct
bruikbare gegevens ontbreekt. (Wat in ieder geval gedeeItelijk rechtstreeks
voortvloeit uit zijn benaderingswijze: hij beeft immers allerlei "hypothetische" gegevens nodig voor zijn vergelijkingen van werkelijkheid en fictief
alternatief. )
Hij tracht dit probleem op twee manieren op te lossen: door weI beschik1)

ib., 223.
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bare gegevens te beschouwen als representatief voor een grotere groep niet,
of niet meer, ter beschikking staande data, en door te proberen de gegevens
die hij nodig heeft, maar die niet meer bestaan of zelfs nooit bestaan hebben
(zoaJs de grens tussen rendabel en onrendabel Jandbouwgebied), te construeren uit weI bestaande gegevens.
In paragraaf 3.1. zal bij wijze van voorbeeld de berekening van een kemgegeven uit de schatting van de social saving onder de loep genomen worden,
en enige verdere feitelijke kritiek op deze schatting worden weergegeven.
Paragraaf 3.2 houdt zich bezig met de veronderstellingen, die Fogel moet
maken om zijn cijfers te kunnen laten doorgaan voor de maarschappelijke
kosten van de verschillende transportsystemen. Vervolgens komen in paragraaf 3.3. enkeJe meer fundamentele bezwaren tegen de gelijkstelling van
Fogels social saving aan de winst die direct uit het bezit van de spoorwegen
voortvloeide.
Een voorlopige balans wordt in paragraaf 3.4. opgemaakt.
3.1.

Kritiek vanfeitelijke aard

Om een indruk te krijgen van Fogels werkwijze zullen we hier eerst de
bepaling van de interregionaal vervoerde hoeveelheden landbouwgoederen
nader beschouwen.
Fogel schat de te vervoeren hoeveelheden door voor de vier hoofdprodukten (tarwe, mais, varkens- en rundvlees) de behoefte van de distributiecentra
(secondary markets) te berekenen. Hij telt daartoe de aldaar niet gedekte
behoefte voor eigen consumptie, en de geexporteerde tonnage bij elkaar op.
Ter bepaling van de eerste grootheid deelt Fogel de agrarische deficitgebieden in de Verenigde Staten in handelsgebieden (trading areas) rond de belangrijke steden in. Dit geschiedt op basis van een onderzoek naar het distributiepatroon van de groothandel in levensmiddelen, dat in 1927 werd gepubliceerd. Fogel argumenteert dit aldus: grosso modo lag in 1890 het Amerikaanse spoorwegnet er al in zijn definitieve vorm (met name in het Oosten).
Het latere gemotoriseerde vrachtvervoer over de weg heeft het patroon vermoedelijk niet veranderd, maar zich geconformeerd aan het reeds bestaande.
Dit vermoeden wordt, naar Fogel beweert, ondersteund door de bevinding
dat in de jaren '30 van deze eeuw het patroon van de groothandel ten opzichte van 10 jaar eerder nauwelijks veranderd wasl).
Het wordt niet duidelijk, hoe belangrijk verschuivingen in dit patroon
voor het schattingsresultaat kunnen zijn. Vermoedelijk niet bijzonder, redenerend dat wat er van het ene deficitgebied afgaat, weI bij het andere weer
terug zal komen. Elegant is Fogels redenering echter niet: sinds wanneer is
een later (1930) ten opzichte van een bestaande situatie (1927) ongewijzigde
toestand bewijs voor het eerder (1890) al net zo bestaan van die toestand?
Hoofdmoot van de lokale behoefte aan tarwe (Fogel werkt in de tekst de

1) ib., 31-32.
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scbatting aIleen voor dit artikel uit) vormde de beboefte voor de menselijke
consumptie.
De voikstelling van 1890 levert de ter bepaling hiervan benodigde bevolkingscijfers. De consumptie per boofd wordt bepaald op basis van een Brits
onderzoek naar de kosten van levensonderhoud voor stedelijke arbeiders in
de Verenigde Staten in 1909.
Behalve de lokale behoefte, moet ook de lokale produktie in de importerende gebieden geschat worden. Er zijn aIleen gegevens per staat beschikbaar
voor 1890, terwijl Fogel voor zijn trading-areas cijfers per county behoeft.
Zijn oplossing is, de wei beschikbare produktie-cijfers per county uit 1889 te
vermenigvuJdigen met de verhouding tussen de produktie in 1890 van de
staat waarin een bepaald county gelegen is, en de produktie in 1889 van die
staat!).
Een andere factor bij de bepaling van de lokale behoefte vormen de
mogelijke voorraadmutaties bij boeren en handelaren. Voor de laatste groep
heeft Fogel geen voorraadcijfers kunnen vinden, voor de boeren wei, en
"It was therefore possible to estimate the change in farmers' inventories
which, as a factor in supply, was probably more important than the change
in wholesalers' inventories"2). Daarover valt weinig te debatteren. Fogel
heeft bet onderzocht, het zal wei zo zijn. Een lichte twijfel bekruipt mij
echter, wanneer ik zie dat de bron voor de hele Verenigde Staten het Annual
Report van de Korenbeurs te Baltimore is. 3)
Tot slot vertelt Fogel, dat de gegevens over de exporten naar het buitenland geput zijn uit de Commerce and Navigation Reports van het Treasury
Department4 ).
De lokale behoefte aan tarwe in de deficitgebieden is nu te berekenen:
menselijke consumptie minus lokale produktie, vermeerderd of verminderd
met de voorraadmutaties, en vermeerderd met de export naar het buitenland.
Deze behoefte wordt gelijkgesteld aan de interregionaal vervoerde tonnage.
Fogel is nu in staat, de lezers mede te delen dat de schatting van de totale
behoefte aan tarwe gegeven wordt in tabel 2.2. Daar vindt men inderdaad,
tot op duizenden tonnen exact, de volgens Fogel vervoerde hoeveelheden,
niet aIleen van tarwe, maar ook van de drie andere produktenS). (De afleiding
van deze laatste cijfers neemt niet meer dan twee pagina's in beslag6).
Naar mijn idee ontbreken in Fogels schatting, of tenminste in de weergave
ervan in zijn boek, bier twee zaken.
Er is bitter weinig te merken van enige bronnenkritiek. Van de in diverse
ib., 33-34.
2) ib., 34.
8) ib. , 34 noot 37.
') ib., 34. Een klein probleem: de enige publicatie, die in Fogel's bibliografie aan
1)

de beschrijving beantwoord, loopt volgens de opgave aldaar sJechts over de jaren
1840-1871. (ib., 265: "U.S. Bureau of Statistics (Treasury Department), Annual
report on commerce and navigation (1840-1871)").
5) ib., 34.
8) ib., 35-36.
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bronnen gevonden cijfers wordt zonder meer aangenomen, dat zij correct
en/of representatief zijn.
De eigenlijke berekeningen, de bepaling van (de consequenties van) eventuele foutmarges blijven de lezer geheel bespaard - of, voor wie minder blijmoedig is, worden hem onthouden. Een beperkte test slechts zien we van de
berekeningen. Er is een tweede schattingswijze van de lokale behoefte aan
tarwe: onder zekere voorwaarden (geen voorraadmutaties, geringe lokale
produktie) zal de behoefte voor lokale consumptie gelijk zijn aan de totale
in een secundaire markt ontvangen hoeveelheid minus de van daar naar het
buitenland verscheepte tonnage. Twee handelsgebieden blijken aan die eisen
te voldoen: Boston en New Orleans met hun omstreken. De uitgebreide
schattingsmethode geeft daarvoor uitkomsten groot 97, respectievelijk 114
procent van de uitkomsten van de controle-berekening.
Deze resultaten "tend to support the basic estimating procedure", zegt
FogeP). Maar zeker niet meer dan dat. Men mag zich afvragen, wat de betekenis van een controleprocedure is, die nu juist enkele zeer moeilijk grijpbare, en mogelijk van jaar tot jaar sterk wisselende grootheden buiten beschouwing moeten laten.
Hierbij aansluitend kan een andere vraag gesteld worden, waarop men van
Fogel geen antwoord krijgt. Fogel heeft zich geheel verslingerd aan het jaar
1890, en op algemene gronden weI aannemelijk gemaakt dat in dat jaar de
social saving groter was dan ooit tevoren. Hij baseert zijn schatting echter op
het transport van agrarische produkten. Nu is de produktie van de landbouw
naar bekend niet zeer gelijkmatig, en die ongelijkmatigheid zal versterkt
terug te vinden zijn in de op de markt gebrachte surplussen. Dat roept de
vraag op, in hoeverre 1890 een normaal oogstjaar was, en in hoeverre een
eventuel~ abnormaliteit van dat jaar van invloed kan zijn op de bruikbaarheid van 1890 als schattingsbasis voor de social saving.
Tevens zullen we ons in dit verband moeten afvragen, of misschien 1890
zo al niet ten opzichte van eerder jaren, dan toch ten opzichte van later jaren
een minder gelukkig uitgangspunt is.
Er is inderdaad aIle reden om aan te nemen, dat 1890 een slecht oogstjaar
was voor de belangrijkste landbouwgewassen (zie tab. 1.).
TABEL1
Tarwe- en maisoogst in de Verenigde Staten (1890) Z)
Indexcijfers

1.
2.
3.
4.

Tarweoogst 1890

Idem, per acre
Maisoogst 1890
Idem, per acre

1881-1900 = 100

1881-1890 = 100

1886-1895 = 100

86,6
91,0
80,2
85,3

98,2
93,2
90.5
86,6

88,6
88,2
83,1
83,4

1) ib., 35.
Z) U.S. Bureau of the Census, Historical Statistics of the United States. Colonial

times to 1957 (Washington D.C., 1960), 296-297.
1. reeks K 270. 2. reeksen K 270 en K 269. 3. reeks K 266. 4. reeksen K 266 en
K265.
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We moeten geen al te haastige conclusies trekken. AIleen wanneer de
oogstcijfers niet corresponderen met andere, b. v. industriele, produktiecijfers, kan gesteld worden dat 1890 als basisjaar verdacht is. Immers, het
gaat Fogel om een percentage van het BNP als uitkomst ter bepaling van het
belang van de transportkostenbesparing. Wanneer nu in het algemeen de
produktiecijfers in 1890 beneden de normaliter te verwachten (trendmatig
bepaalde) waarden zouden liggen, dan zal de verhouding tussen de vervoerde
tonnage agrarische produkten en het totale goederenvervoer in 1890 niet veel
afwijken van wat voor andere jaren gevonden zal worden. Daar onder dergelijke omstandigheden ook het BNP abnormaal laag zal zijn geweest, zal
ook de verhouding tussen de totale omvang van de social saving en het BNP
voor 1890 niet tengevolge van de bijzondere oogstomstandigheden van de
normale waarde afwijken.
Wanneer echter in 1890 de niet-agrarische produktie van "transportables"l)
een ander gedrag vertoont dan de agrarische, dan gaat deze redenering
niet op. Het lijkt erop, dat in 1890 de verhouding tussen agrarische en overige
produktie van het normale afgeweken heeft.
Fig. I en II laten (evenals tabell) zien, dat de produktie van tarwe en mais
in 1890 beneden de te verwachten waarde lag. Fig. III-VI daarentegen geven
aan, dat de produktie van de industriele sector als geheel, en van enkele belangrijke produkten met name (vgl. pag. 251) in 1890 tenminste de normale
omvang had.
De consequentie hiervan is, dat de vermenigvuldigingsfactor, die nodig is
om uit het agrarische transport het totale transport te berekenen, in 1890
eerder hoger, dan lager dan in andele jaren zal zijn geweest.
Betekent dit nu dat 1890 een weliswaar uitzonderlijk, maar voor Fogels
bedoeling (het vinden van een maximumwaarde voor de social saving) weI
geschikt jaar is? Daarop is helaas geen s impel antwoord te geven. Het hangt
er ook van af, of de factor 4 een benadering is voor de geldende verhouding
aan het eind van de negentiende eeuw. Fogel is daarover niet duidelijk. Het
getal komt bij hem tamelijk plotseling uit de lucht vaIIen. Als het een goede
benadering is, kan men even goed beredeneren dat voor 1890 een hogere
factor genomen had moeten worden dan de gemiddelde geldende (dus: meer
dan 4), gelet immers op de bijzondere omstandigheden in 18902).
De conclusie moet m.i. zijn, dat met de onzekerheid over de juiste vermenigvuldigingsfactor, de vraag naar de bijzonderheid van 1890 als basisjaar
voor de berekening van de social saving ietwat in de lucht blijft hangen (om
niet te spreken van de resulterende onzekerheid voor de uitkomst van de
schatting voor 1890 op zich: ieder punt verhoging van die factor geeft 1,2 %
van het BNP meer aan social saving!).
Fogel heeft, zoals gezegd, weI beredeneerd dat de social saving in geen
') De lichte beschadiging van de tekst door het onvertaald laten is te prefereren
boven een omslachtige omschrijving.
Z) Fishlow prefereert een vermenigvuldigingsfactor 5 a 6. (A. Fishlow, Railroads and the transformation of the ante-bellum economy. (Cambridge (Mass.),
197J2),60.
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Fig. I. Maisoogst Verenigde Staten, 1881-1900.
Fig. II. Tarweoogst Verenigde Staten, 1881-1900.
Bron: Historical Statistics, p. 297, reeks K270 (tarwe), K266 (mais).

Fig. m. Index industriele produktie in de V.S., 1881-1900.
Bron: Hist. Stat., 409, reeks P13.
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Fig. IV. Produktie van ijzererts in de V.S., 1881-1900.
Bron: Hist. Stat., 365-366, reeks M195.
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Fig. V. Produktie van bitumineuze kool in de V.S., 1881-1900.
Bron: Hist. Stat., 357, reeks M88.
Fig. Va. Produktie van anthraciet in Pennsylvania, 1881-1900.
Bron: Hist. Stat., 359-360, reeks M118.
Fig. VI. Indexcijfers produktie (volume) in de V.S., 1881-1900 (1947-1949
Bron: Hist. Stat., 353, reeks M51.

1900

= 100).
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jaar v66r 1890 in verhouding tot het BNP groter is geweest1), of dit ook fill
1890 nog opgaat, zullen we nu bezien.
We kunnen daartoe de volgende formule hanteren:
[{(1 + a)t X T agr .(1890)} X SS1890] X {(I + b)t X M}
SSt =
X 100
(1 + c)t X BNP1890
waarin:
SSt
Tagr.(1890)
SS1890

M
a, b, c

de socIal saving op het totale goederenvervoer in jaar t
(to : 1890), in procenten van het BNP injaar t;
= het agrarisch goederenvervoer per spoor in tonmijlen in 1890;
= de social saving per tonmijl (in dollars) in 1890;
= het verhoudingsgetal (vermenigvuldigingsfactor) tussen de
omvang van het totale goederenvervoer in 1890 en T agr.(1890);
= de jaarlijkse groeivoeten van respectievelijk T agr., M en BNP
(in perunen).
=

De teller van de breuk geeft de absolute waarde van de social saving in
dollars voor jaar t, de noemer geeft BNPt.
Laten we de betekenis van deze formule voor de jaren 1890-1910 nagaan.
De eerste vraag hierbij is, of het gerechtvaardigd is de social saving per tonmijl in 1890 als een constante in te voeren bij de berekening van de totale
social saving voor jaar t. Naar mijn mening is dit zeker het geval, en schuilt
hierin eerder een onderschatting van de social saving in later jaren.
De transportprijs per tonmijl daalt namelijk voor de spoorwegen in de
periode 1890-1910 gestaag: wanneer 1890 = 100, dan geJdt hiervoor 1910 =
802). Fogel draagt zelf het gegeven van in centen stijgende kosten van transport over de weg aan 3). Daling van de tarieven voor transport te water is
weinig aannemelijk. In paragraaf 3.2.2. en 3.2.3. wordt m.i. afdoende duidelijk, dat de door Fogel gebruikte tarieven voor deze soort vervoer niet meer
voor veel daling in aanmerking kwamen4 ).
Voor de overige grootheden maak ik de volgende veronderstellingen. Van
de vermenigvuldigingsfactor M wordt aangenomen dat zij in 1890 vier bedroeg, en gelijkmatig gestegen is tot negen in 1910 (zodat b = 0,04)5).
1) Fogel, Railroads, 22, zie hiervoor, p. 244.
I) Als indicator is gekozen: Historical Statistics, 431, reeks Q 86: "Revenue per

ton-mile."
8) Fogel, Railroads, 72, waar Fogel het tarief voor 1890 afleidt van een tariefgegeven uit 1906, door dit laatste met 1/6 te verminderen.
') Zie ook ib., 57 : de tarieven voor transport per spoor dalen van 1871/75 tot
1891/95 sneller dan die voor transport te water. Te denken is ook aan het stijgend
algemeen loon- en prijspeil in de Verenigde Staten in de jaren 1890-1910 (Historical
Statistics, 91-92, reeks D 603 e.v., en ib., 115, reeks El. De spoorwegen konden
hieraan, door voortdurende technische ontwikkeling, kennelijk het hoofd bieden,
met betrekking tot het transport te water is dat twijfelachtig.
5) Voor M 189 • = 4: Fogel, Railroads, 219. Voor MlOlO = 9: Historical Statistics,
431, reeks Q 73 (totale per spoor vervoerde tonnage) en Q 75 plus Q 76 (tezamen
aIle agrarische v,acht). Verondersteld wordt daarmee tevens, dat aIle soorten
vracht steeds over relatief gelijkblijvende afstand vervoerd werden. De verhouding
luidt in 1890 namelijk in tonmijlen, in 1910 in tonnen.
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Voor het BNP wordt uitgegaan van een stijging van c = 0,045 per jaar (in
prijzen van 1929 bedroeg het BNP in 1890 ca. 25 miljard dollar, in 1910 ca.
60 miljard dollar)l).
Gegeven deze waarden van b en c is de concIusie eenvoudig: bij een vrij
geringe waarde van a, de groeivoet van het agrarisch transport, zal SSt groter
worden dan SS1890 (namelijk voor a ;;;. 0,005). Welnu, wanneer we aannemen
dat het vervoer van agrarische produkten gelijk op gestegen is met de groei
van de totale agrarische produktie in de periode 1890-1910, dan wordt a =
0,015 2).
Dit betekent een gemiddelde toename van de social saving op het totale
goederentransport die 1 procent per jaar sneller is dan de gemiddelde groei
Deze veronderstelde stijging van M wordt te meer aannemelijk door de relatieve
ontwikkeling van de productie van tarwe en mais enerzijds, mineralen en industrieproducten anderzijds. De productie van deze laatste goederensoorten verdrievoudigt tussen 1890 en 1910, terwiji de productie van tarwe en mais slechts met
11,5 respectievelijk 37 procent toeneemt (vgl. fig. A).
190
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Fig. A. Trends in de produktie van enige goederensoorten in de V.S., 1891-1900
(1899-1900 = 100).
Bran: mineralen:
Hist. Stat. 354, reeks M51 (XI = 114,2 + 5,7 t)
industrieprod.: Hist. Stat. 409, reeks P13 (XI = 100,7 + 5,5 t)
tarwe:
Hist. Stat. 297, reeks K270 (XI = 101,7 + 0,55 t)
mais:
Hist. Stat. 297, reeks K266 (XI = 78
+ 1,40 t)
1891 = 10 t, 1910 = 10 t
Men kan tegenwerpen, dat M1890 = 4 te laag is. Stijging van de social saving in
procenten van het BNP wordt dan inderdaad minder waarschijnlijk. (Bij M1890 = 5
wordt b = 0,03; bij M, •• o = 6 wordt b = 0,02. De voor een relatieve stijging van
de sociaal saving benodigde waarden van a worden dan: a = 0,015, respectievelijk
a = 0,045 (steeds bij MlOlO = 9 en c = 0,045)).
Dat de social saving dan in verhouding tot het BNP niet meer stijgt, is echter te
wijten aan een stijging van de basiswaarde SS1890 tot 5/4 x 4,7 = 5,875 procent
respectievelijk 6/4 x 4,7 = 7,05 procent van BNP189o•
De waarde van SS1910 in beide gevallen wordt (voor a = 0,015 en c = 0,045):
5,9 procent, respectievelijk 5,85 procent van BNP l9lo •
Daarbij moet steeds in het oog gehouden, dat het gebruik van de constante
ss,•• o tot onderschatting zal leiden van de sociaal saving in later jaren.
') Historical Statistics, 141, reeks F 141.
I) ib., F 46. De waarde van het agrarisch product (in prijzen van 1929) was in
18906,7 miljard dollar, in 19109,1 miljard dollar, een stijging van ruim 35 procent.

260

ZES PARAGRAFEN OVER ROBERT WILLIAM FOGEL'S RAILROADS

van het BNP. Wanneer SS1890 = 4,7 procent van het BNP, wordt SS19l0 =
5,75 procent van BNP1910 .
Spectaculair is dit niet, maar het kan toch ook niet in overeenstemming
met Fogels stellingname geacht worden, dat de spoorwegen na 1890 langzaam aan belangrijker werden.
Keren we van dit excurs over de trendmatige ontwikkeling van de social
saving na 1890 terug naar de gevoeligheid van de schatting voor jaarlijkse
fluctuaties in de agrarische produktie. Op het slechte jaar 1890 volgde het
relatief overvloedige oogstjaar 1891 (zie tabel 2 en fig. I en II).
TABEL2
Tarwe- en maisoogst in de Verenigde Staten (1891) 1)
1ndexcijfers
1881-1900 = 100
1.
2.
3.
4.

Tarweoogst
Idem, per acre
Maisoogst
Idem, per acre

125,5
123,0
113,5
116,5

1890

=

100

144,7
135,2
141,5
133,9

Laten we aannemen dat b = 0,04, M = 4, c = 0,045 2). Daar ik voor 1891
niet beschik over totaalcijfers voor de agrarische produktie, moeten we ons
behelpen met de ontwikkeling van de produktie van enkele belangrijke
agrarische goederen: tarwe, mais, rund- en varkensvlees. De social saving
blijkt dan voor 1891 uitgedrukt in procenten van het BNP ruim een kwart
hoger te zijn dan voor 1890: 5,9 procent in plaats van 4,7 procent 8 ).
Ook dit lijkt niet zeer indrukwekkend. Waar het om gaat is echter, dat
oogstfluctuaties op zich voor een variatie van 25 procent in de uitkomst van
de schatting van de social saving kunnen zorgen (voor de vleesproduktie zijn
in de berekening slechts geringe, uit de trend afgeleide, produktiestijgingen
aangenomen ten opzichte van 1890). Wanneer Fogel zich de nodige moeite
getroost om zijn schatting in de extrapolatie van 7,2 procent naar 4,7 procent
1) Bron: als tab. 1 (hierv66r, p. 254).
I) Als compromis tussen de neiging, M te verlagen wegens de relatief grote
agrarische productieomvang in 1891, en de neiging M = 4 te laag te vinden (vgl.
p. 255 n2, 258 n5).
3) De oogstcijfers voor 1891 van tarwe en mais zijn beschikbaar. (Historical
Statistics, 291, reeksen K 297, K 270 en K 266). Voor rund- en varkensvlees werd
de trend in de productiecijfers over 1899-1910 bepaald (ib., 291, reeksen K 215 en
K 220 (vgl. fig. A». De verhouding tussen de cijfers voor 1890 en 1891 werd gevonden door aan te nemen dat de productie van 1890 op 1891 overeenkomstig de
trend steeg. De groeipercentages zijn: voor rundvlees 2 procent per jaar, voor
varkensvlees 0,75 procent.
De verschillende productiecijfers werden gewogen naar de verhouding waarin
zij in 1890 volgens Fogel bijdroegen aan het interregionale transport van agrarische
producten (Railroads, 43, tab. 2.6.). De gewichten zijn: 0,09 (rundvlees),O,10
(varkensvlees), 0,43 (mais) en 0,32 (tarwe).
Ben grotere agrarische social saving voor 1891 is ook af te leiden uit door Fogel
aangehaalde globale (tarwe) oogstcijfers voor 1890/91 (Railroads, 18). Vit deze
cijfers vloeit een interregionaal vervoer van ruim 8 miljoen ton voort. Fogel's
schatting voor 1890 bedraagt ruim 5 miljoen ton (ib., tab. 2.2., kol. 3, regel1.).
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terug te brengen, dan is het niet zonder betekenis dat mogelijke, in proeenten
van het BNP uit te drukken, fluetuaties in andere riehting gesignaleerd
worden.
Bovendien moet niet uit het oog verloren worden, dat deze onzekerheid
in Fogels einduitkomst er sleehts een is in een reeks die we nog zul1en tegenkomen. Stuk voor stuk zijn deze wellieht niet overtuigend, samen ondermijnen zij het vertrouwen in die uitkomst danig.
Dat men bij het signaleren van onbetrouwbaarheden in de sehatting niet
te haastig moet zijn, laat het volgende voorbeeld zien.
Fogels interregionale sehatting van de social saving staat of vaIt, naar zijn
eigen zeggen, met de omstandigheid dat de kosten per tonmijl van het transport per spoor hoger waren dan die van het transport te water. Nu heeft
onder anderen Stanley Lebergott opgemerkt dat Fogel in feite de prestaties
van het meest efficiente kanaal dat in 1890 nog in bedrijf was, vergeleken
heeft met die van een gemiddelde spoorweg1).
Op bepaalde eonsequenties van Fogels gebruik van de tarieven van het
Eriekanaal, die samenhangen met de dubieuze representativiteit van deze
tarieven voor het hele waterwegsysteem, komen we in paragraaf 3.2. nog
terug. Hier wil ik nader ingaan op Lebergotts suggest ie, dat het negeren van
de opheffing der tolgelden op het vervoer door het Eriekanaal (1882) tot een
ondersehatting van de social saving met 100 procent leidt. Het adembenemend uitzieht dat hier geboden wordt, blijkt (helaas of gelukkig) een fata
morgana te zijn.
De tolvrijheid van het Eriekanaal, aldus Lebergotts redenering, betekent
dat de overheidssubsidie - maatsehappelijke kosten! - op aanleg en onderhoud van de kanalen en andere waterwegen uit het geziehtsveld verdwijnt.
Onder de extra kosten van het alternatieve transportsysteem brengt Fogel
weI 293 miljoen dollar kapitaalkosten in rekening (vgl. hiervoor pag. 6)2).
Wil men eehter werkelijk de maatsehappelijke kosten van een over het Eriekanaal vervoerde tonmijl berekenen, dan moet de 79 miljoen dol1ar, die
al1een al aan het New Yorkse kanalenstelsel gespendeerd was, uitgesmeerd
worden over de 940 miljoen tonmijlen die in 1890 door dat stelsel geleverd
werden. Dat betekent 0,5 dol1areent per tonmijl, al1een om de kapitaalkosten
van de waterwegen tot uitdrukking te brengen.
Deze halve dollareent steekt sehril af, niet aileen bij de zevenhonderdste
(0,07!) die Fogel toestaat, maar ook bij de ca. 0,2 dollareent die Fogel het
transport te water gemiddeld per tonmijllaat kosten3). Deze halve dol1arcent
1) Stanley Lebergott, "United States transportation advance and externalities",
JEH, 26 (1966) 440.
") Zie ook Fogel, Railroads, 42, 46-47: 293 miljoen dollar a 6 procent = 18
miljoen.
3) ib., 42, tab. 2.5. Totaal van kol. 1, gedeeld door totaal van kol. 4, geeft
0,198 dollareent. Het aantal intraregionale alternatieve tonmijlen is eehter veel
geringer dan de interregionale hoeveelheid (vgl. noot 47).
Lebergotts 0,5 cent per tonmijl extra zou een verhoging van de social saving met
131 miljard x 0,05 = 655 miljoen dollar geven.
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doet de social saving in een klap stijgen van 4,7 procent tot ca. 10 procent
vanhet BNP.
Maar hier geldt ook weer: zo simpel is het niet. Lebergott maakt de fout,
te menen dat aUe waterwegen evenzeer belast zouden zijn met kapitaalkosten
als het systeem van de staat New York. AIleen dan is het gerechtvaardigd een
dergelijke toeslag op aIle vervoerde tonmijlen te leggen. Zolang het niet
mogelijk is om per traject kosten en tonmijlen te bepalen, is Fogels aanpakeen totaal-bedrag aangeven voor de kapitaalkosten van het transport te
water - nog de beste.
Laat ik vervolgens nog een voorbeeld geven van de afleiding van een gegeven door Fogel. Voor de schatting van de intraregionale social saving moet
Fogel onder andere de gemiddelde afstand kennen waarover goederen langs
de weg vervoerd moesten worden, zowel in het feitelijke, als in het hypothetische alternatieve transportsysteem.
Hij schat deze afstanden door eerst voor de steekproef van counties in het
Noord-Oosten van de Verenigde Staten de gemiddelde vogelvluchtafstanden
tussen boerderijen en spoor- respectieveIijk waterwegen te schatten. Daarna
worden deze afstanden vermenigvuldigd met een factor, verkregen door vergelijking van een steekproef van trajecten langs mod erne autowegen met de
daarbij behorende vogelvluchtafstanden1).
Zulke methoden, meent McClelland, zijn misschien goede hersengyrnnastiek, "but will undoubtedly leave with most readers a credibility gap of the
first magnitude"2). Mij dunkt dat McClelland geIijk heeft - al zou ik zijn
formulering iets willen aanpassen. Het gaat niet om een gat van de eerste,
maar om een gat van onzekere grootte. Fogels uitkomst kan hier - evenals
in andere gevallen _3) een heel goede benadering van de werkelijkheid zijn,
maar hij kan er net zo goed fors naast zijn. Het probleem ligt in de feitelijke
oncontroleerbaarheid van veel berekeningen en in de generalisaties op basis
van enkele cijfers.
Voor een oplossing van deze vertrouwenscrisis zouden misschien detailstudies kunnen zorgen. Wie verwacht had, dat Fogels toch vrij grove schattingen op landelijk niveau, een groot aantal studies op lokaal of regionaal
niveau zouden uitlokken, is inmiddels weI bedrogen uitgekomen.
Een artikel van John A. Shaw, waarin deze tracht Fogels schattingsprocedure toe te passen op de San Joaquin-vallei in Californie is voor Fogel
niet bemoedigend. Onder veel voorbehoud schat Shaw, dat zijn resultaten
voor heel Californie een social saving suggereren, die 40 procent groter is
dan wat Fogel berekent. Er is hier sprake van bijzondere omstandigheden:
zo is de door Fogel voorgestelde uitbreiding van het net van waterwegen op

1) ib., 67-68.
2) Peter D. McClelland, "Railroads, American economic growth, and the New
Economic History: a critique," JEH, 28 (1968) 106.
8) Zo zullen heel wat historici wantrouwig staan tegenover Fogel's manipulaties

met voor de census verzamelde gegevens over de waarde van landbouwgronden
(vgl. Fogel, Railroads, tab. 3.7.).
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zich weI mogelijk, maar het ervoor benodigde water zou dan aan de noodzakelijke irrigatie onttrokken moeten worden1).
Tot slot de door Fogel verwaarloosde posten op de berekening van de
social saving. Hij heeft ten eerste nagelaten de 10 procent van de interregionaal verscheepte landbouwprodukten, die bij de schatting buiten beschouwing gelaten zijn, later alsnog in te calculeren (vgl. pag. 5). Vervolgens nagelaten, eventueel intraregionaal transport vanuit de distributiecentra (secundary markets) mee te tellen (vgl. de definitie van intraregionaal transport,
pag. 4). Evenmin als bij de voorgaande post is aan te nemen, dat het hier om
grote sommen gaat. Het bezwaar dcht zich vooral op het feit, dat deze posten
eerst weI genoemd, maar dan vergeten worden.
Van veel meer betekenis is het volledig ontbreken van enige vermelding
van de betekenis van de spoorwegen voor het personenverkeer, laat staan
dat getracht zou zijn deze betekenis kwantitatief te bepalen. Zelfs niet op de
manier van de, door sommige critici mede vanwege deze omissie als overmatig haastig gediskwalificeerde, extrapolatie van de social saving op landbouwprodukten tot een schatting van de totale social saving2).
Dit verzuim is verbazend, en voor de geloofwaardigheid van Fogels uitkomst tamelijk ernstig. Het vervoer van passagiers was immers in geen enkel
opzicht in 1890 een te verwaarlozen grootheid, en het is toch nauwelijks aan
te nemen, dat dit Fogel of zijn helpers tijdens de jarenlange studies voor
Railroads niet zou zijn opgevallen. (Naar het waarom van deze curiositeit
kunnen we daarom slechts raden).
In 1890 werden 12 miljard passagiersmijlen verwerkt. De inkomsten uit
het personenverkeer bedroegen tussen 1870 en 191620 it 25 procent van de
totale inkomsten van de spoorwegen 3). Fishlow schrijft voor 185940 procent
van de door hem aan de spoorwegen toegerekende social saving aan het vervoer van passagiers toe4 ). Zelfs in aanmerking nemende, dat dit onderdeel
van het spoorwegbedrijf mettertijd relatief minder belangrijk werd5 ), dan nog
betekent Fogels om issie, dat (wil men een correcte schatting van de totale
social saving krijgen, zonder af te wijken van de eis dat in wezen dezelJde
transportdiensten door het railloze vervoerssysteem geleverd zouden moeten
worden) bij de fameuze 5 procent een fors bedrag opgeteld zal moeten
worden.
1) John A. Shaw, "Railroads, irrigation, and economic growth. The San Joaquin
Valley of California," EEH, 10 (1973) 211-227. Shaws opmerking, dat het "grondwerk" voor een geografisch gedetailleerde schatting van de social saving it la
Fogel nog (1972/73) gedaan moet worden, lijkt door mijn eigen literatuur onderzoek
te worden bevestigd. Ook sedertdien zijn bij mijn weten geen dergelijke studies
meer gepubliceerd (waarbij ik mij vooral verlaat op de sinds 1973 verschijnende
Social Sciences Citation Index).
S) McClelland, "Railroads", 107. David, "On and off the rails," 265, 267.
8) F. Stover, American Railroads (Chicago, 1961) 173.
4) Fishlow, Railroads, 52. G. R. Hawke, Railways and economic growth in
England and Wales 1840-1870 (Oxford, 1970) 411, komt tot een zelfde percentage
voor Engeland en Wales in de door hem behandelde periode.
6) Stover, Railroads, 173.
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Door Boyd en Walton1) is recentelijk een poging gedaan de betekenis van
het transport van personen per trein v66r 1890 te schatten. Hun studie levert
echter niet een bedrag op, dat zonder meer bij Fogels social saving op te
tellen is. Hun uitkomst (niet minder dan 2,6 procent van het BNP!) ". .. does
not show how much GNP would have been reduced if one railroad had not
been available to travelers. It does show in one aggregate the percentage of
GNP travellers in 1890 would have been willing to exchange for the opportunity of traveling by rail rather than by the next best alternative medium"2).
Niettemin kan gesteld worden, dat deze laatste omissie van Fogel een ernstige
kwantitatieve, en daarmee kwalitatieve, fout betekent.

3.2.

Kritiek op veronderstellingen

3.2.1.

Twee veronderstellingen

Daar gegevens over de kostencurven van de verschillende transportmiddelen ontbreken, heeft Fogel zich beholpen met weI beschikbare prijsgegevens.
Dit betekent dat aan zijn schatting van de social saving op goederenvervoer
een dubbele veronderstelling ten grondslag ligt. Ten eerste stelt hij de in
1890 geldende prijzen gelijk aan de marginale kosten van de transportmiddelen (P = MC). Daarnaast moet hij de marginale kosten van de transportmiddelen constant veronderstellen over de hele omvang van de te re-alloceren hoeveelheid tonmijlen (MC = k).
Hawke spreekt dan ook van Fogels centrale veronderstelling: P = MC =
k 3 ). Fishlow, in zijn onderzoek naar de betekenis van de spoorwegen in de
Verenigde Staten v66r de Burgeroorlog, schrijft dat de sleutel tot de berekening van de social saving " .. .lies in the identity of the reduction in financial
costs with the reduction in real inputs required per unit of transport output"4).
McClelland is tot de conclusie gekomen dat wat Fogel meetjuist op grond
van deze veronderstellingen zelfs geen benadering mag heten van de werkelijke directe winst voor de economie, "the total resource saving achieved in
the transport sector through the use of railroads"5).
Reden genoeg om hier te trachten voor beide veronderstellingen vast te
stellen of zij al dan niet geoorloofd zijn, en welke consequenties zij hebben
voor het verband tussen Fogels schattingen en het werkelijke maatschappelijke voordeel van de spoorwegen in 1890. We zullen ons daarbij baseren op
1) J. H. Boyd en G. M. Walton, "The social savings from 19th-century rail
passenger service", EEH, 9 (1971-72) 233-254.
I) ib., 240.
I) Hawke, Railways, 19-20.
') Fishlow, Railroads, 23.
5) McClelland, "Railroads", 122. VgI. ib., 111: "the potential gain in total output
as released resources are put to work .. . in alternative occupations". Ook andere
auteurs hebben op de aan P = MC = k verbonden moeilijkbeden gewezen (David,
Lebergott).
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McClellands benadering van bet probleem, ecbter niet zonder daarin enkele
noodzakelijke correcties te bebben aangebracbt. Ik acbt dit wenselijk omdat
McClelland de zaak nogal fundamentalistiscb aanpakt, en bet mijn bedoeling is zo mogelijk tot een realistischer oordeel te komen door Fogels opzet
zo getrollW mogelijk te volgen.
McClelland stelt, dat Fogels berekening neerkomt op

waarin
Pb = prijs per tonmijl van transport in boten,
P a = prijs per tonmijl van transport per spoor,
Pk = prijs per tonmijl van transport in karren,
Tab = tonmijlen vracht, over te hevelen van spoor naar boot,
Tak = tonmijlen vracbt, over te bevelen van spoor naar kar,
Tsb + Tak = tonmijlen vracht in 1890 per spoor vervoerd,
Ee = extra-kosten per tonmijl van bet altematieve transportsysteem.
In werkelijkbeid wordt de social saving echter weergegeven door

waarin
MCb
MCa
MCk
Ks
d

=
=
=
=
=
=

marginale kosten per tonmijl van transport in boten,
marginale kosten per tonmijl van transport per spoor,
marginale kosten per tonmijl van transport in karren,
in spoorwegen geinvesteerd kapitaal,
afschrijvingspercentage,
interestvoet op de kapitaalmarkt,

zodat (dK. + iK.) geacht wordt de kapitaalkosten van de spoorwegen voor
te stell en. De omissie van deze kapitaalkosten rekent McClelland Fogel
terecht niet aan. De laatste is immers uit op bepaling van een maximumwaarde voor de social saving, en het weglaten van deze post is een extra
garantie daarvoor. Het betekent natuurlijk anderzijds weI een complicatie
te meer voor de bepaling van de relatie tussen Fogels uitkomsten en de echte
social saving.
Kempunt tot zover is dat McClelland inderdaad laat zien dat Fogels benadering van de social saving staat of valt met de veronderstellingen P =
MCenMC = k.
Ik meen echter dat McClelland formules geen juiste weergave van Fogels
schattingen betekenen. Dat is niet, omdat geen onderscheid gemaakt wordt
tussen inter- en intraregionaal verkeer. De formules zijn zonder meer toepasMcClelland, "Railroads", 103-104, 104 noot 7.
') ib., 111.

1)
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baar Op beide schattingen, gelet ook op de omstandigheid dat Fogel om tot
zijn uiteindelijke totale schatting te komen, intraregionaal uitgaat van een
cx-schatting, dat wil zeggen een waarbij aIleen aan transport gebonden kosten, en geen kosten ten gevolge van areaalverlies ingecalculeerd worden.
De kwestie is dat McClelland Fogels schattingswijze niet goed formuleert.
Naar mijn mening is correct in plaats van formule 1 :

waarin
Tb(e) = extra transport in boten ten gevolge van verdwijnen spoorwegen
(tonmijlen),
Tk(e) = extra transport in karren ten gevolge van verdwijnen spoorwegen
(tonmijlen),
EC = extra-kosten van het alternatieve transportsysteem, niet in de
directe transportkosten opgenomen.
In plaats van formule 2 kan beter gelezen worden

De reden hiervoor is, dat T.b i' Tb(e) en T.k i' Tk(e). terwijl de relatie
tussen (Tb(e) + Tk(e» en T. niet zonder meer vast staat. Fogel houdt er
rekening mee, dat de trajecten in het alternatieve transportsysteem qua
lengte niet gelijk zullen zijn aan die in de werkelijkheid van 1890, zodat het
vrachtvolume in tonmijlen gemeten veranderingen ondergaat.
Er is niet zo zeer sprake van "overdracht" van tonmijlen, maar van
"nieuwe" tonmijlen in het alternatieve systeem. De opvatting dat het om
overdracht gaat heeft aanleiding gegeven tot nodeloze verwarring. (vgl. par.
3.2.2.). Het voordeel van deze correctie is, dat duidelijker wordt om welke
grootheden het gaat, en in welke relatie zij tot elkaar staan: het wordt beter
zichtbaar dat we te maken hebben met een kostenverschil tussen twee transportsystemen.
Principieei wordt aan McClellands betoog hierdoor niets veranderd:
P = MC en MC = k blijven voor Fogel noodzakelijke veronderstellingen.
3.2.2.

Me = k?

Fogel, op zoek naar een bovengrens voor de social saving, hoeft zich (gesteld dat de marginale kosten inderdaad door de prijzen van 1890 worden
weergegeven) geen zorgen te maken wanneer MCb, MCk en ook MC. constant of dalend zijn. Dan betekent het gebruik van prijsgegevens imrners
juiste benadering of overschatting van de kosten van transport per kar en
per boot, en onderschatting van de kosten van het railvervoer. (De oplossing
van deze schijnbare tegenstrijdigheid ligt in het feit, dat he.t bij de eerste twee
transportsoorten om extramarginale, en bij de laatste om intramarginale
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eenheden gaat)l). In fig. VIIa-c is voor aIle drie de media een marginale kostencurve geschetst die Fogels van MC = k uitgaande meting tot overschattingmaakt 2). Tk(1890) en Tb(189o) geven de in 1890 over de weg respectieve1ijk te
water vervoerde hoeveelheid tonmijlen aan, Tk(hyP) en Tb(byP) de totale hoeveelheden te vervoeren na het verdwijnen van de spoorweg, zodat
Tk(hYP)-Tk(1890)

=

Tk(e)

Tb(hyP) - Tb(1890)

=

Tb(e) .

en

• pel"ton-mijt

Fig. VII.
a. Transport over de weg; b. Transport te water; c. Transport per spoor.
Toelichting: de gearceerde oppervlakten geven achtereenvolgens MCkTk(e).
MCbTb(e) en MC.T. aan. De dubbelgearceerde gebieden geven de omvang van de
overschattingen van de kosten van de verschillende transportmiddelen weer, met
dien verstande dat bij a. en b. het dubbel gearceerde gebied gedacht moet worden
als vallend binnen het gearceerde gebied, terwijl het er bij c. geheel buiten valt.
Met behulp van schetsjes als deze (die, ten overvloede, bij McCleIlands
formules niet te maken zijn) kan men zich gemakke1ijk situaties voorstellen
waarbij MC = k de werke1ijke social saving meer of minder goed benadert.
1) Dit schijnt Gerald Gunderson, "The nature of social saving," EHR, 23 (1969)
216, te zijn ontgaan. Zijn opmerking, dat Fogel aileen de social saving onderschat
wanneer de marginale kosten voor het alternatieve transportmiddel sneller stijgen
dan voor de spoorwegen, is irrelevant (zoals blijkt uit fig. VIla-c). McClelland heeft
er terecht op gewezen, dat stijgende marginale kosten voor aIle transportmiddelen
een dubbele onderschatting inhoudt (Peter D. McClelland, "Social rates of return
on American railroads in the nineteenth century", EHR, 23 (1972) 470 noot 2).
Vermoedelijk is deze vergissing terug te voeren op de onjuiste opvatting, dat tonmijlen van de spoorwegen worden "overgedragen" aan de alternatieve media. Een
opvatting, waaraan McClelland zelf niet geheel onschuldig is : vgl. formules 1 en 2,
pag. 22-23.
2) Men kan zich met enige zorg afvragen, wat de betekenis van deze curven is,
daar het begrip "marginale kosten" niet goed door iedereen omschreven is. Het
hangt er maar net van af, welke kosten men vast, en welke variabel achten wi!. We
zullen ons hier houden aan Fogel's omschrijving voor de kosten van transport te
water, waar hij variabel acht "all costs except those involved in the construction
of canals and channels" (Railroads, 23), en deze omschrijving mutatis mutandis
van toepassing achten op weg- en spoorwegtransport.
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Van belang is echter vooraI, dat er a priori geen enkele zekerheid is over de
uit de verondersteIIing voortkomende gevoIgen voor het verband tussen
(MCkTk(e) + MCbTb(e))-MCsTsendewerkelijkemaatschappelijkekostenbesparing. Dit verband wordt met name onzeker gemaakt doordat steeds de
mogelijkheid bestaat dat voor het ene transportmiddel MC = k tot kostenoverschatting, en voor een ander tegelijkertijd tot onderschatting kan leiden,
met onzeker eindresultaat. (En dan Iaten we nog de complicaties buiten beschouwing die zich voordoen wanneer de kostencurven over de betrokken
intervallen niet, zoals hier getekend, rechtlijnig verlopen).
We kunnen ons dan ook aIleen een oordeel vormen over de praktische
betekenis van Fogels veronderstelling voor de waarde van zijn schattingen,
wanneer we de argumentatie pro en contra tegenover elkaar plaatsen, en
vooral letten op de werkeIijkheidswaarde daarvan. Het vaIt niet te ontkennen
dat deze procedure onbevredigend is: Fogel maakt zijn verondersteIIingen
immers bij gebrek aan kennis omtrent de werkelijkheid van 1890, en nu moet
op grond van dergeIijke kennis juist een uitspraak worden gedaan over aannemelijkheid en consequenties van die veronderstellingen! Een andere uitweg
zie ik echter niet. Het alternatief is namelijk nog onbevredigender: zonder
meer erkennen dat het effect van MC = k onbepaald is. Onbevredigender,
omdat de implicatie is dat Fogel er met de pet naar gegooid heeft (waarvoor
wei iets te zeggen is), en dat het ons verder ook niet interesseert. Het streven
naar een enigszins scherp oordeel over de waarde van Fogels uitkomsten is
daarmee niet gediend.
Wanneer we per transportsoort bekijken hoe Fogel zijn veronderstelling
verdedigt, valt vooral de geringe aandacht op die hij aan dit probleem
besteed heeft. AIleen voor het transport te water heeft hij zich er expliciet
over uitgesproken, met betrekking tot het wegtransport vinden we enige min
of meer bedekte uitlatingen, en voor het spoorwegverkeer spreekt MC = k
kennelijk vanzelfI).
Bij het transport te water golden, zo meent Fogel, gezien de beschikbare
gegevens zeker constante, en mogelijk zelfs dalende marginale kosten. Volgens hem zouden de bedrijfskosten gerekend per ingeschakelde boot (de
relevante transporteenheid) alleen zijn gestegen als knelpunten op de waterwegen zouden zijn ontstaan, ten gevolge van te geringe capaciteit. De meeste
waterwegen hadden in 1890 echter een duidelijke overcapaciteit.
Ter ondersteuning van de opvatting, dat de marginale kosten zelfs gedaald zouden zijn, wijst Fogel op mogelijke "economies of scale" bij de
botenbouw en op zijns inziens niet evenredig met de toename van de te vervoeren tonnage meestijgende onderhouds- en bedrijfskosten van de waterwegen2).
Ben en ander is sterk in twijfel getrokken. Paul David heeft Fogel verweten, weI wat erg weinig van de "beschikbare gegevens" te laten zien (diens
hele argumentatie is inderdaad beperkt gebleven tot een halve bladzijde met
1) Vgl. McClelland, "Railroads", 115.

') Fogel, Railroads, 27-28, 54.
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een voetnoot). Juist het enige kanaal dat Fogel als voorbeeld noemt (het
vitale Erie-kanaal) levert net weI een capaciteitsknelpunt op. Fogel houdt
bovendien geheel geen rekening met het transport van andere dan agrarische
goederen, dat zoais we gezien hebben naar zijn eigen zeggen de te vervoeren
hoeveeiheid vracht verviervoudigen zou1 ) .
Een beiangrijk argument tegen de veronderstelling van constante of dalende marginale kosten is ook dat in 1890 door de concurrentie van de spoorwegen nog slechts de meest efficiente kanalen in gebruik gebleven waren.
Hernieuwd gebruik van de uitgeschakelde kanaien zou dan gemiddeld
hogere kosten per tonmijl betekend hebben2). Bovendien is relatieve daling
van onderhoudskosten een tameiijk ijdeie hoop wanneer uitgegaan wordt
van prijzen, waarin die kosten niet verwerkt zijn.
McClelland tensiotte, uitgaand van de veronderstelling dat spoor- en
waterwegen anna 1890 oligopolistisch met elkaar concurreerden, heeft opgemerkt dat "Those interested in problems of market structure will be struck
by the difficulty of achieving a stable equilibrum in an oligopoly where one
firm has falling costs"3).
De eventuele economies of scale in de botenbouw wijst hij van de hand op
grond van de veronderstelling dat deze bedrijfstak een scherpe concurrentie
ken de. Daartegen zou men dan weer in kunnen brengen, dat zoveel meer
boten nodig zouden zijn geweest, dat de hele bedrijfstak van aanzien veranderd zou kunnen zijn.
Hoewel niet gezegd kan worden, dat Fogels opponenten volstrekt overtuigen, ook al omdat voor en tegen op weinig gedetailleerde argumenten berusten, is er toch ruimschoots aanleiding Fogels veronderstelling MC = k
in dit geval voor zeer aanvechtbaar te houden. Dit is nog te adstrueren met
enige cijfers. Fogel wil de waterwegen, naar te berekenen is, belasten met 131
miljard tonmijl. Dat is meer dan acht maai zoveel als de in 1890 werkelijk
per boot vervoerde hoeveelheid vracht4 ).
Zoals bij het interregionaie transport het transport per boot het belang1) David, "On and off the rails," 268. Wat het Eriekanaal betreft, Fogel geeft een
eventueel gebrek aan capaciteit wei toe, maar schrijft dat de extra tonnage wei gemakkelijk door het New York Sate Barge Canal zou zijn opgevangen. Dit kanaai
is ter vervanging van het tenslotte toch sterk geconcurreerde Eriekanaal in het
begin van deze eeuw voor 170 miljoen dollar gebouwd, iets dat Fogel niet vermeldt.
2) Lebergott, "Transportation advance", 440.
3) McClelland, "Railroads", 115 noot 64.
4) Berekend met behulp van uit Railroads losgepeuterde data, en dus de orde
van grootte aangevend van Tb(e) waarvoor Fogel zich moet verantwoorden.
Interregionaal moet Fogels alternatieve transportsysteem 24,791 miljard tonmijl
agrarische goederen vervoeren over waterwegen (Railroads, 42, tab. 2.5, kol. 2).
Intraregionaal nog eens 2,988 miljard. (ib. , 86, tab. 3.8: x . Wbp, plus ib., 87,
tab. 3.9: x . DbP)'
Vermenigvuldiging met 4 (vgl. ib., 219). Totaal: 131 miljard tonmijl = Tb(hyP)'
Tb(1890J, de in 1890 werkelijk per boot vervoerde hoeveelheid vracht, bedroeg
volgens Fogel (ib., 5) 1/5 van de in 1890 per spoor vervoerde hoeveelheid tonmijlen:
79,2: 5 "'" 16 miljard tonmijl (vgl. Historical Statistics, 428, reeks Q 29).

270

ZES PARAGRAFEN OVER ROBERT WILLIAM FOGEL'S RAILROADS

rijkste alternatieve middel van vervoer is, zo is dat intraregionaal het vervoer
over de weg.
Voor het interregionale agrarische verkeer blijkt Tk(e) ca. 141 miljoen tonmijl te zijn. Voor het intraregionale geval blijkt Tk(e) onder enig voorbehoud
te becijferen op ca. 1000 miljoen tonmijP}.
We kunnen nu bij benadering de hoeveelheid tonmijlen aangeven, die in
totaal door Fogel extra op de weg gezet wordt. We houden daarbij rekening
met zijn stelling, dat voor het niet-agrarisch transport relatief minder wegtransport nodig zou zijn geweest en dat met name het intraregionale transport
per kar van agrarische producten al in belangrijke mate zorg droeg voor het
1) Toch niet onbelangrijke grootheden zoals Tk(e) zijn slechts met moeite te berekenen. Aanvankelijk gaat het nog, maar wanneer Fogel goed op snelheid komt
tegen het slot van hoofdstuk 3, en zijn intraregionale <x-schatting reduceert van
337,2 tot 140,9 miljoen dollar, zijn de berekeningen daarvoor niet meer duidelijk
aangegeven, en in wezen onnavolgbaar. (Dit is vooral het geval bij de reductie van
de sociaal saving ten gevolge van de verlaging van de prijs van het wegtransport).
Tk(e) is (intraregionaal) aanvankelijk (extra wegtransport voor het rendabele plus
extra wegtranspou voor het onrendabele landbouwgebied) :
X (Dlb - Dlr) + X (Olb - Dlr) (vgl. p. 247-248; X = X + X)
= (27.600.000 . 19,4) + (9.200.000 . 158) = 1989 miljoen tonmijl.
Bij de eerste reductie van de social saving ten gevolge van de kanalenbouw neemt
X toe, daar het rendabele landbouwgebied groter wordt. Ais vermeniguvldigingsfactor heb ik 1,22 gekozen, de verhouding tussen de waarde van het nieuwe, en het
oorspronkelijke rendabele gebied (7,5 respectievelijk 6,2 miljard dollar: vgJ. Fogel,
Railroads, 99, tab. 3.12, totalen van koJ. 1,2 en 4).
Dan wordt:
X, = 1,22 . 27.600.000 = 33.672.000 ton,
X' = 36.800.000 - X' = 3.128.000 ton.
Zodat:
Tk(e) = (X' . 19,4) + (X' . 158) = 1156 miljoen tonmijl.
De veranderingen door de reductie van de tonmijlprijs tot 10 dollarcents zijn
minder helder. De waarde van het onrendabele landbouwgebied is te bepalen op
(100 : 7,91) . 23.300.000 = 295,5 miljoen doJlar
(7,91 procent is het eindgemiddelde van ib., 83, tab. 3.7, koJ. 4; 23,3 miljoen dollar:
ib.,110).
Nu wordt de verhouding tussen de oorspronkelijke, en de nieuwste waarde van
het rendabele landbouwgebied 1: 1,27, zodat:
XN= 1,27 . 27.600.000 = 35.052.000 ton,
XN = 36.800.000 - XH = 1.748.000 ton.
Het is echter niet meer mogelijk, op dezelfde wijze als tevoren de tonmijlen te
berekenen, daar het rendabele landbouwgebied 80 in plaats van 40 mijl breed wordt.
Dit betekent, dat de af te leggen afstanden binnen dat gebied toenemen voor de
extra daarbinnen geproduceerde tonnage, 1.380.000 ton. Stel, dat die afstand gemiddeld 60 mijl wordt, geeft 82,8 miljoen tonmijl. In het onrendabele gebied wordt
XH . 158 = 276,2 miljoen tonmijl geleverd. Tk(e) wordt dan (82,8 + 653,2) + 276,2
= 1012,2 miljoen tonmijl.
Controle van deze berekening met Fogels uitkomsten (ib., 110) levert voor ii een
goede benadering (48,95 tegen zijn 48,7 miljoen dollar), maar voor a een sterke
onderschatting (26,2 tegen 44,7 miljoen doJlar). Deze laatste is welJicht te verklaren
door aan te nemen dat Fogel ook voor het tenslotte resterende onrendabele landbouwgebied sterk vergrote afstanden van boerderij naar waterweg berekend heeft.
In dat geval zou 1 miljard tonmijl een lichte onderschatting van het door Fogel
te verantwoorden extra transport over de weg zijn.
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vervoer van niet-agrarische goederen (geen onbelaste retourritten)l). Daartoe nemen we als vermenigvuldigingsfactor twee in plaats van vier, zodat
Tk( e ) op 2,3 miljard tonmijl geschat wordt.
Van de betekenis van deze hoeveelheid kan men zich op verschillende wijze
een voorstelling maken. Fogel vermeldt terloops, dat "the traffic on country
roads (in 1890) was put at 3,791,000,000 ton-miles"2). Relatief lijkt de ingreep dus aanzienlijk minder radicaal dan bij het transport te water, aIls het
ook hier wat dubieus of de term "marginaal" weI geheel van toepassing is.
Aannemende dat de technologie van het transport per kar tussen 1860 en
1890 niet opmerkelijk vooruitgegaan is, kunnen we met behulp van door
Fishlow aangedragen cijfers de volgende berekening maken 3 ). Hij schat de
vervoerscapaciteit van een voorgespannen paard op 3000 tonmijl per jaar.
Houden we dit gegeven aan, dan zijn om aan Fogels behoefte aan extrawegtransport te voldoen 715.000 paarden het he1e jaar bezig. Dit lijkt we1licht zeer veel, maar is betrekkelijk weinig: nog geen 5 procent van het
totaal aantal op boerderijen beschikbare paarden4). De conc1usie die Fishlow
voor 1860 trekt, kan voor 1890 ook gelden: de behoefte aan extra transport
doet geen gevaarlijk groot beroep op de beschikbare middelen.
Vooropgesteld dat de hier uitgevoerde calculatie bij benadering juist is,
moet erkend worden dat voor het wegtransport de veronderstelling van
constante marginale kosten voorshands aanvaardbaar is.
De spoorwegen zijn in deze kontekst te beschouwen als een bijzonder geval. Anders dan bij de beide andere transportmiddelen gaat het hier om
intramarginale kosten. Daar onder variabele kosten hier aIle bedrijfs-, onderhouds- en zelfs kapitaalkosten (behalve die voor de onroerende kapitaalgoederen) vaIlen, is het realistisch voor spoorwegmaatschappijen een verloop van de kostencurven te postuleren zoals in fig. VIII is geschetstS).
Het exacte verloop van de curven is van weinig betekenis. Het gaat er
slechts om, dat de veronderstelling van constante marginale kosten in dit
geval te onrealistisch is. Zij geeft aanleiding tot te grote onzekerheden over
de verhouding tussen op grond van die veronderstelling gemeten "kosten"
en de werkelijke kosten.
De reden daarvoor is het te verwachten niet-lineaire en niet in een richting
verlopen van de kostencurven.
1) Fogel, Railroads, 222-223. Fogel heeft zelf kennelijk geen onderzoek gedaan
naar de vraag, hoeveel tonmijl uiteindelijk vervoerd zouden moeten worden.
S) ib., 108.
B) Vgl. Fishlow, Railroads, 93-94; Fogel, Railroads, 56.
') Historical Statistics, 290, reeks K 201. Onzekerder wordt de zaak, wanneer men
uitgaat van het beschikbare wegennet. Fishlow geeft voor 1860 een capaciteit per
mijl weg van 15.000 tonmijl. Er zou dus 154.000 mijl weg nodig zijn. In 1921 was
2,9 miljoen mijl weg beschikbaar. (Historical Statistics, 458, reeks Q 247). Neemt
men aan, dat het wegennet even snel gegroeid is als de bevolking van de Verenigde
Staten, dan krijgt men voor 1890 1,7 miljoen mijl. (vgl. ib., 7, reeks A2). Dit wegennet zou dus wei voldoende capaciteit gehad hebben, al kan men vanwege de vermoedelijk slechte kwaliteit van het wegennet een zekere scepsis niet onderdrukken.
6) Vgl. p. 267 noot 2.
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Fig. VIII. Kostencurven spoorwegen.
c = gemiddelde totale kosten
c' = marginale kosten
v = gemiddelde variabele kosten
Onder deze omstandigheden betekent de veronderstelling van constante
marginale kosten minder dan de veronderstelling van gelijkheid van prijzen
en marginale kosten, die in de volgende paragraaf besproken wordt. Er kan
slechts op gewezen worden, dat aileen wanneer de prijzen beneden de gemiddelde variabele kosten liggen, Fogel de bedrijfskosten van de spoorwegen
onderschat, en dat hetzelfde geldt voor de totale kosten, zolang de prijzen
beneden de c-curve blijven. Een oordeel over de betekems van deze veronderstelling Me = k is voor wat de spoorwegen betreft afhankeIijk van het
oordeel over de relatie tussen prijzen en kosten, en gaat daarin op.
Resumeren we de bevindingen in deze paragraaf. De consequenties van het
veronderstellen van constante grenskosten voor Fogel zijn niet gunstig. De
veronderstelling betekent dat een grote onzekerheid aan zijn schattingen te
grondslag Jigt. Wanneer we het geval van de spoorwegen buiten beschouwing
laten, is het netto-resultaat een onderschatting van de social saving ten gevolge van de vermoedelijk te lage berekening van de kosten van het extra
transport te water. Het IS mogeIijk tenslotte, om de gedachte te bepalen, een
indikatie te geven van de orde van grootte van deze onderschatting.
We veronderstellen daartoe een rechtlijnige stijging van de marginale
kosten over de gehele interval Tb(e)' en gaan uit van de door Fogel zelf gebruikte tariefcijfers voor het interregionaal verkeer. Verdubbeling van de
kosten per tonmijl over de interval geeft dan een totale onderschatting van
0,5 x (115 miljard x 0,2 dollarcent) = 115 miljoen dollar. Het is toch echt
jammer, dat we de buiten-marginale kostenstrictuur van transportsystemen
zo slecht kunnen kennen1 ).
1) Het gebruikte tariefcijfer afgeleid door het totaal van Fogel, Railroads, 42,
tab. 2.5, kol. 4, te delen door het totaal van kol. 2. Uitkomst 0,192 dollarcent per
tonmijl.
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3.2.3. P = Me
Stel nu eens, dat de marginale kosten constant waren. Wat helpt ons dat
verder wanneer de relatie tussen prijzen en marginale kosten niet bepaald is?
McClelland acht een schatting van de maatschappelijke kostenbesparing die
gebaseerd is op prijsgegevens zeer bedenkelijk omdat de transportmarkt aan
de aanbodszijde te be schouwen is als bestaande uit een aantal regionale
oligopolies. Een dergelijke marktstructuur wordt gewoonlijk niet geacht gelijkheid van prijzen en marginale kosten voort te brengen. Integendeel, de
verhouding tussen prijzen en kosten is er onbepaald1) .
Sterker nog: sommige auteurs hebben er op gewezen, dat voor Fogel de
veronderstelling van gelijkheid van prijzen en marginale kosten zelfvernietigend zou zijn: als geldt P = MC, dan moet volledige concurrentie heersen;
als volledige concurrentie heerst, dan kunnen er geen prijsverschillen tussen
de concurrenten optreden; ergo: Fogel behoort als social saving een bedrag
van nul dollar te krijgen2). McClelland heeft deze redenering met recht wat
afgezwakt, tot de constatering dat gebruik van prijsgegevens bij mogelijk
scherpe (maar niet perse volledige) concurrentie tussen de diverse vervoerders
een schatting geeft die " ... virtually assured of a small result" is 3). Immers,
alleen voorzover spoorwegen en alternatieve transportmiddelen direct concurrenten waren is onderiing gelijkheid van prijzen aan te nemen. Waar dat
niet het geval was, geldt het bezwaar tegen de veronderstelde gelijkheid van
prijzen aan marginale kosten met volle kracht4 ).
De oplossing voor de moeilijkheden die hierdoor gesuggereerd wordt, is de
concurrentieverhoudingen voor de verschiIlende geografische onderdelen
van de transportmarkt te onderzoeken. Een dergelijke studie is echter niet
ondernomen. Het is ook twijfelachtig of er veel van te verwachten is voor een
situatie waarin de meeste waterwegen al uit de markt geconcurreerd waren.
Een andere mogelijkheid om de problemen rond P = MC te benaderen is,
globaal vast te stellen welke concurrentiesituatie voor de verschillende trans1)

McClelland, "Railroads", 114.

2) Stanley Lebergott. "Transportation advance", 439; David, "On and off the

rails", 271; Hawke, Railways, 19-21.
Deze redenering veronderstelt natuurlijk tevens substitueerbaarheid van de geleverde diensten. Echter, Fogel moet dit ook zelf in zekere mate veronderstellen,
wil zijn studie serieus te nemen zijn. Opmerkelijk is Fogels poging zich te verdedigen
tegen het verwijt, dat zijn gebruik van prijsgegevens, gekoppeld aan de veronderstelling P = MC, als uitkomst nul moet geven, via de noodzakelijke volledige concurrentie. Zich richtend tegen Lebergott, die Fogels uitkomst louter als meetfout
wi! opvatten, schrijft hij dat deze impliciet volledig substitueerbaarheid veronderstelt (Robert W. Fogel, "Historiography and retrospective econometrics", History
and Theory, 9 (1970) 259). Kennelijk wil Fogel die ontkennen, een voor hem, zoals
zojuist opgemerkt, gevaarlijke neiging.
Bevredigender dan Lebergotts interpretatie lijkt mij die van Hawke: Fogels uitkomst weerspiegeit onvolledige concurrentie. Dan komen we echter weer met de
noodzakelijke veronderstellingen in de knoop.
8) McClelland, "Railroads", 114.
') ib., 114 noot 59.
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portmiddelen redelijkerwijs aangenomen mag worden. Op die wetenschap
kunnen dan grofweg uitspraken over de relatle tussen prijzen en marginale
kosten gebaseerd worden. Aldus kan de betekenis van Fogels veronderstelling aangeduid worden.
Eerst het wegtransport, waar de zaak iets anders ligt dan bij de beide
andere media. Voor een zeer belangrijk deel was deze vorm van transport
een met-commerciele activiteit, vooral in het intraregionale geval (dat, zoals
we gezien hebben, er het leeuwendeel van uitmaakte). Hier werd het transport meest verricht door de boeren zelf, zij het dat verhoudingscijfers ontbreken.
Gezien deze omstandigheid kunnen we hier volstaan met de vraag of de
door Fogel gebruikte cijfers aanvaardbaar zijn. We hebben hier twee mogelijkheden, daar Fogel immers tweeerlei tarieven hanteert: een commercieel
tarief (16,5 dollarcents per tonmijl) waaraan bij voor het interregionaal
transport vasthoudt, en een tarief dat pretendeert de werkelijke kosten voor
de boeren aan te geven (10 dollarcents per tonmijl) in de tweede correctie
van de intraregionale schatting van de agrarische social saving 2) .
De afleiding van het hogere tarief lijkt mij aanvaardbaar2). Ook de stelling,
dat dit tarief een overschatting van de kosten voor de boeren inhoudt3), moet
redelijk geacht worden. Het is echter minder zeker of dat ook geldt voor de
reductie tot 10 dollarcents. Bepaald dubieus is het dat Fogel bij de extrapolatie van de besparing op agrarisch transport naar de besparing op alle
goederenvervoer het tarief voor wegtransport nog eens halveert door eerst
een niet genoemd bedrag af te trekken ter voorkoming van mogelijke overschatting ten gevolge van het feit dat " ... the wagon rates used in the computations assumed zero return hauls ... "4). De effecten van de reducties zijn
gemakkelijk kwantitatief aan te geven. Wanneer men beJde tariefsverlagingen
verwerpt, wordt de intraregionale cx-schatting 214,2 miljoen dollar, de totale

Fogel, Railroads, 46 ; 86-87 en 109.
') ib., 71 -72; zie ook 56.
") ib., 54-55, 108-109.
') ib., 223. VgI. Fishlow, Railroads, 57, 59-60. Fishlow schrijft: "Granting the
concern, the gesture is rather magnanimous". Fishlow stelt Fogels "alternative
wagon charges" op "not much more than $ 200 million". Dit komt overeen met de
door rnij berekende oorspronkelijke omvang van Tk(p) (pag. 270 noot 1) van 2 miIjard
tonmijl tegen het gereduceerde tarief van 10 dollarcents per tonrnijl. Fishlow moet
mijns inziens rekenen of met 2 rniljard tonrnijl a 16,5 dollarcents (uit de ongecorrigeerde cx-schatting) of met 1 rniljard a 10 dollarcents (uit de tweemaa! gereduceerde
cx-schatting van 214 miljoen dollar).
Van Fogels totale vermindering van de agrarische social saving v66r de extrapolatie (35 procent) komt een deel voor rekening van "most of the capital costs of
the improvement of waterways" (Fogel, Railroads, 223). Deze kosten bedragen bij
Fogel 18 miljoen, en na de bouw van de extra kanalen 27,8 miljoen dollar : ib., 47
noot 57, 100 tab. 3.13. Volgens Fishlow, Railroads, 59, moet daar nog iets bij voor
kIeinere waterwegen: maakt 30 miljoen. De rest van de 35 procent wordt kennelijk
in mindering gebracht op het transport over de weg. Dit bedrag is te stellen op
(0,35 . 214) - (0,75 . 30) = 52,4 miljoen dollar, een feitelijke verdere halvering
van het tarief van 10 dollarcents. Inderdaad een tamelijk royaa! gebaar.
1)
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agrarische besparing 287,2 miljoen dollar, en de besparing op aIle transport
bijna 1050 miljoen dollar. Dat is 8,8 procent in plaats van 4,7 procent van
het nationaal product van de Verenigde Staten in 18901). Vindt men, evenals Fishlow schijnt te doen, dat wat te erg, dan kan men de eerste reductie
geheel, en de tweede gedeeltelijk overnemen, met als emdresultaat bijvoorbeeld een social saving van 661 miljoen dollar 2).
De conclusie moet zijn, dat Fogel ook hier een aanzienIijke onzekerheid
in zijn eindresultaat heeft ingebouwd, en weI in de voor hem verkeerde richting: onderschatting van de kosten van het alternatieve transportsysteem.
Ook voor het transport te water is weI een enigszins redelijke benadering
van de betekenis van de gelijkstelling van prijzen en marginale kosten te maken. Een van de eerste gevolgen van de opkomst van de spoorwegen moet
zijn geweest, dat zij de waterwegen hun monopolieposities aan de aanbodzijde
van de transportmarkt ontnamen. Hierdoor verloor het transport te water
om te beginnen de mogelijkheid, monopolistische tarieven te berekenen.
Sterker nog, bijna vanaf de introductie van de spoorweg in de Verenigde
Staten moesten de waterwegen een schijnbaar uitzichtloze strijd tegen deze
rivaal voeren. Fogel geeft hiervan zelf enige sprekende voorbeelden3).
Fishlow vermeldt in zijn boek over de betekenis van de Amerikaanse spoorwegen in de peri ode voor de Burgeroorlog tariefsverlagingen op sommige
waterroutes tot beneden de exploitatiekosten4). McClelland wijst er op, dat
verlaging van tarieven voor transport te water door de met de betrokken
waterweg concurrerende spoorweg steeds afdoende beantwoord werdS).
Ik zie in dit alles aanleiding om aan te nemen, dat voor de waterwegen die
in 1890 nog in bedrijf waren, de geldende tarieven de directe bedrijfskosten
gedekt zullen hebben, maar niet veel meer dan dat. Voor de in 1890 al weggeconcurreerde trajecten is zelfs dat logisch gesproken onaannemelijk. Als
men dan bedenkt, dat de door Fogel gebruikte tarieven voor het transport
te water in 1890 op zich al de prestaties van wat weI het meest efficiente
Amerikaanse kanaal in die tijd geweest moet zijn weerspiegelen, dan neemt
het vertrouwen in de geIdigheid van P = MC voor het hele stelsel van waterwegen weI af. Dat Fogel op dit punt de kosten van zijn alternatieve transportsysteem heeft over-, en dus de social saving van de spoorwegen heeft onderschat, lijkt dan ook onwaarschijnlijk.

Fogel, Railroads, 100, tab. 3.13; 47 noot 57; het eindtotaal als voIgt berekend:
= 1058,8 miljoen dollar.
") Fishlow wil bij de reductie voor de extrapolatie maar 30 miljoen dollar toestaan. Dat lijkt, gezien wat p. 274 n. 4 berekend is, vrij weinig. Ret totaal-generaal
wordt zo : 4 (214 - 30) = 736 miljoen dollar.
Staat men Fogel de helft van de door hem zelf uitgevoerde reductie op de kosten
van het wegtransport toe, dan wordt het resultaat 4 . {214 - (22,5 + 26,2)} = 661
miljoen dollar.
3) Fogel, Railroads, 4-5.
4) Fishlow, Railroads, 19.
5) Peter D. McClelland, "Social rates of return on American railroads in the
nineteenth century", ERR, 25 (1972) 477-478.
1)

4 . (287,2 - 22,5)
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Om de relatie tussen kosten en prijzen bij de spoorwegen te benaderen
moeten we terugkeren naar fig. VIII. Theoretisch dwingt Fogels gebruik van
prijsgegevens ons, daar immers volledige concurrentie geimpliceerd wordt,
naar het punt T 6. In dat punt is aan deze voorwaarde voldaan. Br is echter
aIle reden voor aan te nemen, dat een zo simpel verband tussen maatschappelijke kosten en prijzen niet bestond. Daardoor wordt een verdere onzekerheid ingevoerd. Om dit nader toe te lichten is het nodig, een nadere blik te
werpen op de concurrentieverhoudingen waarin spoorwegmaatschappijen
opereerden.
Daartoe moet onderscheid gemaakt worden tussen het vervoer op de lange,
en dat op de korte afstand. Het vervoer over de korte afstand werd door de
spoorwegmaatschappijen geheel beheerst1). We kunnen daarom aannemen,
dat op de korte afstand de spoorwegtarieven een zeker monopolistisch
element bevatten.
Interregionaal ligt de zaak minder eenvoudig. Hier bestond een hogere
mate van concurrentie, zowel tussen spoorwegmaatschappijen onderling,
als tussen spoorwegen en waterwegen (hoewel we, wat dat laatste betreft,
zojuist gezien hebben dat ook hier de spoorwegen de sterkste positie innamen,
zodat het de vraag is of hierdoor de tarieven vanuit het standpunt van de
spoorwegen bezien sterk gedrukt werden).
Wanneer echter het verwijt van een op afpersing van het publiek neerkomende tariefpolitiek van de spoorwegmaatschappijen, dat Fogel aanhaalt,
enige grond gehad heeft, dan kan ook meer in het algemeen gesteld worden,
dat de spoorwegen in staat waren tot het berekenen van tarieven, die de voor
hen relevante kosten te boven gingen. Dit vermoeden wordt ondersteund
door de, moeilijk achterhaalbare, praktijk van de maatschappijen om bepaalde klanten kortingen op de gepubliceerde tarieven toe te staan 2).
Wanneer we nu fig. VIII zodanig interpreteren, dat de v-curve de kosten
weergeeft, waarmee de spoorwegmaatschappijen bij hun exploitatie rekening
houden, en de c-curve de totale maatschappelijke kosten van het spoorwegnet, dan geeft deze redenering grond te verondersteIlen, dat de gepubliceerde tarieven "ergens boven de v-curve" gelegen hebben. Het zou dan
mogelijk zijn, aile boven deze kosten ontvangen, en in enigerlei vorm uitgekeerde bedragen te beschouwen als beloning van het in de spoorwegen geinvesteerde kapitaal. Dit brengt ons op het terrein van de, overeenkomstig
Fogels omschrijving van variabele kosten, tot nu toe verwaarloosde kapitaalkosten van de verschillende transportmiddelen.
1) Stover, Railroads, 122; Fogel, Railroads, 50-51, 110, wijst op de sterke positie
van de spoorweg in het intraregionaal verkeer. Vooral de betrekkelijke fijnmazigheid van het spoorwegnet moet een belangrijke factor zijn geweest (vgl. hiervoor
het verschil tussen D!b en De" de gemiddelde afstand van boerderijen tot respectievelijk water- en spoorwegen; ib., 85-86, tab. 3.8 en 3.9). Een verder voorbeeld bij
Fishlow, Railroads, 58-59.
I) Fogel, Railroads, 6-7. De gepubliceerde tarieven dienen volgens Fogel met het
oog op de veela1 daarop verleende kortingen te worden gecorrigeerd bij de berekening van de sociaal saving. Deze correctie blijft echter achterwege (vgi. ib., 38-39).
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Deze kosten kunnen in de berekeningen worden opgenomen door voor
aIle transportmiddelen de altematieve kosten van het geinvesteerde kapitaal
in rekening te brengen, zoals McClelland schrijft. Een uitzondering moet
daarbij gemaakt worden voor die kosten van de altematieven voor de spoorweg, die ook in de bestaande situatie, dus met de spoorwegen, gemaakt zouden zijnI). Dit betekent hier, dat de kapitaalkosten van de spoorwegen, zij
het na aftrek van het in de vorige alinea genoemde surplus boven de exploitatiekosten, op de social saving in mindering gebracht moeten worden. Het
houdt mijns inziens echter niet in, dat de door Fogel onder de "extra-kosten"
opgevoerde som voor de kapitaalkosten van de waterwegen ook zonder
meer weer in mindering kan worden gebracht. Deze post is immers te beschouwen als een correctie op de door het ontbreken van enige kapitaalkosten te lage basistarieven van het extra-marginale transport over de waterwegen. Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor het wegtransport; hier omvatten de gebruikte taneven naar Fogels zeggen geheel geen compensatie
voor kosten van aanleg of zelfs onderhoud van het wegennet 2): verhoging
van de gebruikte tarieven is dan gewenst.
Het eindresuItaat van al deze manipulaties wordt zeer onduidelijk. Kon
bij weg- en watertransport nog min of meer eenduidig worden vastgesteld,
dat Fogel de social saving door zijn veronderstellingen emstig dreigt te
onderschatten, de kosten van de spoorwegen en de kapitaalkosten vragen
correcties in beide richtingen waarvan het eindresultaat onbepaald moet
blijven.

3.3.

Kritiek op de schatting van de social saving, fundamenteel: Fogels
analyse is partieel en statisch

De bezwaren tegen Fogels veronderstellingen, zoals die in de vorige paragraaf behandeld zijn, kunnen beschouwd worden als een bijzonder geval van
een algemenere, de Fogeliaanse analyse als gehee1 rakende, theoretische kritiek. Fogel onttrekt namelijk de spoorwegen aan de Amerikaanse economie
in een bepaaldjaar, en neemt dan aan dat er niets anders gebeuren zal (in het
ergste geval) dan een verhoging van de transportkostenrekening. Elke verschuiving, elke dislocatie in de economie zal minder "kosten" dan de verhoging van die rekening bedragen zaI 3).
Dit geeft aanleiding tot twee fundamentele bezwaren tegen Fogels analyse,

McClelland, "Rates of return", 475.
") Fogel, Railroads, 23: "Wagon rates did not reflect the cost involved in road
construction and maintenance." Men kan opmerken, dat gezien het begrip "weg"
voor de meeste landwegen niet te veel betekend zal hebben, dus ook "aanleg en
onderhoud" niet veel gekost zullen hebben.
Het ene bezwaar roept echter het andere op. Als we dit toegeven, moeten we ons
temeer afvragen, of de Amerikaanse economie goed af geweest zou zijn met een
slecht wegennet, dat intensiever gebruikt zou zijn, en waarvan men meer afhankelijk
zou zijn geweest.
8) Fogel, Railroads, 225.
1)
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te benoemen als kritiek op het partiele in plaats van algemene, en het stat ische in plaats van dynamische karakter ervan.
3.3.1.

Pogels aanpak is partieel

Partiele analyse van gevolgen van veranderingen gaat per definitie ervan
uit, dat die veranderingen geen of weinig invloed hebben buiten hun directe
omgeving. Dat veronderstelt dat de onderzochte grootheden noch qua omYang, noch qua strateglsche positie binnen de economie van voldoende betekenis zijn om het totale even wicht in de economische verhoudingen te beinvloeden. Anders gezegd, de directe effecten brengen geen evenwichtsverstorende kettingreacties teweeg : "ceteris paribus" is een geoorloofde aanname. "There is nothing more to it than meets the eye", om de dichter te
parafraseren.
Is dit in ons geval dwaasheid, ofverantwoorde methode? Het is moeilijk
hierop een definitief antwoord te geven. Hoe dat antwoord luiden moet hangt
voornameIijk daarvan af of men een verschuiving van enkele (of, met het
oog op de vorige paragraaf, ettelijke?) procenten van het BNP marginaal
vindt of niet.
De reden dat Fogels analyse een partieel karakter draagt is door David
duideJijk aangegeven. De problemen die samenhangen met het uitvoeren van
een onderzoek naar de gevolgen voor het totale economische bestel ("a
general equilibrium analysis") zijn te groot1) . De consequenties van Fogels
operatieve ingreep in de werkelijkheid van 1890 zijn niet te overzien. Ik
meen, dat hierover nog iets meer te zeggen is. In wezen is natuurlijk geen
sprake van een van het ene ogenblik op het andere plaatsgrijpende investeringsbeslissing (de aanleg van het spoorwegnet) die, weer van de ene dag op
de andere, ongedaan gemaakt wordt. Ik geloof dan ook niet dat een dergelijke interpretatie van de social saving enige betekenis heeft. Het komt mij
als tamelijk zinloos voor de vraag te steIIen wat het gevolg zou kunnen zijn
geweest van een plotselinge relocatie van 8 of 9 miIjard dollar.
Wat men zich weIIicht nog weI met enige vrucht kan afvragen, is wat het
gevolg zou kunnen zijn van een aanzienlijke marktprijsverhoging van goederen door verhoogde transportkosten. Ook deze vraag serieus te nemen vereist al totale aanvaarding van de Fogeliaanse analyse als vergelijking van de
transportkosten in een Amerikaanse economie met spoorwegen met die
kosten in een Amerikaanse economie zonder spoorwegen die zich toch langs
ongeveer geIijke Iijnen ontwikkeld zouden hebben.
Om echter te laten zien dat ook zonder dat het kader van Fogels analyse
verla ten wordt, een onoverzichtelijke situatie optreedt, wil ik er hier enige
aandacht aan schenken.
Wat is de betekenis van de 214 miljoen bespaarde dollars? Ze betekenen
1) David, "On and off the rails", 271, is vrij onvriendelijk, en spreekt van Fogels
"grand design to finesse the staggering problem which would be encountered in
implementing the requisite general equilibrium analysis" - zonder dat de lezer
er erg in krijgen mag, weI te verstaan.
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een verhoging van de marktprijzen van de voornaamste agrarische produkten met bijna 25 procenP). Dat lijkt mij een verhelderender interpretatie dan
Fogels "A decline of potential income by 214,000,000 dollar with the 1890
population of 69,000,000 held constant, implies a fall in per capita income of
about $ 3,40 i.e. a decline from about $ 190 per capita to somewhat under
$ 187 per capita"2). (Laten we afzien van het verbazingwekkend weglaten
van de overige 346 miljoen dollar, die men hier ook graag gezien zou hebben,
en die de daling van 3,4 op 9 dollar gebracht zou hebben). De invloed daarvan op de levensstandaard, op de koopkracht, op de immigratie, op de
buitenlandse handel is onbepaalbaar 3).
Fogel mag beweren, dat voor de Verenigde Staten geen nadelig effect te
verwachten is omdat andere landen het ook zonder spoorwegen zouden
hebben moeten stellen. Ja zelfs, omdat de Verenigde Staten zo goed voorzien
waren van alternatieve transportmogelijkheden, beter dan de rest van de
wereld (vindt Fogel) zouden de Verenigde Staten van een niet-bestaan van de
spoorweg niet aIleen relatief niet achteruitgegaan zijn, maar is het mogelijk
dat
" .. . the turn in its terms of trade would have more than offset the increased
cost of transportation".
Dit zou als gevolg gehad hebben, dat
"although the absence of railroads would have reduced the income of the
world as a whole, the income of the United States would have been higher
than it actually was." 4)
Dat is niet meer dan een mogelijkheid, en naar mijn idee lang niet de meest
waarschijnlijke. Ret mag Fogel in zijn enthousiasme zo voorkomen. Nuchtere beschouwing van de gevolgen van hoge transportkosten en (daardoor)
verminderde reele koopkracht over de hele wereld leidt de gedachten eerder
in een heel andere richting.

3.3.2. Fogels aanpak is statisch
De kritiek op het statische karakter van Fogels analyse kan men beschouwen als een commentaar op diens stelling dat social saving in geen jaar v66r
1890 groter was dan in 1890. Zij is echter meer van theoretische dan van
praktische betekenis. Niet aIleen is moeilijk vast te stellen hoe zij kwantita1) Interregionaal: 15,75 miljoen ton (Fogel, Railroads, 42), besparing 73 miljoen
dollar (ib., 47), geeft 4,6 dollar per ton. Interregionaal: 36,8 miljoen ton (ib., 85-86),
141 miljoen dollar (ib., 110), geeft 3,8 dollar per ton. Samen 8,4 dollar op een gemiddelde marktprijs van 35 dollar (ib., 43).
2) ib. , 225.
8) Historical Statistics, 181, reeksen G 313-321, geven de bestedingen van 2562
"normaal families of workers in 9 basic industries". Gemiddelde uitgaven voor
dagelijks levensonderhoud: 534 dollar per jaar. Daarvan voor voedsel: 219 dollar.
Zien we af van de prijsverhogingen van andere "transportables", dan betekent een
prijsverhoging van deze orde van grootte een forse ingreep in de voor de overige
consumptie beschikbare dollars.
') Fogel, Railroads, 226.

280

ZES PARAGRAFEN OVER ROBERT WILLIAM FOGEL'S RAILROADS

tief uit te werken zou zijn. Fundamenteel is, dat zij laat zien hoe de meting
ex-post van de winst die aan een bepaalde innovatie is toe te schrijven, (laten
we even aannemen dat Fogel die meet) de historische voordelen van die innovatie buiten beschouwing moet laten. In de woorden van Paul David: niet
de winst ten gevolge van de invoering van de siJOorwegen wordt gemeten,
maar de kosten van het afschaffen ervan op een willekeurig ogenblik1). De
redenering is gebaseerd op de overweging dat "transportables" wanneer de
input "transport" goedkoper wordt, een grotere markt kunnen bestrijken.
Hierdoor wordt het mogelijk, hun produktie op te voeren, en economies of
scale te realiseren. Denkt men nu de spoorwegen weg, dan zal men weI de
marktprijs van de "transportables" zien stijgen met de extra transportkosten
per eenheid. De in het produktieproces behaalde winsten ten gevolge van
door de spoorwegen mogelijk gemaakte schaalvergroting zal men niet meer
zichtbaar kunnen maken. Ook al doet het verdwijnen van de spoorweg deze
winsten niet verloren gaan, niettemin zijn zij een historisch effect van de
spoorweg.
Deze redenering berust op de veronderstelling, dat goedkoper transport
door de spoorwegen geleverd werd in die mate dat er inderdaad voordelen bij
de produktie door mogelijk werden. Sarrazin c.s. merken echter met recht op,
dat een aanpak die dit soort effecten al a priori buiten beschouwing laat, niet
verhelderend kan zijn. Of, om het eens echt mooi gezegd te krijgen,
"Die komparativ-statische Fragestellung macht eine sachgerechte ,counterfactual deduction' unmoglich, da die hypothetische Gegenwelt nicht aus einer
adiiquaten Fortschreibung vergangener Entwicklungslinien abgeleitet, sondem
,subtraktiv' aus der Gegenwart ermittelt wird." ")

3.4.

Tussentijdse balans

Wat moet nu de conc1usie zijn met betrekking tot Fogels schatting van de
social saving? De interpretatie van zijn uitkomsten wordt in de slotparagraaf
behandeld. Hier wil ik bij wijze van samenvatting op twee dingen wijzen.
Ten eerste, de schattingen bevatten zeer grote onzekerheden. Hoewel
moeilijk, of in wezen geheel niet, kwantificeerbaar, kan gesteld worden dat
zij Fogels pretentie een maximum waarde voor de social saving gevonden te
hebben, dubieus maken. Ik meen, dat - wanneer we binnen het kader van
Fogels aanpak blijven - een verdubbeling van de social saving ten opzichte
van de door hem gevonden waarde binnen de mogelijkheden ligt.
Ten tweede, par. 3.3. heeft laten zien, dat er emstige principiele bezwaren
tegen Fogels aanpak bestaan, omdat zij te beperkt van opzet is, en niet voldoende rekening houdt met niet-direct aan de oppervlakte tredende verschijnselen.
In de paragraaf over contrafactuele analyse zullen we mede trachten aan
1) David, "On and off the rails", 274. Uitgewerkt in fig. 2 (ib., 275) en pp. 276279. Zie ook Th. Sarrazin, F. Spreer, M . Tietze!, "Eisenbahnen und wirtschaftliche
Entwicklung. Neue Perspektive eines alten Problems", lahrbuch fiir Sozialwissenschaft, 24 (1973) 98-102.
") ib., 98.
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te geven, wat hiervan de implicaties zijn voor de mogeIijke interpretatie van
Fogels resultaten.
4.

De spoorwegen en de industrialisatie van de Verenigde Staten

Het tweede deel van Fogels onderzoek naar de betekenis van de spoorwegen voor de economische ontwikkeling van de Verenigde Staten behandeIt
de invloed die de spoorwegen door hun vraag naar industrieprodukten op de
groei van de Amerikaanse industrie hadden. Di t tweede deel is veel minder
controversieel gebleken dan de schatting van de social saving. Wij zullen er
dan ook betrekkelijk kort bij blijven stilstaan.
Fogel keert zich tegen W. W. Rostows theorie van de take-off. Eerst bestrijdt hij Rostows standpunt aangaande de groei van de Amerikaanse economie meer in het algemeen, en tracht hij de relatieve omvang van de door de
spoorwegen uitgeoefende vraag naar industrieprodukten in de jaren 18481860 te bepalen (hoofdstuk 4). Daarna geeft hij in hoofdstuk 5 een kwantitatieve analyse van de consumptie van ijzer voor rails door de spoorwegen.
4.1.

De Amerikaanse spoorwegen en de take-off

De door Rostow voor de take-off aangewezen periode (1843-1860) werd
ook volgens Fogel weI degelijk gekenmerkt door snelle structurele verandering van de Amerikaanse economie. Het aandeel van de industriele sector in
het nationaal produkt steeg snel. Vooral uitgaande van de door Gallman
verzamelde gegevens laat Fogel echter zien, dat deze jaren wat dat betreft
allerminst uniek waren. Veeleer laten de cijfers zien, dat al vanaf ongeveer
1820 de hele negentiende eeuw door de industrie in min of meer constant
tempo aan absolute en relatieve betekenis won. Hetzelfde geldt voor de
technologische ontwikkeling: ook deze was gelijkelijk over de eeuw gespreid,
en niet geconcentreerd in de achttien jaren van Rostows take-off1).
Of hiermee Rostows theorie afdoende is weerlegd, mag in het midden gelaten worden. Fogels aanval is meer te beschouwen als een onderdeel van de
algemeen afwijzende houding tegenover Rostows groeitheorie, en levert tot
zover slechts een bijdrage aan de totale argumentatie die daartegen ingebracht iS2). Tot op zekere hoogte valt Fogels algemene afwijzing van de takeoff bovendien buiten zijn eigenlijke onderwerp; zeker is zij allerminst essentieel voor zijn hoofdthema: de rol van de spoorwegen.
Dat thema wordt in de tweede helft van hoofdstuk 4 van Railroads weer
opgenomen. Hier gaat Fogel Rostows idee te lijf, dat de spoorwegen in de
Amerikaanse take-off de leading sector vormden vanwaaruit het snelle veranderingsproces in gang gezet werd.
Het is goed hier Rostows formulering van het veronderstelde verband
1) Fogel, Railroads, 127-129, 229.
2) Vgl. W. W. Rostow, ed., The economics of take-off into sustained growth

(New York, 1964); Douglass C. North, Growth and welfare in the American past.
A new economic history (Englewood Cliffs (N.J.), 1966) 86-89.
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tussen spoorwegen en take-off in herinnering te brengen. Fogel richt zich
namelijk slechts op een, zij het wei het belangrijkste, aspect van deze relatie.
Rostow noemt drie functies van de spoorwegen: de verlaging van transportkosten, en daardoor verruiming van de markt; het mogelijk maken van een
zich snel ontwikkelende exportsector, waardoor het voor verdere ontwikkeling benodigde kapitaal naar de Verenigde Staten kon stromen; en "Third,
and perhaps most important for the take-off itself, the development of railways has led on to the development of modern coal, iron and engineering
industries. "
Vaak - maar niet altijd - kan de groei van moderne basisindustrieen
rechtstreeks verklaard worden uit de door bouw en vooral onderhoud van
een uitgebreid spoorwegnet voortvloeiende vraag naar industrieprodukten1).
Aileen deze derde functie onderwerpt Fogel aan een nader onderzoek. Zijn
vraagstelling is :
"To what extent can the rapid growth of American manufacturing and the
concomitant increase in the manufacturing share of commodity output during
the ,take-off' years be attributed to the railroad's consumption of manufacturing goods?" .)
Fogel probeert een antwoord op deze vraag te vinden door de relatieve
omvang van de door de spoorwegen in de periode 1840-1860 uitgeoefende
vraag naar produkten van enkele belangrijke takken van industrie te bepalen. Achtereenvolgens behandelt hij ijzer (waarop hij in hoofdstuk 5 uitgebreider ingaat), steenkool, hout, transportmiddelen (voer- en vaartuigen) en
stoomrnachines.
Het aandeel van de spoorwegen in de consumptie van in de Verenigde
Staten zelf geproduceerd ruw ijzer ontwikkelde zich als voigt:
1840-1844: 7,4%
1845-1849: 9,8%
1850-1854: 17,2%
1855-1859: 25,3%
Over de hele periode genomen bedroeg het percentage 17,3 %3).
De betekenis van deze cijfers wordt volgens Fogel pas duidelijk, wanneer
de ontwikkeling van de totale consumptie van in de Verenigde Staten geproduceerd ruw ijzer in aanmerking genomen wordt.
Deze was over dezelfde peri ode (in duizenden tonnen, gemiddeld per
jaar):4)
1840-1844: 390
1845-1849: 775
1850-1854: 679
1855-1859: 939
1) W. W. Rostow, The stages of economic growth. A non-communist manifesto
(London-New York, 1973 2), 55.
") Fogel, Railroads, 129-130.
S) ib., 132, tab. 4.8, kol. 8, regels 22-24, 26, 30.
') ib., kol. I, regels 22-24, 26, 30.
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Fogel verbindt hieraan de conclusie dat niet meer gezegd kan worden dan
dat "the demand for railroad iron played an increasingly important role
during the fifties in maintaining the previous level of production when the
demand for other items sagged"l).
Aan de vraag naar kolen droegen de spoorwegen v66r de Burgerooriog
vrijwel uitsluitend indirect bij. Steenkool was nog niet de brandstof voor de
locomotieven, maar alleen voor de industrie die het voor de spoorwegen benodigde ijzer produceerde. Aan de spoorwegen kan nog geen zes procent van
het totale verbruik van steenkool in deze periode worden toegerekend 2). Dat
de Amerikaanse stokers hout in plaats van steenkool over de plaat sjouwden,
betekent nog niet dat de spoorwegen een belangrijke rol speelden bij de ontwikkeling van een moderne houtverwerkende industrie. Zelfs de toenemende
vraag naar dwarsliggers droeg daar niet of nauwelijks toe bij: brandhout,
zowel als bielzen, waren produkt van simpel handwerk. De bijl, niet de grote
houtzagerij, voorzag in de behoefte aan hout voor de spoorwegenS).
De toegevoegde waarde bij de bouw van rollend materieel voor de spoorwegen bedroeg naar Fogels berekening in 1859 niet meer dan 25 procent van
de totale in de sector "transportmiddelen" voortgebrachte toegevoegde
waarde.
De directe en afgeleide vraag naar machines, tenslotte, begroot Fogel op
niet meer dan zes procent van de totale vraag daarnaar4).
Op basis van de voor deze sectoren gevonden percentages schat Fogel vervolgens de toegevoegde waarde van de in 1859 door de spoorwegen van deze
industrieen betrokken goederen.
Door van de totale geschatte kosten van de spoorwegaanleg in dat jaar dit
bedrag, benevens de arbeidskosten en de kosten van niet-industriele goederen
af te trekken, en de uitkomst te vermenigvuldigen met de gemiddelde verhouding tussen toegevoegde en totale waarde van industrieprodukten in de
Verenigde Staten anna 1859 verkrijgt hij dan een schatting van de omvang
van de verder nog door de spoorwegen uitgeoefende vraag naar industrieprodukten. Optelling van de uitkomst van deze berekening bij de waarde van
de wei afzonderiijk behandelde goederensoorten resulteert in een schatting
van de totale vraag op 32.212.000 dollar, of slechts 3,94 %van de totale in de
industriele sector van de Amerikaanse economie voortgebrachte toegevoegde waarde5 ).
Ret is instructief, deze uitkomsten te vergelijken met die van FishIow, die
zich dezelfde vraag gesteld heeft als Fogel, maar deze op een andere manier
heeft trachten te beantwoorden. Fishlow besteedt veeI meer aandacht aan de
bepaling van het belang van de investeringen en lopende uitgaven van de
spoorwegen als geheel in de ante-bellum periode dan Fogel. Ook - en dat
is typerend - is zijn benadering veel minder uitsluitend gebaseerd op globale
1) ib., 135.
2) ib., 135-136.

I) ib., 136-137.

') ib., 137-140.
6) ib., 140-146; 233-234.
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schattingen. Hij bereikt zijn einduitkomst steunend op een evenwichtiger
combinatie van specifieke gegevens en globale ramingen. Ben snelle opeenstapeling van berekeningen met min of meer betrouwbare data zoals in
Fogels boek, uitmondend in een weI wat pretentieus-exact geformuleerd
resultaat, zal men bij Fishlow niet aantreffen.
Fishlow begint met een analyse van de betekenis van de bestedingen van
de spoorwegsector als geheel. Hij vergelijkt ze met die in andere belangrijke
sectoren van de economie en komt tot de volgende uitspraak:
"By 1859, the combined income flow emanating from the railroad sector was
perhaps 3 procent of annual product in that year, equivalent to the sum of
the value added of the cotton, iron and machinery industries ... By the tum
of the century, railroad operating expenses alone come to about 6 percent of
gross product." 1)
Men ziet dat Fishlow hiermee een heel ander perspectief opent dan Fogel,
hoewel zijn kwantitatieve overweging niet van die van Fogel verschilt. (In
deslotparagraafzullen we uitvoeriger aandacht besteden aan Fogels typische
manier van interpreteren van uitkomsten als deze).
Fishlow brengt bovendien nog een ander aspect naar voren, dat bij Fogel
weI erg weinig aandacht krijgt, en dat men bij Fogel node mist: het verband
tussen de sterke fiuctuaties in de van de spoorwegen uitgaande vraag, en de
beweging van de conjunctuur in de Verenigde Staten in het aigemeen.
Wie zich ten doel gesteld heeft, een zo grove theorie ais die van Rostow
aangaande het verband tussen spoorwegen en economische groei op de tocht
te zetten, kan niet volstaan met het welhaast even weinig genuanceerd ontkennen daarvan op grond van totaalcijfers, wanneer een benadering mogelijk
is die met de wisselvalligheid van de historische werkelijkheid beter rekening
kan houden.
Daarbij is Fishlows conclusie op zichzelf van ondergeschikte betekenis.
Dat deze kan stellen dat de spoorweginvesteringen bij de aigemene economische teruggang van de tweede helft van de jaren dertig een slachtoffer,
maar bij de teruggang van de late jaren vijftig de schuldige waren, duidt weI
op een iets andere houding tegenover die werkelijkheid 2) . Fishlows uitspraak,
dat in de jaren vijftig van de negentiende eeuw de spoorweginvesteringen "at
least partially" bijdroegen tot de over dat decennium ais geheel gerealiseerde
groeivoet die toen bereikt werd, mag zeer onbevredigend klinken, zij is in
wezen duidelijker dan Fogels lapidaire 3,94 procentS).
Na de algemene behandeling van de investeringen van de spoorwegen
onderzoekt Fishlow wat hij noemt de "specific demands": de vraag vanuit
de spoorwegsector naar goederen van diverse aard, industrieel zowel aIs nietindustrieel. Zijn conclusie bevestigt die van Fogel: de afgeleide vraag, die
Rostow zo benadrukt, was voor de ontwikkeling van de Amerikaanse industrie in de jaren '40 onbeduidend, zij het dat zij in het daarop volgende
decennium een positieve factor werd. Ook hier geeft Fishlow echter een
1) Fishlow, Railroads, 103.
I) ib., 107.
I)

ib., 118-119; vgl. 302.
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ruimer perspectief dan Fogel. Hij laat zien, dat het belangrijkste effect van de
spoorwegen in de jaren v66r de Burgeroorlog niet het vraageffect was, maar
de invloed die zij hadden op de commerciele agrarische sector in hun hoedanigheid van superieur transportmiddeP). Dat is iets, wat bij Fogels eenzijdige benadering van slechts een enkele kant van het spoorwegbedrijf gemakkelijk uit het oog verloren kan worden.
Ter verdediging van Fogel zou kunnen worden aangevoerd, dat hij nimmer
beoogd heeft, ook deze "forward-linkages" van de spoorwegen voor de antebellum peri ode na te gaan. Dat is nu juist, naar rnij voorkomt, een grond
voor verder bezwaar tegen Fogels boek: hij is dermate iconodastisch gezind, dat zijn resultaten per definitie slechts brokken kunnen zijn. Hij heeft
te zeer zijn aandacht verdeeld, om te kunnen komen tot een afgeronde beoordeling van de betekenis van de spoorwegen in enige peri ode.

4.2.

De spoorwegen en de ijzerindustrie: de vraag naar rails

Een kwart van Railroads bestaat uit een "reconstructie" van de plaats die
de consumptie van rails innam als vraagfactor op de markt voor Amerikaans
ijzer in de jaren 1840-1860. Dit deel van het boek is ongetwijfeld het sterkste
van de vier Essays in econometric history. Van de druk, die de wens om iets te
bewijzen op de rest van het boek legt, is hier veel minder te bespeuren.
Het op te lossen probleem wordt scherp gesteld in termen van te bepalen
grootheden door de formulering van een "index of the position of rails in the
market for American iron":
Crt

tonnage ruw ijzer gebruikt voor de inheemse productie van rails 2)

emt

tonnage ruw ijzer gebruikt in de Amerikaanse ijzerindustrie

Deze index heeft Fogel vooral gekozen om enkele belangrijke bronnen van
overschatting van de betekenis van de vraag naar rails, die in de traditionele
benadering van het probleem een sterk vertekenende rol gespeeld hebben,
uit te schakelen. Als traditionele index noemt Fogel:
tonnage rails gebruikt bij bouw en onderhoud van de spoorwegen 8)
tonnage nieuw ruw ijzer geproduceerd in de V.S.
De belangrijkste bron van overschatting is, dat zeer veel rails geimporteerd
werden uit Engeland (gemiddeld over de hele periode ca. 60 procent). Voorts

1) ib. 303-305. Fishlow wijst, ook in tegenstelling tot Fogel, op de belangrijke en
unieke rol die de onderhouds- en reparatiewerkplaatsen van de spoorwegen speelden bij de verspreiding van technisch geschoold personeel over de hele Verenigce
Staten. Vgl. ib., 143, voor Fishlows conc1usie met betrekking tot de ijzerindustrie.
Ook bier een genuanceerder oordeel: kwantitatief krijgt eerder Fogel dan Rostow
gelijk, maar "For economic development the quality of the demands also counts".
2) Fogel, Railroads, 151. Index I,.
8) ib., 150. Index 12,
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vormde het nieuwe ruw ijzer (pig) maar een deel van het in totaal in de Verenigde Staten gebruikte ruw ijzer: de traditionele index verwaarloost het
gebruik van schroot, b.v. in de vorm van afgekeurde rails1).
Fogel schat achtereenvolgens de Amerikaanse produktie van nieuw ruw
ijzer, en de omvang van het verbruik van rails 2).
Van deze gegevens leidt hij vervolgens de voor de index benodigde grootheden af. Door de productie van nieuw ruw ijzer te vermeerderen met de
jaarlijks voortgebrachte hoeveelheid schroot en het geimporteerde ruw ijzer,
verkrijgt hij de tonnage ruw ijzer gebruikt in de Amerikaanse ijzerindustrie
(Cmt)3). Crt, de tonnage ruw ijzer gebruikt voor de inheemse produktie van
rails, wordt berekend door het totale railverbruik te verminderen met de
hoeveelheid geImporteerde rails. Fogel splitst de aldus verkregen grootheid
op in rails, gemaakt van schroot, en rails, gemaakt van nieuw ruw ijzer, dit
om de invloed op de markt voor inheems nieuw ruw ijzer afzonderlijk te
kunnen bepalen4).
Het pronkstuk van dit Essay is ongetwijfeld het model dat Fogel opgezet
heeft om het jaarlijkse verbruik van rails te kunnen schatten.
Het bestaat uit de volgende vergelijkingen:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Rt
= Mtwt
Rdt
= Rt-R!t
Mt = Mal + Met + Mrt
LMet
- - - = Ott
LMst
Mrt = (31Mt-l + (32MJ-2 + ...... + (3nMt-n (L(31
RJt = AIRt- l + A2Rt-2 + ...... + AnRt-n

=

1)

Hierin is:
Rt =
Rdt =
Rrt =
Rlt =
Mt =

tonnage rails verbruikt in jaar t
tonnage rails geproduceerd in de V.S. in jaar t
tonnage rails geImporteerd in jaar t
tonnage rails versleten en tot schroot verwerkt in jaar t
"track-miles" rails gelegd in jaar t 5)

w,

~ gemiddeld ,ewicht van mil' "'" track-mile in ja" t (~

Mst

=

:: )

track-miles rails gebruikt voor nieuwe enkelspoors lijnen in jaar t

1) ib., 150-151, 193-194, tab. 5.15, kol. 1.3. Evenzo: Fishlow, Railroads, 140.
I) Fogel, Railroads, 151-166, respectievelijk 166-190.
8) ib., 192, tab. 5.14, kol. 1.7.
') ib., 197, fig. 5.10.
6) De wat mystificerende term "track-mile" betekent: 0,5 maal de lengte spoorstaaf benodigd voor 1 mijl enkel spoor. De term is door Fogel bedacht, omdat nu
eenmaal voor 1 mijl enkelspoor 2 mijl spoorstaaf nodig is.
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M et = track-miles gebruikt voor extra spoor (verdubbelingen, rangeer-

spoor) in jaar t
Mrt

= track-miles rails gebruikt ter vervanging van versleten rails injaar t

(Wt, Ru, M 8 t, en t zijn exogene variabelen)l)

De kern van het model wordt gevormd door de vergelijkingen 3, 4 en 5.
De waarden van onafhankelijke variabelen en parameters worden geschat
op grond van beschikbare observaties. Zo wordt voor M at het gemiddelde
genomen van twee negentiende-eeuwse schattingen van spoorwegaanleg2).
De waarde van 0( wordt beschreven geacht door een rechte tussen 0(1830 = 0,
en 0(1878 = 0,23 (de vroegste geobserveerde waarde van 0() 3) .
Om de waarden van ~ te verkrijgen, veronderstelt Fogel een slijtagepatroon
van rails dat met contemporaine observaties in overeenstemming lijkt, waarbij hij de invloed van wijzigingen in dat patroon op de waarde van Mt
nagaat 4).
De reeks van uitkomsten voor Mt over de jaren 1849-1869 wordt ter
controle van de betrouwbaarheid van het model vergeleken met de jaarlijkse
cijfers voor het gebruik van rails van de American Iron and Steel Association (A.I.S.A.)S).
Terwijl de trend in beide reeksen vrijwel dezelfde is, zijn er van jaar tot
jaar vrij aanzienlijke verschillen. Deze kunnen niet worden verklaard uit het
mettertijd veranderend gemiddeld gewicht per mijl van de rails, Wj 8). Daar
de gegevens van de A.I.S.A. eventuele veranderingen in de door de spoorwegmaatschappijen aangehouden voorraden rails insluiten (de A.l.S.A. definieert verbruik als import plus productie) veronderstelt Fogel ter verklaring
van de afwijkingen tussen de beide reeksen een cyclische verandering in deze
voorraden. Aannemende dat de verschillen tussen de waarden van Mt en de
cijfers van de A.l.S.A. in ieder jaar de voorraadmutaties weergeven, vindt
Fogel een verloop in de omvang van de inventarismutaties, dat grote overeenkomst vertoont met de veranderingen in de aanleg van nieuwe lijnen. Het
bestaan van een dergelijke beweging in de voorraadpositie van de spoorwegmaatschappijen weet Fogel bovendien aannemelijk te maken door erop te
wijzen, dat de producenten gemeenlijk geen voorraad hielden, en dat daarom
de spoorwegen, wanneer zij bouwplannen hadden, om niet in de knel te
komen tevoren in hun behoefte aan rails voorzagen7).
Een andere test van het model bestaat in de toetsing van de uitkomsten van
vergelijking 6. (de tot schroot verwerkte tonnage rails) aan uit andere bronnen geputte cijfers over dezelfde grootheid voor de jaren 1856 en 1866. De

ib., 168-169.
2) ib., 169-171.
8) ib., 171.

1)

') ib., 170-173; fig. 5.3.
5) ib., 176, 177; fig. 5.5.
6) ib., 183, 185; fig. 5.6.
7) ib., 184-188.
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door het model geleverde waarden van RJt blijken 12, respectievelijk 6 procent te laag te zijnI). Tenslotte vergelijkt Fogel nog het uit het model af te
leiden gemiddelde gewicht van rails in 1869 met een elders gevonden soortgelijk cijfer. Rier bedraagt de onderschatting 2,6 procent: 55,3 tegenover
56,8 pounds per yard2).
Wellicht de belangrijkste uitkomst van het model is het licht dat erdoor
geworpen wordt op de steeds groeiende omvang van de vervanging van rails
(Mit) ten gevolge van de groei van de totale omvang van het spoorwegnet.
Ook in verhouding tot de voor nieuwe aanleg (Mat + Met) gebruikte hoeveelheid rails werd deze grootheid steeds belangrijker3).
Dit moet zijn weerslag gehad hebben op de ijzerindustrie. Op den duur
kwamen grote hoeveelheden schroot ter beschikking als aanvulling op de
produktie van nieuw ruw ijzer door de hoogovens. Fogel wijst erop dat hierdoor de invloed van de vraag naar rails op de ijzerindustrie gecompliceerder
wordt dan de totaalcijfers doen vermoeden.
Op het hoogovenbedrijf was de uitwerking zowel vraagbevorderend als
vraagbeperkend, met als netto-resultaat dat tussen 1840 en 1860 5 procent
van de productie van de Amerikaanse hoogovens tot rails werd verwerkt. De
vraag naar spoorstaaf concentreerde zich op bedrijven die zich in de voortbrenging van dat product gespecialiseerd hadden, met name op die walserijen die afgekeurde rails als grondstof gebruikten4 ).
De mogelijkheid van meer indirecte, subtiele invloeden op de ijzerindustrie
wordt door Fogel niet ontkend. Hij noemt de mogelijke ontwikkeling van
nieuwe technieken in de railproducerende bedrijven. Daarnaast besteedt hij
enige aandacht aan de mogelijke gevolgen van een relatief geringe marginale
toename van de vraag in de hoogovensector bij op de lange termijn dalende
vraag- en aanbodcurven5). Ben neveneffect van de beschikbaarheid van
schroot als grondstof voor rails was de ontkoppeling van hoogovenbedrijf en
railfabricage, en daardoor de mogelijkheid van grotere geografische spreiding
van de ijzerindustrie6). Dit alles in aanmerking nemende, wil Fogel bij wijze
van conclusie niet verder gaan dan verwerping van de "gross theory that rails
dominated the ante-bellum iron industry"').
Roewel dit onderdeel van Railroads veel minder, en naar verhouding weI
te weinig, aandacht heeft gekregen dan de schatting van de social saving,
valt er toch weI een enkele kritische kanttekening bij te plaatsen.
Fishlow heeft zich tamelijk sceptisch geuit over het werkelijkheidsgehalte
van het voor Foge1s model vitale slijtagepatroon van rails. De relatie waar
ib., 188, 190; fig. 5.8 .
•) ib., 189, 179; tab. 5.9.
8) ib., 174-175,206.
4) ib., 197, 199.
5) ib., 199-203; dit heeft David een uiting van lichte geirriteerdheid ontlokt
(David, "On and off the rails", 279). Zo ook G . R. Taylor, in een bespreking van
Railroads, AER 55 (1965) 890-892.
8) Fogel, Railroads, 203-205, 206.
1) ib., 199.
1)
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het in werkeIijkheid om gaat, schrijft hij, is dat vervanging van rails afhankelijk is van de in totaal over die rails vervoerde tonnage; deze wordt door
de relatie tussen slijtage en tijd slechts benaderd. Over langere periodes
zullen deze verschillende benaderingswijzen geen grote verschillen in uitkomst opleveren. Op de korte termijn ligt dat anders. De belasting van de
rails fluctueerde sterk van jaar tot jaar, en daarmee de slijtage en de vervanging.
Bovendien werkt Fogels model hier naar de mening van Fishlow te mechanistisch. In werkelijkheid speelden bij de beslissing of rails al dan niet vervangen zouden worden nog weI andere factoren mee dan aIleen de toestand
van de rails: de financiele positie van het spoorwegbedrijf, en meer in het
algemeen de neiging om het niet duur te doen als het ook goedkoper kan.
Heel wat rails die nog gerepareerd konden worden werden niet door nieuwe
vervangen1).
Fishlows bezwaar vertoont een aardige overeenkomst met de redenering
van de spoorwegbazen: waarom moeilijk als het ook makkelijk kan? Zoals
gewoonlijk "realistischer" ingesteld dat Fogel, leidt hij zelf bij voorkeur de
omvang van de vraag naar ijzer door de spoorwegen rechtstreeks afuit door
afzonderlijke maatschappijen gepubliceerde uitgaven voor ijzer. Dat betekent
echter niet, dat hij Fogels aanpak principieel afwijst. Voor analyse van over
langere perioden bestaande verbanden, zo kan men hem lezen, heeft die weI
waarde. Wanneer in bepaalde jaren bestaande toestanden onderzocht moeten
worden, is zij te weinig specifiek2).

4.3.

Slotopmerking

Waarom zijn deze twee hoofdstukken van Railroads (4 en 5) nu zo veel
gemakkeIijker te aanvaarden dan de behandeling van de social saving? De
algemene opinie ten opzichte van Rostows theorie zal er niet vreemd aan
zijn, en ook de minder agressieve toon zal meespelen.
Ik vermoed echter, dat het vooral komt door de andere opzet. Fogel hoeft
hier geen gewelddadige contrafactuele ingrepen uit te voeren. In hoofdstuk 5
blijkt bovendien de aantrekkeIijkheid van de door Fogel aangeprezen econometrische aanpak. Het blijkt inderdaad mogelijk, beschikbare gegevens
samen te vatten in een als theorie over het behandelde onderwerp te begrijpen model. Veel meer dan bij de groots opgezette, maar zwakker gestructureerde, en ten slotte slechts in zeer beperkte mate werkelijk uitgevoerde
schatting van de social saving, kan zo een solide uitgangspunt voor verdere
studie en discussie ontstaan.
WeI is tevens naar voren gebracht, dat men zich steeds van de gevaren die
in een dergelijke modellenbouw besloten Jiggen bewust moet blijven.

1)
0)

FisWow, Railroads, 146-147.
ib., 147-148, 149.

290

5.

ZES PARAGRAFEN OVER ROBERT WILLIAM FOGEL'S RAILROADS

Over contraJactuele analyse

Fogels poging om het "axiom of indispensability" te weerleggen, berust
voor wat betreft de meting van de aan de spoorwegen toe te schrijven besparing op de transportkostenrekening, op toepassing van de contrafactuele
analyse of irrealismethode1 ).
De vraag die hij stelt is immers: wat zouden de kosten van transport in
1890 geweest zijn, wanneer de Verenigde Staten niet over de spoorwegen
hadden kunnen beschikken?
Br is geschreven, dat een historicus die van deze werkwijze gebruik maakt,
geen geschiedenis schrijft, maar "non-history" bedrijft2). Ook heeft men
gezegd, dat Fogel de irrealismethode niet correct heeft toegepast 3 ). Tenslotte
is gesteld (met name door Fogel zelf), dat aIle uitspraken over causale relaties
tussen historische verschijnselen per definitie contrafactuele implicaties
hebben, en dat counterfactuals dus voor het onderzoeken van verbanden
tussen historische verschijnselen van bijzondere betekenis zijn4 ).
Na een uiteenzetting over de aan contrafactuele analyse verbonden problemen, zal een standpunt over deze methode geformuleerd worden (paragraaf 5.1.).
In paragraaf 5.2. wordt een poging gedaan Fogels gebruik van de contrafactuele analyse in Railroads naar waarde te schatten.
5.1.

Contra/actuele analyse in het algemeen

Contrafactuele uitspraken (subjunctive conditionals, counterfactuals, of
contrary-to-fact statements) zijn van het type "als A, dan B", waarbij A

1) Deze term bij J. W. Drukker, "De wijze en de rekenmeester, of: enkele methodologische aspecten van de toepassing van ekonomische theorie en kwantitatieve
technieken op de ekonomische geschiedenis", overdruk uit: Maandschrift Economie, (1973), nr. 6 en 7) 41.
In hoofdstuk 5 van Railroads komt de methode om de hoek kijken, wanneer
Fogel wijst op de onzekere gevolgen van een relatief geringe toename van de vraag
naar ijzer: wat zou het effect kunnen zijn van het verdwijnen van de spoorwegen,
en dus van deze extra vraag? Ook in hoofdstuk 4 vergeet Fogel de contrafactuele
analyse niet geheel, door op te merken dat hij de "eigenlijke" omvang van de extra
vraag naar industrieproducten door de sPoorwegen overschat, doordat de vraag,
die boten en karren zouden hebben uitgeoefend als de spoorweg er niet geweest zou
zijn, buiten beschouwing blijft (Fogel, Railroads, 146). Echter, deze hoofdstukken
zijn geen van beide gebaseerd op contrafactuele analyse.
2) F. Redlich, ,,'New' and traditional approaches to economic history and their
interdependence", JEH, 25 (1965) 491.
3) Sarrazin c.s., "Eisenbahnen", 98.
') Fogel, Railroads, 246; dez., "The specification problem in economic history",
JEH, 27 (1967) 139; dez., "Retrospective econometrics", 256; Lance E. Davis,
",And it never will be literature', the New Economic History: a critique", in Ralph
Andreano, ad., The New Economic History: Recent papers on methodology (New
York, 1970) 75-76. (Oorspronkelijk verschenen in EEH, 6 (1968-69».
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onwaar iSl). De pretentie van de voorstanders van de contrafactuele analyse
is, dat counterfactuals ons op bijzondere wijze kunnen helpen bij het onderzoeken van causale verbanden.
De fundamentele moeilijkheid met dit soort uitspraken is echter, dat zij zoals Stuart Hampshire het heeft uitgedrukt - weliswaar begrijpelijk klinken, maar dat zij "cannot be said to be in principle either verifiable or falsifiable"2).
Hiertegen zijn twee verdedigingen denkbaar. Men zou kunnen trachten,
dit logische bezwaar principieel te weerleggen. Tot nu toe schijnt men hierin
niet geslaagd te zijnS).
De tweede mogelijkheid is gelegen in een "praktische" redenering: contrafactuele uitspraken zijn in wezen besloten in iedere causale verklaring.
"A is de oorzaak van B" impliceert praktisch gesproken steeds "zonder A
geen of een andere B".
Door de verborgen counterfactual expliciet te maken (volgens de voorstanders het enige echt nieuwe van hun aanpak), wordt een beter zicht verkregen op het gepostuleerde causale verband, en kan men dit aan een scherper onderzoek onderwerpen. (Terzijde zij opgemerkt, dat hier de herkomst
van de contrafactualisten - een term van Redlich - meespeelt: zij zijn, of
willen zijn econometrici, modellenbouwers. De hele contrafactuele methode
is vandaaruit te begrijpen. Het recept is: bouw een model, verander de set
van onafhankelijke variabelen (de "oorzaken") en de verandering in de afhankelijke variabele (het "gevolg") heeft het causale verband weer, scherper
dan oordelen als "A was een belangrijke oorzaak van B" kunnen doen.)
De discussie over de contrafactuele analyse heeft zich geheel op het door
dit praktische standpunt afgebakende terre in afgespeeld. Ook Redlich, een
fel tegenstander van het gebruik van counterfactuals, heeft zich aan de
principiele kant van de zaak weinig gelegen laten Jiggen. Hij meent namelijk,
dat er inderdaad contrafactuele uitspraken verborgen kunnen zijn in historische studies, maar dan aIleen" When a historian expresses a value judgment
in extreme terms, such as 'indispensable', 'conditio sine qua non', and the
like." Wanneer het oordeel voorzichtiger is (als voorbeelden noemt Redlich

1) R. B. Braithwaite, Scientific explanation (New York, 1953 2) 295, onderscheidt
"subjunctive conditionals" (uitspraken van de vorm ",If a thing is A, it is B',
under circumstances in which nothing is A") en "subjunctive hypotheticals" (uitspraken van het type",If p, then q', under circumstances where p is false"). Onder
deze laatste categorie valt Fogels counterfactual, zoals ook B. H. Slicher van Bath,
"Nieuwe wegen in de Amerikaanse economische en sociale geschiedenis", TvG, 82
(1969) 213 noot 36 opmerkt.
2) Stuart Hampshire, "Subjunctive conditionals", Analysis, 9 (1948) 9. Vgl.
Nelson Goodman, "The problem of counterfactual conditions", Journal of
Philosophy, 44 (1947) 114.
8) Vgl. Ernest Nagel, The structure of science, (London, 1974), 71; T. A. Climo
en P. G. A. Howells, "Cause and counterfactuals", EHR, 27 (1974) 465; Alfred
H. Conrad en John R. Meyer, The Economics of slavery and other studies in
econometric history (Chicago, 1970') 24.
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"een rol spelen", "belangrijk zijn") beeft bet vaak geen contrafactuele implicatie1 ).
AI is ons methodologische geweten dan niet helemaal zuiver, we bevinden
ons tenminste in uitgebreid gezelschap wanneer we de praktijk laten prevaleren en het principiele probleem van verificatie en falsificatie laten rusten.
(Gedeeltelijk getroost door de gedachte dat ook gewone uitspraken over
causale relaties niet geheel probleemloos zijn, wat dat betreft.)
Het probleem is nu teruggebracht tot de vraag, of de historicus, binnen de
grenzen van zijn dagelijkse, door common-sense-oordelen gekenmerkte
praktijk van causaal denken, met de contrafactuele analyse beter uit de voeten kan dan met zonder omwegen geformuleerde oordelen. In beide gevallen
kan men zeggen, dat het gaat om een hypothese over het verband tussen bepaalde verschijnselen. Bij de counterfactual wordt deze hypothese geformuleerd in de vorm van een negatie van een situatie die vermoedelijk werkelijk
bestaan heeft, en een bij die negatie naar verondersteld wordt passende verandering in de bistoriscbe ontwikkeling. Bijvoorbeeld: geen spoorwegen,
toch slecbts geringe verandering in het tempo van de economiscbe groei.
Daarna wordt materiaal gezocht, dat met de geformuieerde hypothese in
strijd is of deze ondersteunt. Naar gelang men de contrafactueel geformuleerde hypothese al dan niet aanvaardbaar acht, zal dan een nadere uitspraak
over het in de historische werkelijkbeid aan te nemen verband tussen de verschijnselen meer of minder plausibel worden geacht. Bij een "gewoon" geformuleerde hypothese blijft een dergelijke omweg achterwege2) .
Zo bezien lijkt bet erop, dat de contrafactualisten wei iets meer te bewijzen hebben dan diegenen die met een zekere reserve tegenover de irrealismethode staan.
Het wegwerken van de bezwaren tegen de contrafactuele analyse stuit op
twee moeilijkbeden.
Ten eerste is het niet mogelijk, de aan een contrafactuele redenering verbonden conc1usies direct aan de werkelijkheid (voorzover die tiberhaupt in
historische bronnen tot uitdrukking komt, natuurlijk) te toetsen. Fogel, b.v.,
kan geen bronnen vinden die hem over een Verenigde Staten zonder spoorwegen kunnen inlichten op dezelfde wijze waarop de bronnen ons berichten
over de Verenigde Staten zoals die in 1890 werkelijk waren, met spoorwegen
en al.
Anders gezegd, men kan weI een model opzetten van de veronderstelde
relaties, en met de onafhankelijke variabelen gaan manipuleren, maar de
uitkomsten weerspiegelen aileen de relaties in het model, niet die in de werkelijkheid.
De oplossing die Gould hiervoor suggereert, is dat de contrafactuele historicus er zorg voor moet dragen, de relaties die hij in zijn model veronderstelt, een zo hoog mogelijke realiteitswaarde te geven. Hij dient bij de formu1) F. Redlich, "Potentialities and pitfalls in economic history", in: Andreano,
ed., New Economic History, 93. (Oorspronkelijk in: EEH, 6 (1968-69).)
") Vgl. Conrad en Meyer, Economics of Slavery, 23-24. Voor het idee van de
"omweg": Slicher van Bath, "Nieuwe wegen", 213.
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lering van zijn counterfactual uit te gaan van beproefde, en ter zake geldende,
wetmatigheden ("relevant lawlike statements"). AIleen dergelijke wetmatigheden kunnen een contrafactuele redenering dragen. Laat ik dat verduidelijken met een voorbeeld. Aileen wanneer we er voldoende van overtuigd
zijn, dat in het algemeen geldt: "Wanneer A, dan B" (Wanneer water onder
bepaalde omstandigheden tot 100 graden Celsius verhit wordt, gaat het
koken), dan mogen we de contrafactuele uitspraak: "Als A (maar niet-A),
dan B" (AIs dit water tot 100 graden Celsius verhit was - maar dat is niet
gebeurd - dan zou het gekookt hebben.) aanvaardbaar achten 1) .
Het treurige is helaas, dat Gould moet toegeven dat "just as the historian's
need for lawlike statements is greater, so is his command of them more
restricted"2). En Nagel, die toch het standpunt huldigt dat contrafactuele
oordelen onvermijdelijk zijn, tenzij men aIle "judgments of relevance and
all attempts at explaining what has happened" wi! opgeven, moet erkennen
dat de historicus in feite van geval tot geval maar moet zien of een counterfactual aanvaardbaar is. 3) De geloofwaardigheid van een contrafactuele uitspraak noemt hij afhankelijk van de context van veronderstellingen waarbinnen die uitspraak gedaan wordt. Bij historische problemen zijn die verondersteIIingen zo talrijk, zo moeiIijk expliciteerbaar, en wat betreft hun
relatieve betekenis zo afbankeIijk van persoonIijke voorkeuren, dat het
onmogelijk is een algemene regel te geven "which will prescribe just what
must be included in the assumptions upon which a counterfactual can be
adequately grounded"4).
Dit betekent dat ook bij contrafactuele analyse van causale verbanden de
historicus terugvalt op een subjectief en intuitief oordeel. Er is geen winst te
behalen ten opzichte van de gewone, directe uitspraken over dergelijke relaties. Dat bIijkt ook weI uit de manier waarop Nagel zijn aanvankeIijke standpunt tracht te redden. Hij verwijst naar de omstandigheid, dat het oordeel
van de historicus, stoelend op ervaring, redelijk goed in staat is te schiften
wat weI en wat niet belangrijk of aanvaardbaar is. Het is volstrekt onduidelijk hoe een contrafactuele uitspraak dan nog meer waarde kan hebben dan
een gewone. Wanneer wij "uit ervaring" weten dat iets meer of minder belangrijk is, kunnen we ons de extra moeite van de irrealismethode ook weI
besparen. De opmerkeIijke zwakte van Nagels positie is te iIIustreren door
zijn conclusie met betrekking tot de contrafactuele analyse te citeren:
" ... although contrary-to-fact judgments in human history are never established
beyond the reach of every doubt and although such judgments in specific
cases are often doubtful if not undoubtedly erroneous, such specific doubts
and errors are not adequate grounds/or rejecting in principle the very possibility
of contrary-to-fact judgments." 6)
1) J. D. Gould, "Hypothetical history", EHR, 22 (1969) 196-197. Vgl. Nagel,
Structure, 70 en 71 (3e al.). Dit zegt natuurlijk niets over het al dan niet bestaan van
wetmatigheden.
!) Gould, "Hypothetical history", 197.
•) Nagel, Structure, 589.
4) ib., 72-73; vgl. 591 (1 al.). Zie ook Stuart Hampshire, "Conditionals", 14.
6) ib., 592. Mijn cursivering.
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Men kan natuuriijk stellen, dat weliswaar in het algemeen contrafactuele
uitspraken ons voor geen geringer geloofwaardigheidsprobleem stellen dan
gewone uitspraken over causale relaties, maar dat zij in sommige gevallen,
of in sommige soorten gevallen, ons toch bijzonder van dienst kunnen zijn.
Dit zou te baseren zijn op een aangepaste versie van de in het begin van deze
paragraaf aangehaalde mening van Stuart Hampshire: uitspraken over
causale verbanden zijn in principe nooit controleerbaar, maar sornmige
komen ons plausibeler voor dan andere (Vermoedelijk op grond van onze
ervaring, maar die ervaring - tenzij gesystematiseerd tot "wetten" - is en
blijft een onbetrouwbare gids.) Het idee is dan, dat er, zij het in negatieve
zin, geen onderscheid is te maken tussen de waarde van gewone en contrafactuele uitspraken, en dat we dus vrij zijn te kiezen welke benadering ons
van geval tot geval de beste resultaren (dat wi! zeggen: de grootste overtuigingskracht) biedt.
Hier stuiten we echter op het tweede van Goulds problemen, dat specifiek
de contrafactuele analyse eigen is. Het komt voort uit ons onvermogen, te
bepalen wat er in de loop van de geschiedenis veranderd moet worden wanneer we het voor deze aanpak noodzakelijk "experiment" - verwijdering of
toevoeging van een bepaald verschijnsel - uitvoeren1). Laten we als voorbeeld nemen de uitspraak: "Napoleon had (zeer) grote invloed op de loop
van de geschiedenis." Hieruit is af te leiden: "Zonder Napoleon was de geschiedenis (heel) anders verI open."
Contrafactuele analyse helpt ons verder dan de directe aanpak, als zij ons
kan vertellen hoe anders. Daartoe is zij echter niet in staat. Het "wegdenken"
van Napoleon stelt ons voor onoplosbare moeilijkheden. Moeten we hem
laten sneuvelen bij Toulon? Moeten we hem niet geboren laten worden? En
zijn broers dan? Overreikt Frankrijk zich zonder hem evenzeer als met hem,
ontstaat een politieke constellatie in Europa waarbij de Franse hegemonie
voor lange tijd gevestigd wordt, of wordt Frankrijk zonder Napoleons speciale talenten en ambities snel verslagen c.q. op traditionele wijze gecontrabalanceerd, en wat dan? De werkelijkheid is als de Hydra 2).
Er zijn verschillende reacties mogelijk. Een zou kunnen zijn, dat het voorbeeld niet goed gekozen is, dat het suggestief is. Men zou erop kunnen wijzen, dat niet "grote mannen", maar "historische krachten", "de verhoudingen
in de onderbouw", of iets dergelijks, de loop van de geschiedenis bepalen. Ik
ben wei geneigd, dat ook te vinden, maar het is een tamelijk aprioristisch
standpunt. Zulke dingen bewijst men niet, zulke dingen neemt men aan.
Meer in het algemeen zou men kunnen opmerken dat oordelen van dit
soort in feite te vaag zijn, om zich iiberhaupt voor scherpe analyse te lenen.
Hoe duidelijker omlijnd een verondersteld verband is, hoe beter het zich
leent voor contrafactuele analyse. In aansluiting op de eerder van Gould
aangehaalde uitspraak - counterfactuals moeten op wetmatigheden gebaseerd zijn - kan ook gesteld worden, dat de historicus, hoewel hij in het
1)

Gould, "Hypothetical history", 196, 201.

2) Het beeld is van McClelland, "Railroads", 102.
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algemeen weinig "wetten" tot zijn beschikking heeft, vaar bepaalde terreinen

weI over een wat dat betreft goed gevulde gereedschapskist beschikken kan.
Met name is daarbij te denken aan de economische geschiedenis, die kan
beschikken over de economische theorie, en die bovendien oordelen gemakkelijker kan waarderen doordat betrekkelijk veel van haar gegevens van
kwantitatieve aard zijn.
Maar ook zo raken we niet uit de moeilijkheden. Naar Goulds opvatting
is contrafactuele analyse soms onmogelijk, en soms overbodig. Onmogelijk,
wanneer de relaties, die men wil onderzoeken te "open" zijn. Gould bedoelt
daarmee, dat het weg te denken verschijnsel niet te omvangrijk mag zijn, en
dat de tijdsduur waarover de relatie zich uitstrekt niet te groot mag zijn.
Deze opmerking kunnen we gevoegelijk overnemen. Zij doet echter weI de
tot nog toe onbeantwoorde, en vermoedelijk onbeantwoordbare vraag rijzen, wanneer die openheid te groot wordt. Ik vrees, dat we hier inderdaad
geheel op intuitie en ervaring aangewezen zijn.
Bepaald pijnlijk is Goulds opmerking, dat de irealismethode overbodig is
wanneer de betrokken gebeurtenissen te beschouwen zijn als speciale gevaIlen uit " . . .classes of events about which relevant covering laws existed or
could be devised."l). In dat geval is namelijk de directe benadering van de
gebeurtenissen te prefereren. Was het beschikken over ter zake doende wetmatigheden immers niet Goulds eerste eis voor "betrouwbare" contrafactuele uitspraken? Hiermee verliest de verdediging van de contrafactuele
analyse als bij uitstek geschikt voor economisch-historische vraagstukken
bovendien veel aan kracht. De goed gevulde gereedschapsklst blijkt instrumenten te bevatten die op een andere manier beter gebruikt kunnen worden.
Ik ben bang, dat de praktiserende contrafactualist en zijn beoordelaar met
Goulds conclusie dan ook niet veel doen kunnen. Het klinkt mij althans niet
verhelderend in de oren, dat
" .. .if historical problems exist which are particularly apt for counterfactual
treatment, they will be found amongst events which are in some important
sense unique, but not unduly ,open'." .)
Meer waarde lijkt mij te hebben wat Conrad en Meyer over het gebruik
van de contrafactuele analyse hebben opgemerkt. Zij erkennen de onmogelijkheid een counterfactual direct te toetsen. Men kan huns inziens echter
weI een indirecte test bedenken, die de aannemelijkheid van een contrafactuele uitspraak vergroot. Deze zou dan moeten bestaan uit bevestiging of
verwerping (voor zover als zulks mogelijk is) van een uitspraak die zich "hoger" bevindt in de deductieve keten waarvan de counterfactual deel uitmaakt.
De vraag is dan, of het oordeel over die "hogere" uitspraak samen kan gaan
met de geformuleerde counterfactual ("test of cotenability")3).
Men dient zich weI goed te realiseren wat hier gebeurt. Daarbij kan
Conrad en Meyers eigen voorbeeld helpen. Zij willen de contrafactuele
1) Gould, "Hypothetical history", 202 .
•) ib., 202.
3) Conrad en Meyer, Economics of slaverY, 23-24.

296

ZES PARAGRAFEN OVER ROBERT WILLIAM FOGEL'S RAILROADS

uitspraak "Als de Burgeroorlog niet had plaatsgehad zou de slavernij vanzelfs verdwenen zijn" onderzoeken via de uitspraak "De slavernij in het Zuiden van de Verenigde Staten was onrendabel".
Uit hun (al dan niet correcte) weerlegging van deze laatste stelling leiden
zij af, dat de contrafactuele uitspraak ook niet houdbaar, althans minder
aannemelijk is: het houden van slaven was rendabel, dus wat dat betreft kon
het systeem nog weI voort.
Tot zover is er geen bezwaar. Maar wat hier onder de tafel raakt, is de
vraag, waar die contrafactuele uitspraak vandaan komt, en wat er de bedoeling van is. Conrad en Meyer beweren weI, dat zij afgeleid is van de door hen
weerlegde "hogere" uitspraak, maar dat is aIleen in zoverre waar, dat zij
(onder allerlei veronderstellingen) geacht kan worden daarvan logisch afhankelijk te zijn. Winstgevendheid en vrijwillige afschaffing worden beschouwd als elkaar uitsluitende eigenschappen van de slavernij in het Zuiden
van de Verenigde Staten voor 1860 (of van slavemij in het algemeen?). De
werkelijke herkomst van de counterfactual is de altijd weer boeiende vraag:
"Was de Burgeroorlog uit abolitionistisch oogpunt nodig?" (Of een als antwoord daarop te beschouwen uitspraak: "De Burgeroorlog was (niet) nodig
om de slavenhouderij te beeindigen.")
Er is hier iets opmerkelijks aan de hand. Ret is alsof Conrad en Meyer
geen rechtvaardiging konden vinden voor hun onderzoek naar de rentabiliteit van die slavenhouderij, en daarom een fraai ogend kader ervoor bedacht
hebben. Hun onderzoek kan namelijk in feite heel weI zonder al deze contrafactuele poespas. Het is helemaal geen contrafactuele analyse in de zin waarin Fogels onderzoek naar de social saving van de spoorwegen dat weI is. Er
wordt niet met de historische werkelijkheid gemanipuleerd, maar er wordt
een vraag gesteld (winstgevend 1) en gewoon rechtstreeks beantwoord (ja!).
Wat daama met dat antwoord gedaan wordt valt geheel buiten het onderzoek zelf. Ik leg hier zo de nadruk op, omdat ook Fogel (zoals we zullen
zien), net als Conrad en Meyer, schermt met de termen "hypothetico-deductive system" en "cotenability test". Het kan geen kwaad te weten, dat tussen
de praktijk van Fogel en die van Conrad en Meyer enig verschil bestaat.
Wat de laatsten doen is zuiver formele contrafactuele analyse, met de bedoeling om de aan counterfactuals verbonden problemen te omzeilen1). Wat
Fogel doet is tevens feitelijke constructie van een onwerkelijke wereId.
Conrad en Meyer trachten de gevaren te ontlopen, nadat ze die overigens
zelf geschapen hebben, Fogel steIt zich er onversaagd aan bloot.
Laten we deze onderscheiden aanpak van onderscheidende namen voorzien: voor Conrad en Meyers methode de term "formele contrafactuele
analyse." Voor Fogels aanpak: "werkelijke contrafactuele analyse" (met
excuses voor de contradictio in terminis). Deze laatste vorm bestaat dan in
het willen "bewijzen" van een contrafactuele uitspraak door constructie van
1) Vgl. ib., 24, waar Conrad en Meyer zeggen, dat het hun bedoeling is "simply
to assert that it is not in principle necessary to treat historical counterfactuals as
always irreplacable".
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een "tegenwereld". Dit is de voor Railroads kenmerkende controversiele
aanpak, die we in de volgende paragraaf centraal zuIlen steIIen.
Het is nu tenslotte ook mogelijk, een onderscheid te maken tussen de aan
beide soorten speciaal eigen problemen. De formele analyse heeft te maken
met de vraag, of de voorgestelde tests afdoende te achten zijn, en of de in het
onderzoek bereikte resuItaten interpreteerbaar zijn als voldoende basis voor
een uitspraak over de uitslag van die tests. Is "AIs de slavernij niet winstgevend was, zou hij vanzelfzijn verdwenen" een afdoende test voor "Zonder
Burgeroorlog geen afschaffing van de slavernij"? Is "Het gemiddelde rendement van de slavenhouderij was x %" voldoende om "De slavenhouderij was
niet winstgevend" te verwerpen? (Daargelaten de beoordeling van het onderzoek dat die x % tot resuItaat heeft.)
De werkelijke contrafactuele analyse komt voor de vraag te staan, of zij
geloofwaardig is voor wat de constructie van haar "tegenwereld" betreft. Het
probleem is dan, welke maatstaven men daarvoor kan aanleggen. De grenzen
van Utopia vaIIen samen met de grenzen van de fantasie. Lang voor die
grenzen bereikt zijn, is het terrein van verhelderend historisch onderzoek (of
Iiever, van verhelderende historische speculatie) verlaten. Het experiment
moet beheerst bIijven. Het speculatieve karakter van de irreele constructie
maakt de hele exercitie op zich al dubieus genoeg, en ik ben geneigd diegenen
die er geen andere waarde dan die van gedachtensteuntje aan willen toekennen, gelijk te geven. AIgemene regels lijken mij inderdaad niet te geven, een
beoordeIing van geval tot geval blijft het enige.
5.2 Fogels gebruik van de contrafactuele analyse

We moeten nu Fogels toepassing van de contrafactuele analyse onderzoeken. Daartoe zal om te beginnen moeten worden vastgesteld, welke Fogels
counterfactual eigenlijk is. Merkwaardig genoeg heeft hij deze zelf niet expliciet geformuleerd. Om de counterfactual op te sporen, kunnen we ons het
beste de formele structuur van Railroads voor ogen steIl en.
Om het "axiom of indispensability" aanvaardbaar te maken, moet volgens
Fogel aangetoond worden dat
"the incremental contribution (van de spoorwegen aan de economische groei)
over het next best alternative directly or indirectly accounted for a large part
of the output of the American economy during the nineteenth century." 1)
Hiertoe kunnen twee wegen bewandeld worden. Men zou kunnen laten
zien
a) dat de aan de spoorwegen toe te schrijven vermindering van de transportkosten groot was en/of dat
b) de afgeleide effecten van de spoorwegen van vitaal belang waren2).
Men kan zich nu voorsteIlen, dat Fogels contrafactuele analyse de volgende vorm heeft. (Waarbij we ons houden aan het schema van Comad en
1) Fogel, Railroads, 10.
2) ib., 208.
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Meyer.) We gaan uit van de counterfactual "geen spoorwegen, geen groei".
Ter falsificatie hiervan moet Fogel aantonen dat de directe en de afgeleide
gevolgen van de spoorwegen slechts van geringe omvang waren. In het eerste
geval begeeft hij zich in de werkelijke contrafactuele analyse, door te willen
aantonen dat een transportsysteem zonder spoorwegen globaal dezelfde
diensten had kunnen verrichten als het bestaande systeem in 1890 werkelijk
verrichtte, en dat zonder veel extra kosten. Dat kan per definitie aIleen, door
een hypothetisch transportsysteem zonder spoorwegen te bouwen, en daar
de kosten van te schatten. De uitkomst van de kostenvergelijking levert dan
de eerste "test of cotenability" van onderzoeksresultaten en axioma.
In het tweede geval beperkt Fogel zich ertoe, de aan de spoorwegen toe
te rekenen vraag te bepalen, en de uitkomst van die berekening (overeenkomstig Conrad en Meyers schema) te be schouwen als een verdere beslissingsgrond voor het al dan niet verwerpbaar achten van de van het axioma afgeleide counterfactual, en daarmee van dat axioma zelf. (Men ziet hoe indirect
de contrafactuele analyse werkt.)
We zullen ons in de slotparagraaf bezig houden met de vraag, of de interpretatie van de uitkomsten aanvaardbaar is, zoals we ons in de vorige paragrafen hebben bezig gehouden met de wijze waarop Fogel die uitkomsten
verkregen heeft. Nu moeten we ons nog richten op de vraag, welke de betekenis kim zijn van Fogels uit "werkelijke" contrafactuele analyse verkregen
uitkomst met betrekking tot de directe effecten van de spoorwegen (transportkostenbesparing).
De manier waarop Fogels contrafactuele experiment hier omschreven is,
heeft naar ik meen twee consequenties. Enerzijds wordt de door hem toegepaste counterfactual sterk in omvang beperkt. Om met Gould te spreken: de
openheid ervan wordt begrensd. De tijdshorizon is verminderd tot een jaar,
men kan zeggen dat de tijdsfactor is uitgeschakeld. Het "irreele" element bestaat niet meer uit een "andere" Verenigde Staten, maar nog slechts uit een
ander transportsysteem in een overigens gelijke Unie. Dit lijkt me ook in
overeenstemming met Fogels niet-toestaan van veel aanpassingen aan de
spoorloze situatie.
Is het geloofwaardig, dat dit systeem de in 1890 geleverde diensten tegen
niet veel hogere kosten kon uitvoeren?
Wat die kosten betreft, verwijs ik terug naar paragraaf 3 en de daar getrokken tussentijdse conc1usie.
De vraag ofhet hypothetische transportsysteem technisch in staat zou zijn
geweest dezelfde diensten te verlenen, is moeilijk te beantwoorden. Deels is
dat een kwestie van geld, en men kan zich slechts afvragen of de social saving
(inc1usief de door Fogel verwaarloosde posten) dat voldoende weerspiegelt.
Voor wat betreft de uitvoerbaarheid van het kanalensysteem, of de betekenis
van het verlies van snel transport met name voor personenverkeer over lange
afstand, moet men het antwoord schul dig blijven.
Anderzijds neemt de reductie van de counterfactual tot beperkte omvang
de wind uit de zeilen van die critici, die menen dat Fogels analyse van de aan
de spoorwegen toe te schrijven kostenbesparing niet afdoende is, daar geen
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rekening gehouden wordt met een mogelijke andere ontwikkelingsgang van
de Verenigde Staten.
Deze winst is duur gekocht. Foge1s contrafactuele analyse kan niet pretenderen de ontwikkeling van de Verenigde Staten zoals die zonder spoorwegen
zou zijn geweest, te laten zien. Dit betekent dat ook wanneer we zijn contrafactue1e experiment in zijn geheel accepteren, de daarop te baseren conclusies
maar beperkt kunnen zijn. Fogel laat ten hoogste zien, dat een transportsysteem zonder spoorwegen inderdaad tegen extra kosten (ter hoogte van
ettelijke procenten van het nationaal produkt) de nodige diensten had
kunnen verrichten. Dat heeft echter niet meer betekenis, dan wanneer men
zich voorstelt dat men tegen zekere extra kosten de verrichtingen van graafmachines met de spade of de berekeningen van electronische rekenmachines
met potlood en papier kan laten uitvoeren.
Het verband tussen de uitkomst van een dergelijk experiment en het fenomeen economische groei kan slechts zwak zijn. Om daarover werkelijk iets
te zeggen, zou men inderdaad zoals Sarrazin c.s. vergen, de geschiedenis
geheel moeten herschrijven, maar dan zonder spoorwegen ("korrekte Fortschreibung historischer Entwicklungslinien"). Het probleem is hier dat men
weI van alles kan willen, maar dat men lang niet alles kan.
Denkt men de Amerikaanse spoorwegen vanaf 1828 weg, dan ligt de toekomst weer geheel open. Dat lijkt mij voor een historicus een maar in beperkte mate IOkkend perspectief.
6.

Slotbeschouwingen

In deze slotparagraaf wil ik aandacht besteden aan de interpretatie van
Fogels resultaten, zowel door hem zelf als door zijn critici (paragraaf 6.1.).
Paragraaf 6.2. geeft ter afsluiting enige samenvattende opmerkingen over
de methodologische kant van Railroads.
6.1.

Interpretaties

Welke conclusies trekt Fogel zelf uit zijn uitkomsten? Opvallend is, dat
Fogel zich de noodzaak van enige terughoudendheid niet schijnt te realiseren
wanneer hij aan het interpreteren slaat. Zijn conclusies bij de afzonderlijke
onderdelen van Railroads volgen niet formeel uit de uitkomsten, of zijn daar
zelfs rhee in tegenspraak. Ook de eindconclusie over het verband tussen de
spoorwegen en de groei van de economie is niet van vreemde smetten vrij.
Eerst zullen we nu de afzonderlijke conclusies behandelen, daarna de eindconc1usie.
Laten we teruggaan naar de hypothese, die Fogel voor het interregionale
transport heeft afgeleid van het "axiom of indispensability" (zie pag. 244).
Hoewel hij merkwaardig genoeg daarop niet meer terug komt, moeten we
aannemen, dat hij deze hypothese weerJegd acht. De argumentatie die hij
daartoe ter beschikking heeft, is op zijn best zwak.
Een social saving van 0,25 procent van het BNP had in theorie, naar Fogels

300

ZES PARAGRAFEN OVER ROBERT WILLIAM FOGEL'S RAILROADS

eigen zeggen, de productie van agrarische goederen voor de markt in het
Midden-Westen van de Verenigde Staten kunnen doen staken. l ) Wat kunnen
we dan bij een social saving van 0,6 procent van het BNP aileen al voor het
interregionale transport (Fogels eigen uitkomst) verwachten? Toch tenminste een behoorlijke kans, dat het Midden-Westen uit de markt geprijsd
zou zijn! Zeker is deze uitkomst volstrekt geen reden, om maar vlotweg aan
te nemen, dat het bestaande "system of agricultural production and distribution" of het "pattern of agricultural production" zonder de spoorweg
geen wijzigingen had behoeven te ondergaan ten opzichte van het in 1890
bestaande patroon.
Voor Fogel geen nood; de hypothese ten spijt, gaat het er opeens niet meer
om of inderdaad een ander patroon ontstaan zou zijn zonder de spoorweg,
maar of dat andere patroon de economische groei belangrijk afgeremd zou
hebben.
Laten we daarmee accoord gaan, maar wie vertelt ons dan, hoe we er
achter kunnen komen of een ander patroon zou zijn ontstaan, en of dat
patroon de economische groei afgeremd zou hebben of niet? Fogel niet. Hij
deelt aIleen maar mee, dat
" ... sharp regional shifts in production associated with very small (! 2) v.D.)
values of the social saving would have been immaterial. They would have
served to demonstrate that many geographic patterns of production were
consistent with a given level of economic development; the geographic pattern
of agricultural production could then be dismissed as a significant element in
the growth of the American development." 8)
Moeten we hieruit afleiden, dat bij voorbeeld het verlies van het MiddenWesten als producent van agrarische surplussen voor de Verenigde Staten
onbetekenend zou zijn geweest? Waar mag Fogel deze wijsheid opgedaan
hebben? Het zou weI fijn zijn, zo simpel van de problemen af te komen. Dat
Hawke spreekt van "a minor difficulty", moet weI haast Engelse humor
zijn4).
Naar mijn idee verwart Fogel demonstrandum en demonstratum een
weinig.
En dan te bedenken, dat die arme Amerikaanse boeren hun prijzen ook
nog verhoogd gezien zouden hebben met extra intraregionale transportkosten. Met de conc1usie van hoofdstuk 3 zouden ze het weI eens geweest zijn.
Goedkoop transport en niet speciaal de spoorweg 'maakte het mogelijk, dat
het Midden-Westen de graanschuur van de Unie ~erd. Maar of die boeren,
gepresenteerd met de rekening, ook gevonden zouden hebben dat " ... the
Fogel, Railroads, 21.
2) (!), want hier, zonder waarschuwing, horen we wat "heel weinig" is: een reductie van 77 miljoen dollar op (in 1890) totaal 87 miljoen aan transportkosten.
1)

Fogels ruimdenkendheid is bijna grenzeloos: royaal doet hij de boeren aile kosten
van het vervoer per trein cadeau, om te Iaten zien, dat onverhoopt te Iage schatting
van de social saving niet erg is. Dan bedraagt de social saving immers toch nog
"niet meer" dan 161 miljoen dollar.
") ib., 21-22.
') Hawke, Railways, 12 noot 2.
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combination of wagon and water transportation (was) a relatively good substitute for the fabled iron horse?"I) Wat is eigenlijk "betrekkelijk goed"?
Een impliciete kwantificatie, iets waar Fogel niet van houdt. Negenennegentig gulden is een betrekkelijk goed substituut voor honderd, tenzij het pak
dat ik kopen wi! honderd gulden kost, en ik er maar negenennegentig heb.
Een klein verschil kan een heel verschil maken. Fogel vergeet, te laten zien
waar de grens tussen een onbelangrijk en een belangrijk verschilligt.
Eigenlijk kan de conclusie over de social saving op het transport van landbouwproducten alleen maar zijn, dat Fogel allerminst aannemelijk heeft
gemaakt dat een alternatief transportsysteem de rol van de spoorwegen tegen
aanvaardbare extra-kosten had kunnen overnemen - ook wanneer we alles
wat hij aan cijfers aanbiedt zonder meer aanvaarden.
Rostow schrijft dat de spoorweg
" ... has lowered internal transport costs, brought new areas and products into
commercial markets and, in general, performed the Smithian function of
widening the market."
Ook was de spoorweg naar Rostows idee
" ... a prerequisite to the development of a major new and rapidly expanding
export sector which, in tum, has served to generate capital for internal development." 2)
We hebben zojuist gezien, dat Fogels uitkomsten het verdwijnen van het
Midden-Westen als voor de nationale en internationale markt producerend
landbouwgebied ten gevolge van het moeten ontberen van de spoorweg, allerminst onaannemelijk maken. Fogel heeft ook niets gedaan om te laten zien
dat een ander gebied de rol van het Midden-Westen gelijkwaardig had
kunnen overnemen. Voor zover het de social saving op het transport van
landbouwproducten betreft, moet de conclusie dan ook luiden: Fogels uitkomst - gesteld dat zij getalmatig correct is - is heel wei "cotenable" met
het onmisbaarheidsaxioma. Geen spoorwegen, geen agrarische surplussen
uit het Midden-Westen, geen agrarische export.
Fogels conclusies bij de bespreking van de vraageffecten van de spoorwegen lijken minder ongerijmd.
De 3,9 procent van de vraag naar industriele producten, gemiddeld over
20 jaar, is voor Fogel niet genoeg om de industriele groei op gang gebracht
te hebben. De 17,3 procent van de vraag in een sector (de ijzerindustrie) vindt
hij niet genoeg om van vitaal belang te zijn geweest, daar er ook andere
vraagstukken (spijkers!) waren in die orde van grootte.
Dat zij zo, en het lijkt ook wei plausibel. Althans, het tegenovergesteldede spoorweg als primum movens - aan deze cijfers op te hangen is zonder
meer niet aantrekkelijk.
Formee1 voIgt de conclusie echter niet uit de cijfers. Juist hier geeft Fogel
nu net wei aan, dat hij zich op glad ijs bevindt, door op de mogelijkheid te
1) Fogel, Railroads, 110.
2) Rostow, Stages, 55, 223.
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wijzen van indirecte effecten van een marginale vraagvergroting. Het is dan
ook vrij onzeker, wat we van deze hoofdstukken over het belang van de
spoorweg voor de iodustriele ontwikkeling van de Verenigde Staten in deze
toegespitste zin (vitaal of niet?) kunnen leren.
Hawke en Levy-Leboyer willen liever bezien, wat de betekenis van de
spoorwegen voor de verschillende sectoren van de industrie afzonderlijk kan
zijn geweest, dan dat zij een in procenten van de totale productie uitgedrukt
container-antwoord geven1 ). Zo blijkt het probleem van de betekenis van de
spoorwegen voor de economische groei open.
Als we willen afzien van een vruchteloze discussie over de vraag, wanneer
een vraageffect "beslissend" of "onmisbaar" is, dan blijft dat Fogels cijfers
wijzen op de grote betekenis van de spoorwegen voor de Amerikaanse industrie in de jaren v66r de Burgeroorlog. Zijn conclusie inzake de ijzerindustrie is daarvoor een bijna gedroomd bewijs:
" .. .the demand for railroad iron played an increasingly important role during
the fifties in maintaining the previous level of production when the demand for
other items sagged." 2)
Misschien valt daaruit inderdaad niet af te lei den, dat de spoorwegen een
beslissende rol speelden bij de groei van de Amerikaanse ijzerindustrie. Maar
er valt toch weI uit af te lei den, dat zij een dergelijke rol spee1den bij de
redding ervan in de jaren vijftig van de negentiende eeuw.
En wanneer men, behalve dit soort zuiver kwantitatieve overwegingen,
ook kwalitatieve argumenten laat meespelen (zoals Fishlow), dan wordt het
verband tussen Fogels uitkomst en zijn conclusie tamelijk dun. Het jammerlijke is dat hij hier, evenals elders, geen formeel criterium geeft om belangrijk
en onbelangrijk van elkaar te kunnen onderscheiden.
We moeten nu nog bezien, hoe de totale social saving van bijna 5 procent
van het BNP - Foge1s meest fameuze uitkomst - te interpreteren is.
Fogel zelf is bondig, zoals weI vaker: het verlies van 1 procent van het
BNP bij 4 procent groei gemiddeld per jaar, betekent drie maanden stagnatie.
Een social saving van 4,7 procent zal dan weI ruim een jaar achterstand
moeten betekenen (1 jaar, 63 dagen en 21 uur, om ook eens precies te zijn)3).
1) Hawke, Railways, 25-26. M. Levy-Leboyer, "Chemins de fer et croissance
economique", AESC, 21 (1966) 631.
2) Fogel, Railroads, 135.
3) ib., 47 noot 58: 1 procent verlies bij 4 procent groei is 3 maanden achterstand,
wanneer we afzien van mogelijke verstoringen in het algemene economische evenwicht. Wat 4,7 procent betekent, vermeldt Fogeis verhaal niet. Opmerkelijk is
de poging tot interpretatie van E. H. Hunt, "The New Economic History: Professor
Fogel's study of American railroads", History, 53 (1968) 16. Hij stelt, dat de marge
tussen het "hypothetische" en het werkeJijke BNP, wanneer de economie met en
zonder de spoorweg even snel zal groeien, mettertijd steeds groter zal worden.
Elders (AER, 57 (1967) 909-910) heeft hij beide groeipaden berekend, uitgaande
van 5 procent social saving en 4 procent groei (zie tabel, kol. 1 en 2). P. R. P.
Coelho heeft laten zien (AER, 58 (1968) 184-186), dat Hunts "hypothetische"
groeipad onjuist is, daar hij ieder jaar opnieuw, en niet slechts eenmaal, 5 procent
van het BNP aftrekt (zie tabel, kol. 3).
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Volgens David is de vergelijking van de social saving van een innovatie
met de omvang van het BNP als geheel zinledig. Als het al iets betekent, dan
duidt 5 procent op een zeer belangrijke innovatie.
David wijst erop dat "one eighth of the average annual rate of conventional factor productivity growth over the 1839-1889 interval" toe te schrijyen is aan de spoorwegen, wanneer de cijfers tenminste juist zijnl)
NerIove steIt, dat men zich een voorstelling van de betekenis van de social
saving kan maken, door te bedenken hoeveel 5 procent van het huidige
BNP van de Verenigde Staten iS2). Vertaald in NederIandse verhoudingen
anne 1973 worden die 5 procenten ruim 8 miljard gulden 3).
Sommige auteurs menen, dat het meer zin heeft, de maatschappelijke
winstvoet (social rate of return) op de investeringen in spoorwegen te berekenen, en deze te vergelijken met die op andere investeringen4 ). Een vergelijking
van de marginale maatschappelijke winstvoet op spoorweginvesteringen met
de algemene marginale maatschappelijke winstvoet in een gegeven jaar zou
dan aangeven, of in dat jaar verdere investeringen in de spoorwegen nog een
positieve bijdrage aan de economische groei leverden.
Een vergelijking met de gemiddelde maatschappelijke winstvoeten laat
meer in het algemeen zien of de spoorwegen in hun geheel genomen een goed
ding waren voor de groei van de economieS).
De moeilijkheden hierbij zijn echter enorm. Vooral McClelland heeft
daarop gewezen. Men zal bijvoorbeeld de maatschappelijke opbrengst van
de spoorwegen moeten berekenen, voordat een gemiddelde winstvoet uit te
rekenen valt. (Nerlove en David vallen voor hun berekening van de winstvoet
terug op Fogels schatting van social saving!)
We kunnen het er nu wei over eens zijn, dat zo'n berekening al geen geringe opgave is, en dit is nog maar het begin. De gemiddelde winstvoeten om
te zetten in marginale winstvoeten, en dan ook nog vergelijkingsmaatstaven
te vinden, is al evenmin eenvoudig. De weg is bezaaid met voetangels en

BNP 1890
Jaar
1
2
3
4
5

100
104
108,16
112,48
116,98

=

100
2

3

95
93,8
92,55
91,25
89,9

95
98,61
102,36
106,25
110,28

Het BNP daalt niet, zoals Hunt aanvankelijk poneerde, maar stijgt fractioneel
langzamer door een lagere uitgangswaarde.
1) David, "On and of the rails", 281, noot 4.
2) M. VerIove, "Railroads and American economic growth", JEH 26 (1966) 112.
8) Statistisch Zakboek 1974 Cs-Gravenhage, 1974),225.
t) Fishlow, Railroads, 52-54; Verlove, "Railroads", 112-115; David, "On and
off the rails", 289.
5) Sarrazin c.s., "eisenbahnen", 102; vgl. McClelland, "Rates of return", 471.
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klemmen: gebrek aan gegevens, en de noodzaak steeds nieuwe veronderstellingen te maken. McClelland concludeert, dat men de vraag, of in de negentiende eeuw te veel of te weinig in spoorwegen geinvesteerd is, maar beter
kan laten rusten. De vraag, of de Amerikaanse economie helemaal zonder
spoorwegen beter af geweest zou zijn of niet, wi! hij Hever helemaaI niet
steIlen. Hij vindt de problemen te onoverzichteIijk1).
Het gebruik van de social saving aIs maatstaf voor het belang van een
innovatie is verdedigd door Hawke. Social saving is naar zijn idee bruikbaar
om te laten zien hoe groot het effect van de spoorwegen als een voorbeeld van
technische ontwikkeling was, wanneer tenminste "effect van technische verandering" gedefinieerd wordt als "cost of replacing the particular development in a given year"2). Dit is weliswaar een sIuitredenering, daar "cost of
replacing" nu eenmaal gelijk is aan social saving. De kern van de zaak wordt
echter geraakt: we zullen het simpelweg over een maatstaf eens moeten
worden om het belang van een innovatie aan te kunnen meten.
Ook Lebergott wi! iets dergelijks. Hij vindt de omvang van de social saving
op zich niet interessant. Om de betekenis van een bepaalde innovatie te
kunnen beoordelen, moeten we zijns inziens eerst vaststeIlen, dat deze of
gene innovatie (b.v. de spoorweg) bij wijze van maatstaf "belangrijk" wasS).
Theoretisch is dit aIlerminst bevredigend, met het oog op de aan het slot
van paragraaf 5 gegeven interpretatiemogelijkheid van de social saving lijkt
een dergelijke benadering mij nog het meest verhelderend. Zo verkrijgt men
tenminste nog enig inzicht in de relatieve betekenis van innovaties.
Fogellaat zijn uitkomsten tenslotte consequenties hebben voor de theorie
van de economische groei als geheel. De belangrijkste implicatie van Railroads acht hij de bevinding, dat geen enkele innovatie op zich vitaal was voor
de economische groei in de negentiende eeuw4).
Bij de vraag, of deze interpretatie voldoende steun vindt in Fogels uitkomsten, hebben we eigenlijk al stilgestaan, en het antwoord bJijkt niet bemoedigend voor hem te zijn (vgl. p. 279-280, 301-302).
Toch lijkt mij het vervolg van zijn betoog weI aanneme1ijk. Te beweren dat
door een bepaalde innovatie de economische groei veroorzaakt wordt, vindt
Fogel " ...the hero theory of history applied to things rather than persons"5).
Een dergelijke opvatting heeft volgens Fogel zijn oorsprong in de manier
waarop economieen, die op concurrentie gebaseerd zijn, werken. Er is in
feite een veelheid aan mogelijke oplossingen, die niet veel voor elkaar onder
doen. Er wordt echter steeds maar een oplossing zichtbaar, en die beheerst
dan ook verder het hele blikveld van de toeschouwer. (Mij ontgaat, waarom
dit aIleen voor "competitive economies" zou gelden, en geen aIgemene eigenschap van de geschiedenis zou zijn.)
1) ib., 487-488, 471.
2) Hawke, Railways 12.
8) Lebergott, "Transportation advance", 438.
') Fogel, Railroads, 234.
6) ib., 236.
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Voor bet geval van de transportsector betekent dit, dat
" ... the fact that the condition of cheap transportation was satisfied by one
innovation rather than another determined, not whether growth would take
place, but which of many possible growth paths would be followed." 1)
Dit is de diepzinnige verklaring voor bet opmerkelijke feit, dat de spoorweg, ook in Fogels ogen de grootste innovatie van de negentiende eeuw,
" ... despite its dramatically rapid and massive growth over period of a half
century, despite its eventual ubiquity in inland transportation, despite its
power to determine the outcome of commercial (and sometimes political)
competition ... did not make an overwhelming contribution to the production
potential of the economy." 2)

a

Tegen dit verbaal geweld beeft David bezwaar gemaakt. Welzeker, zegt bij,
ook op andere wijze dan door middel van de spoorwegen badden verbeteringen in de transportsector plaats kunnen bebben. Maar wat Fogel als een
vondst poneert is niet anders dan een economiscbe gemeenplaats. Zo lang iets
op meer dan een manier gedaan kan worden, is bet welhaast ondenkbaar dat
als altematief voor de succesvolle manier geen andere te vinden of te verzinnen is die bijna even goed is en niet bopeloos veel duurder.
Het omverwerpen van een "axiom of indispensability" leert ons dus weinig
of niets over bet belang van een innovatieS) .
Zo goed als niemand onmisbaar is, is ook niets onmisbaar. Anders gezegd: bet "axiom of indispensability" valt niet omdat Fogel beeft aangetoond
dat de spoorwegen gemist konden worden door een overtuigende "test of
cotenability" uit te voeren. Het valt, omdat zoiets toch al niet staan kan.
Het gekke is, dat Fogel- gezien zijn eigen betoog tegen de "hero theory"
- niet zelf op dit idee gekomen is.
In plaats van polemisch te keer te gaan tegen een reus op de lemen voeten
van de historische retoriek, die zich nu eenmaal van entbousiasmerende terminologie weI eens bedienen wil, had Fogel beter gedaan te tracbten het
belang van de spoorwegen op allerlei terrein positief vast te stellen.
Nu is veel ingeniositeit en moeite verloren gegaan in een tamelijk vruchteloos debat, waaraan bijzelf overigens nauwelijks deelgenomen heeft.

6.2.

Methodologische opmerkingen

In de openingsparagraaf is opgemerkt, dat "spoorwegen en economische
groei" maar een deel van het verhaal is. Het gaat Fogel er ook om, een bijdrage aan de economisch-historische praktijk te leveren. Hij wi! de toepasbaarheid aantonen van "wetenschappelijke methoden" bij de beoefening van
de economische geschiedenis4). Wat "wetenschappelijke methoden" zijn laat
1) ib., 237.
I) ib., 235.
I) David, "On and off the rails", 262-263. In dezelfde zin: Peter Temin, ..In

pursuit of the exact", Times Literary Supplement, 65 (1966) 652-653; Fishlow,
Railroads, 305-306.
') Fogel, Railroads, viii, 238.
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ik hier Hever buiten beschouwing. Ik wil mij beperken tot de vraag, wat Fogel
met de term bedoelt. In de betreffende pagina's van Rai/roads wijst hij op de
noodzaak van kwantificatie in de economische geschiedschrijving:
" ... the central concern of economic historians is with phenomena which
cannot be described without measurement and with the analysis of the effects
of changes in institutions and processes on the measurable magnitudes of
these phenomena."
Kwantificatie is bovendien onvermijdelijk, en vindt dan ook vaak impliciet plaats in de vorm van oppervlakkig bezien kwalitatieve, maar in feite
kwantitatieve uitspraken1 ). Welnu, wanneer de historicus kwantificatie niet
ontgaan kan, dan moet hij weI meten. Op de meningen van gezaghebbende
personen uit het verleden kan hij niet afgaan. Dit zijn namelijk meestal niet
meer dan ruwe benaderingen, afgeleid van onbetrouwbare en op gebrekkige
wijze verkregen gegevens. Meestal hoeft hij daar ook niet op af te gaan,
althans voor wat de negentiende eeuw betreft. Ook wanneer de gegevens
fragmentarisch zijn, is het vaak wei mogelijk kwantitatieve hypotheses op te
stellen en afdoende te testen. Dit geldt te meer daar het in de economische
geschiedenis gewoonlijk meer gaat om het bepalen van ordes van grootte, dan
om absolute getallen2).
De aangegeven werkwijzen voor de kwantitatieve economische geschiedenis zijn te vinden in het arsenaal van de moderne economie. De economische
theorie levert de modellen, waarin de economisch historicus het door hem
onderzochte probleem vorm kan en moet geven. Samen met de technieken
van de statistiek geeft de economische theorie ook de mogelijkheid, van de
beschikbare gegevens een effectief gebruik te maken, of om van grootheden
waarover geen kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn, de waarde indirect
te meten3).
De voordelen van deze methode zijn duidelijk en groot, naar mijn mening.
In principe wordt veel duidelijker hoe de onderzoeker te werk is gegaan, van
welke veronderstellingen hij uitgaat, hoe sterk zijn bewijsmateriaal is, en of
zijn conc1usies wellogisch uit de bewijsvoering volgen. De mededeelbaarheid
van procedure en resultaat, en daarmee de mogelijkheid van voortgang bij
het onderzoek, worden zo ten zeerste bevorderd.
De bezwaren zijn even duidelijk, en Fogels eigen spoorwegessays leveren
daarvoor de voorbeelden. Zullen minder goed kwantificeerbare grootheden
niet verwaarloosd worden (het vervoer van personen, de spreiding van technisch geschoold personeel)? Zal geen overmatige schematisering en simplificatie optreden (vgl. paragraaf 3.3.)? Zal daardoor, en door de aard van het
1) ib., 240-242.
2) ib., 245-246.
3) Indirect meten is een samenvatting voor "the reconstruction of missing data,

the construction of new measurements or the indirect measurement of a process",
die Fogel, "A provisional view of the ,New Economic History"', AER, 54 (1964)
378-380, bespreekt. Het gaat namelijk in aile drie gevallen om het vinden van
waarden voor grootheden waarvan geen kwantitatieve observaties (meer) bestaan
via bestaande observaties van andere grootheden, en m.b.v. de economische theorie
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historisch materiaal geen indrukwekkende schijn-exactheid ontstaan (3,94
procent, 4,67 procent)?
Fogel is niet de laatste geweest om op de problemen te wijzen, die de theoretisch-kwantitatieve benadering met zich brengtl). WeI is hij steeds tamelijk
optimistisch over resultaten en mogelijkheden geweest 2).
De nogal trompetterende verklaring over wetenschappelijke methoden
heeft hij elders ook wei wat voorzichtiger geformuleerd:
" ... the new generation seeks to continue an effort that was under way long
before it appeared on the scene: namely the construction of economic history
on the basis of scientific methods."
De door Fogel beoogde bijdrage van de New Economic History in die
richting vinden we op dezelfde plaats nog eens kort en bondig samengevat:
" ... the fundamental methodological feature of the new economic history is
its attempt to cast all explanations of past economic development in the form
of valid hypothetico-deductive models." 3)
Laten we nu dan ter afsluiting Fogels Essays vanuit dit gezichtspunt beschouwen. Hoe staat het met het "hypothetico-deductive model"?
Naar mate we formalistischer willen zijn, kunnen we onaangenamer worden. Op het niveau van het boek als geheel is er slechts een vaag geformuleerde, te falsifieren hypothese: als de spoorwegen onmisbaar waren, dan
moeten zij direct en/of indirect een "grote" of "beslissende" extra-bijdrage
aan het productiepotentieel geleverd hebben.
Is dit een "model"? Is het eigenlijk niet spelen met grote woorden om zojets een model te noemen? Desai stelt, dat" . . . Fogel has not fully stated
his model of the railroads' contribution to economic growth." Volgens hem
is het model verspreid over het hele boek. Zijn poging om het expliciet te
maken toont echter alleen maar aan dat het er eigenlijk niet iS4).
De geringe meerwaarde van Fogels eventuele model word bovendien
pijnlijk duidelijk uit het achterwege laten van een behoorlijk toetsingscriterium voor zijn hypothese. Ik kan niet inzien, wat de bijzondere wetenschappelijkheid is van een formulering die niet meer inhoudt dan "als iets onmisbaar
is, dan heeft het grote effecten; als je geen grote effecten vindt, zal het weI
niet onmisbaar zijn."
De methodologische bijdrage van Railroads ligt niet op het gebied van de
grote historische modeUenbouw, maar op het "Iagere" niveau van de meting
van historische grootheden.
Emge aandacht is besteed aan het model dat Fogel opgezet heeft om de
ijzerconsumptie voor de productie van rails te schatten. Daarbij is ook ge1) Fogel, "Specification problem"; R. W. Fogel en A. Fishlow, "Quantitative
economic history: an interim evaluation", JEH, 31 (1971) 25-41.
2) Bijv. R. W. Fogel, "The reunification of economic history and economic
theory", AER, 55 (1965) 92-99; dez., "Retrospective econometrics".
8) R. W. Fogels, "The New Economic History, its findings and methods", EHR,
19 (1966) 656.
') Meghnad Desai, "Some issues in econometric history", EHR, 21 (1968) 9.
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wezen op de ingenieuze manier, waarop Fogel de waarde van zijn model
toetst met een combmatie van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. (Nu
mag gezegd worden dat Fogel van gebrek aan vindingrijkheid in het algemeen weinig last heeft.)
Desai heeft er met recht op gewezen, dat Fogel vooral zo goed geslaagd is,
omdat zijn model slechts een beperkte sector van de economie bestrijktl).
Zelfs hier moet men dan nog het voorbehoud maken, dat een model met
voor de werkelijkheid moet worden aangezien. Behalve dat het gegevens met
elkaar in verband kan brengen, kan het ook factoren uitsluiten. Kortom, een
systematisch model is mooi, maar men moet door die schoonheid niet verblind raken.
De mogelijkheid om met behulp van aan de theorie ontleende concepten
gegevens te verkrijgen, die anders niet ter beschikking zouden staan (Fogels
mdirecte meting) wordt geillustreerd door het gebruik van de grondrentetheorie ter bepaling van de ligging van de grens tussen rendabel en onrendabellandbouwgebied.
In beide gevallen gaat het niet om het leveren van verklaringen voor verschijnselen. De rol van model en theorie is bept,rkt tot meting, tot het leveren
van kwantitatieve gegevens in het kader van een grotere opzet. Rier zij ook
gewezen op het tamelijk eenvoudige karakter van deze voorbeelden. Datzelfde is ook van toepassing op de kwantitatieve techniek die Fogel het meest
hanteert, de lineaire regressievergelijking.
Opmerkelijk is in dit verband de mislukking van wat kennelijk bedoeld is
geweest als een hoogstandje van kwantitatieve analyse: de oplossing met
behulp van lineaire programmering van de problemen bij de berekening
van de interregionale transportkosten.
Ik wi! uit deze beschouwing allerminst de conclusie trekken, dat meer
uitgebreide modellen of verfijnder technieken van kwantitatieve analyse voor
de economisch historicus niet weggelegd zijn. Liever wi! ik een andere, tegenovergestelde moraal trekken. Ook met behulp van vrij simpele hulpmiddelen
kunnen resultaten geboekt worden. Deze maken weI degelijk de mogelijkheden groter wat betreft het benutten van de beschikbare gegevens (wat
Fogel naar mijn mening duidelijk aangetoond heeft), even als de mogelijkheden om een onderzoek goed te structureren (waarin naar mijn mening
Railroads een minder gelukkig boek is).
1) ib., 13.

IX
INVENTARIS VAN DE VERZAMELING "KLEINE AANWINSTEN"
door
I. VELLEKOOP

Bij de oprichting van de Vereeniging "Het Nederlandsch EconomischHistorisch Archief" in 1914 werd in de omschrijving van de taak, die zij zichzelf stelde, niet aIleen gewezen op het verwerven en bewerken van complete
"koopmansarchieven", maar ook op het verzamelen van "koers- en prijslijsten en verdere bescheiden en publicatien betreffende bestaande of opgeheven handels- en industriele ondernemingen, enz."
Deze toevoeging in het geciteerde derde artikel van de toenmalige verenigingsstatuten heeft in de loop van het meer dan vijftigjarige bestaan van het
"N.E.H.A." gestalte gekregen in een aanzienlijke reeks van archivalia, diehoewel meestal gering in omvang en zonder bijzondere onderlinge samenhang-, toch in de praktijk van het economisch-historisch onderzoek van
veel waarde bleken te zijn. TaIloze vorsers hebben er iets van hun gading in
gevonden.
Het publiceren van een overzicht van deze "Kleine Aanwinsten" is een
hachelijke zaak. Immers, voortdurend neemt deze verzameling in omvang
toe, aanvankelijk door verschillende aankopen, verworven door de eerste
directeur van het "N.E.H.A.", Posthumus, en later door schenkingen. H{t is
dan ook niet verwonderlijk, dat het eerste overzicht van de verzameling
"Kleine Aanwinsten", afgedrukt in het Economisch-Historisch Jaarboek,
deel XXXI (1965166), p. LIX-p. LXXVI door verschillende oorzaken achterhaald is. In de eerste plaats bleken enkele stukken niet goed in het kader van
de collectie te passen, omdat zij een specifiek locaal-historisch kenmerk droegen. Deze archivalia zijn inmiddeJs geschonken aan die archiefbewaarplaatsen, waar zij meer op hun plaats zijn. Voorts waren er verschillende wijzigingen en herindelingen noodzakelijk in verband met het onafgesloten karakter van de verzameling: nog steeds worden stukken toegevoegd.
De hieronder afgedrukte inventaris verschilt aanzienlijk van het eerste
gepubliceerde overzicht. Om beide naast elkaar te kunnen gebruiken is als
laatste bijlage bij deze inventaris een concordantie opgenomen. Ook is de
inhoud van verschillende nummers in een bijlage nader omschreven als de
aard van het materiaal dit voor een goed begrip vereist. Een systematische en
een naamindex completeren deze inventaris, die betrekking heeft op de
nummers 1 tim 500 van de verzameling.
Tot slot moet nogmaals gewezen worden op de omstandigheid, dat de collectie "Kleine Aanwinsten" voortdurend groeit. Bij het schrijven van deze
tekst zijn reeds vijftig nurnmers bij de hieronder beschreven vijfhonderd toegevoegd en hoewel een definitieve indeling van deze laatstverworven archivalia nog niet mogelijk is, kan reeds hier gesignaleerd worden, dat zich daaronder een copie bevindt van de voor de negentiende eeuwse sociaal-econo-
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mische geschiedenis zo belangrijke enquete van Struve en Bekaar. Tevens
heeft de verzameling beurscouranten van de Amsterdamse goederenmarkt
een plaats gekregen onder de laatst toegevoegde stukken.
Stukken van de Firma De la Lande & Fijnje, kooplieden te Amsterdam, betreffende Amerikaanse leningen en de likwidatie van de Frima
De la Lande & Fijnje, 1779-1796.
50mslagen
N.B. Zie bijlage I.
2

Stukken van de Firma Ten Cate, De ia Lande & Fijnje, kooplieden te
Amsterdam, betreffende de koop en de verkoop van de scheepswerf
"De Dhoek" te Amsterdam, 1782-1783.
5 katernen

3

Stukken van de Firma De la Lande & Gunningh, kooplieden te Amsterdam, betreffende wissels en de levering van geweren, 1801-1814.
40msiagen
N.B. Zie bijlage II.

4

Extrakt uit de brieven van Th. Cazenove, koopman te Amsterdam,
betreffende een order voor f 700.000 in Amerikaanse effekten, 28 september 1790-16 december 1790.
1 stuk

5

Stukken van J. de la Lande, koopman te Amsterdam en later te Bolsward, betreffende wisseis, aandeien, naiatenschap enz., 1769-(c. 1817).
2 delen
100mslagen
N.B. Zie bijlage III.

6

Catalogi, prijscouranten, extrakten uit resoluties enz. betreffende de
suikervormen-, potten-, steen- en tichelbakkerij en de leeriooierij van
Cremer & Co. te Bolsward (c. 1836)-1887.
60mslagen
N .B. Zie bijlage IV.

7

Kasboeken betreffende de huishoudelijke uitgaven van N. de la Lande
Cremer te Bolsward, 1876-1896.
3 delen

8

Stukken betreffende West-Indische negotiaties, 8 februari 177521 augustus 1788.
lomslag

9

"Memorie over de fabriequen in 't algemeen en de lakenfabrieq in 't
bijzonder, overhandigd aan den agent van nationale oeconomie",
januari 1801.
1 katern

10 Stukken betreffende de uitrusting van de schepen "Buicksloot",
"Nieuwendam" en "Maarseveen" van de Oost-Indische Compagnie/
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Kamer Amsterdam, 20 september 1662-8 oktober 1662.
lomslag
11

Stukken betreffende de geprojecteerde stoomtramweg door de Betuwe,
1881.
lomslag

12 Grootboek en brievenboeken van S. A. Cohen, textielfabrikant te
Enschede, 1817-1841.
3 delen
N.B. Vele posten zijn in het Hebreeuws ingeschreven.
13 Rekening en verantwoording, brieven en rekeningcourantboeken van
de Firma Temminck & Van Twist betreffende de handel op OostIndie, 1789-1813.
5 delen
14 Prijsberekeningen van de Firma H. J. Raymakers, katoen en linnenweverij te Helmond, 1843-1880.
2 delen
15

Brieven betreffende de overname van de bontweverij van de Firma H.
J. Raymakers te Helmond door D. van Lookeren Campagne te Tiel,
9 februari 1871-8 oktober 1872.
lomslag

16 Kontrakt voor de opstelling en het inwerking brengen van een suikermachine in Egypte, 1869.
3 stukken
N.B. Bij het kontrakt zijn twee brieven, die hierop betrekking
hebben.
17 Rekenboek van Rochus Dircks, hoedenmaker te Vianen, 1615.
1 deel
18 Beschrijvingen van mijnen in het Siegthal door J. de la Lande Cremer,
januari 1865-maart 1865.
1 katern
1 deel
2 stukken
19 Rederijboek van het barkschip "Padang Packet" te Amsterdam,
15 september 1862-januari 1874.
1 deel
20 Bodenboeken van o. de Kat, beurtschipper van Dordrecht op Delft en
Den Haag, 1 augustus 1783-6 december 1783 en 2 september 178827 april 1789.
3 delen
21

Plakaten betreffende de in- en uitvoer- en de doorgaande rechten voor
de Levanthandel, 1625-1707.
2 delen
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22 Balansen en kontrakten van associatie van de Firma Goll & Compagnie, bankiers te Amsterdam, 1779-(c. 1915).
9 stukken
49katemen
N.B. Zie bijlage V.
23 "Aanteekenboecxken van 't geene in 't bijzonderst is voorgevallen
seedert mijn comste in Hollant, welcke was in 'tjaer ons Heeren 1625,
raeckende meest den ouderdom van mijn kinderen, geboorte, sterven,
trouwen etc., mitsgaders eenige reekeningen aengaande onze prosperyteyt ende andere door Jean Francoys, drapenier te Leiden, geboortig van Hontschoote in Vlaanderen," 1632-1731,
1 deel
24 Jaarverslagen en journalen van de Stoomschelpvisserij Nautilus te
Kinderdijk, 1883-1902.
3 delen
25 Stukken van D. W. Stork te Hengelo betreffende bet onderzoek naar
de al of niet wenselijkheid van een wettelijke arbeiderspensioenregeling,
22juni 1891-23 mei 1899.
lomslag
26 Rekeningen en kwitanties van geleverde en gerepareerde gouden en
zilveren voorwerpen door goud- en zilversmeden te Amsterdam,
4 december 1764-3 juli 1794.
lomslag
27 Uittreksel betreffende handel en nijverheid; memorie inzake de graanhandel enz., 1825-1843.
lomslag
28 Stukken bedrukte zijde uit China, 19de eeuw.
lomslag
29 Memorialen en grootboeken van de Firma Van Roy te Oirschot, vermoedelijk betreffende een komenijs- en manufacturenhandel, 17781825.
4 delen
30 Stukken betreffende de uitgifte van de Middelburgsche Courant door
W. & J. Abrahams te Middelburg, later voortgezet door de Weduwe
J. Abrahams, 1780-1813.
lomslag
31 Stukken betreffende de instelling van een portofranco, 1832.
1 pak
32 "Huysboeck" van J. van Leeuwen, licentiaat in de rechten en griffier
van Leiden, bijgehouden door zijn schoonvader J. van Hout, secretaris
van Leiden, 1604-1617.
1 deel
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33 Journaal en registers betreffende aandelen van de Firma Van der Goot
& Barends, rederij te Hoogezand, 1864-1910.
3 delen
34 Catalogus van de "cattoene lijnwaten", in veiling gebracht door de
Oost-Indische Compagnie, 1763.
1 deel
35 "Chemirique stelling of plan om te doen floreren de fabriek der lakenen en manufacturen hier te lande", 18de eeuw.
1 stuk
36 Stukken betreffende de verhoging van de vrachtprijzen van de beurtvaart van Amsterdam op Den Bosch, 1807 en van Amsterdam op
Schiedam, 1815.
lomslag
37 Stukken van mr. P. A. Brugmans te Amsterdam betreffende WestIndische plantageleningen, 1834-1885.
270mslagen
N.B. Zie E.H.Jb.VI, bIz. XLI-XLIV.
38 Rekeningboek van een assuradeur te Amsterdam, 1725-1729.
1 deel
39 "Prix-courant des marchandises de France
1733.

a Smirne",

31 augustus

1 stuk
40 Rekening en verantwoording van de Stadsspinnerij te Harlingen,
1815-1835.
lomslag
41

Bericht van de Edammer Algemeene Negotie Courant, 18 augustus
1749.
1 stuk

42 "Notulenboek der Negotiatie op Essequebo en Demerary", 13 augustus 1777-4 september 1823.
1 deel
43 Prentbriefkaarten van de model-boerderij "Het Huis ter Aa" te Doorwerth, z.d. (c.1910).
25 stukken
44 Manuscripten van "Statistieken van de Nederlandsche nijverheid uit
de eerste helft der negentiende eeuw" door Prof. dr. I. J. Brugmans,
z.d. (c. 1950).
3 pakken
45 Stukken betreffende de Algemeene Koloniale en Internationale Tentoonstelling te Semarang, 1914.
1 pak
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46 Stukken betreffende de uitrusting van het schip "Maria Elisabeth" te
Kaapstad, 13 augustus 1873.
10mslag
47 Stukken betreffende de brouwerij "De Truweel met de Kroon" te
Delft, 17 juli 1818-29 oktober 1839.
lomslag
48 Tarra: of meetbriei)e voor wol, Amsterdam, 15 juli 1795.
1 stuk
49 Stukken betreffende het geprojecteerde porto-franco, 1740-1754.
5 pakken
50 "Staet van de huysen binnen de naervolgende steeden van Hollandt
ende Westvrieslandt staende ende de margentalen daerbuyten gelegen,
sulcx deselve uyt redres generael bevonden sijn ende wat deselve jaerlijcx in de verpondingen contribueeren etc.", 1632.
1 deei
51

Stukken betreffende de oprichting van de Geoctroyeerde Maatschappij
tot Waarborging van Lijftogten te Amsterdam, 29 december 181624 mei 1820.
10mslag

52 Stukken betreffende "justieeie en mercantile zaken" te Amsterdam,
1774.
10mslag
53 Stukken betreffende de grofgeschutgieterij van J. Verbrugge te
's-Gravenhage, 1760-1770.
1 pak
54 Model van een kassiersbriei)e, Schiedam, 19de eeuw.
1 stuk
55 Stukken betreffende het "Contract van OverIeeving onder den titel Vit
Voorzorg" te 's-Gravenhage, 13 augustus 1770-26 oktober 1847.
lomslag
56 Lijfrentebrief op naam van J. Teelinck, 31 maart 1617.
1 charter
57 Stukken betreffende een vrijwillige inschrijving ten behoeve van het
Rijk, maart 1844-15 april 1844.
3 stukken
58 Instruktie voor een nat-veenman, 18de eeuw.
1 katern
59 Rekening en verantwoording van de boedel van de Familie De Keyser
te Amsterdam, 24 mei 1799.
1 katern
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60 Briefvan H. Muller Szn te Rotterdam aan Prof. S. Vissering te Leiden
betreffende de industriele toestanden in Twente, 10 juli 1860.
1 stuk
61

Foto's en prentbrietkaarten betreffende de huisindustrie, atkomstig van
de Tentoonstelling van de Huisindustrie te Amsterdam, 1909.
lomslag
62 Lijst van kooplieden te Amsterdam op wie door de politie de aandacht
wordt gevestigd, 19de eeuw.
1 stuk
63

64

65

66
67

68

69

70
71

72

Memorie van toelichting betreffende de spoorweg Rotterdam-Amsterdam, 15 augustus 1881.
1 band
Stukken betreffende de oprichting van de Noordhollandsche Stoomboot Maatschappij te Alkmaar, 1843.
lomslag
Overzicht van het aantal gevangen walvissen en de prijzen van walvisolie, 1669-1778.
1 stuk
Prijzen van stenen te Alphen aan de Rijn, 1889-1915.
1 deel
Foto van een tekening van het stoom- en zeilschip "Noordkaper", gebouwd voor de walvisvangst, van de Firma Veder te Rotterdam, z.d.
(c. 1950)
1 stuk
Keuren en ordonnanties betreffende de afslag en verkoop van vis te
's-Gravenhage, 20 oktober 1614.
1 katern
Keuren betreffende het hoedenmakersgilde te 's-Gravenhage, 18 februari 1664.
1 katern
Bepalingen betreffende de brouwerijen te 's-Gravenhage, 17de eeuw.
1 katern
Rederijboeken van de schepen "Amphitrite, Ardjoeno, Auguste, Azia,
Catherine, Concordia, Elize Henriette, Ernestine, Ferdinandina Emma,
Het Goede Vertrouwen, Hollands-Trouw, Koning Willem III, Maria
Adolfina, Maria Catharina, Nehalennia, Nlcolaas Beets, Passaroeang,
Resolutie, Soembing, Tjeremai, Utrecht" en reisroutes van de schepen
"Concordia, Nil Desperandum en Oostenburg", 1847-1899.
18 delen
N.B. Zie bijlage VI.
1 stuk
"Journaalboek uyt 't memoriaal van Meester A. d'Graaf, door H.
Bout, schrijf- en reekenmeester te Amsterdam", 1771-1774.
1 deel
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73 Stukken betreffende de verordening aangaande de afvoer van afvalprodukten, 5 maart 1833-23 maart 1871.
lomslag
74 Ingekomen stukken van de Firma Van Kerkwijk & Ammelaan, tabaken snuifhandel te Alphen aan de Rijn, 7 juli 1800-19 november 1803.
1 pak
75 Schuldbekentenis van de ontvanger-generaal der Verenigde Nederlanden aan M. Teixeira Jr, 12 oktober 1703.
1 stuk
76 Prospectussen van de Nederlandsch-Hannoversche Spoorweg Maatschappij van Zevenaar naar Rheine, februari 1857. (Minuten).
lomslag
77 Oktrooi voor O. de Castro te Nieuwer-Amstel betreffende de vestiging
van een raffinaderij van lampolie en kaarsvet, 14 december 1839.
1 katern
78 Meetbriefje voor laken, Amsterdam, 25 september 1682.
1 stuk
79 Stukken van de Commissie van Landbouw in Zeeland betreffende
landbouw en veeteelt, 1805-1812, 1815 en 1834.
lomslag
80 Brief van J. D. Kessel aan De Wicquefort te Amsterdam betreffende
de verzending van HoIIandse bloemzaden en -boIIen naar Durbach,
4 april 1637.
1 stuk
81 Lijst van uitgevoerde artikelen van de licentmeester te Zwolle of
Deventer, 1575.
1 stuk
N.B. De lijst is zeer beschadigd.
82 Reglement van het kIeermakersgilde te Amsterdam, 1805. (Koncept).
1 stuk
83 Ingekomen stukken van C. S. van Kerkwijk, trashandelaar te Alphen
aan de Rijn, 1798-1809.
3 pakken
N.B. Zie bijlage VII.
84 Stoofboek van de Oost-meestoof te Brouwershaven, 5 juli 184817 oktober 1890.
1 deel
85 Marktberichten van de Firma Philippi & Co. te Amsterdam, 18381884.
4 delen
86 Borduurzijde en band van de Firma J. de Breuk te HaarIem, 19de eeuw
2pakken
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87 Stukken betreffende de plantages Vossenburg en Wayampibo te Suriname van G. de Vree, na zijn overlijden voor zijn kinderen beheerd
door de Gebr. De Reus te Amsterdam en de plantage Vredesteyn te
Suriname van M. van den Heuvel, 1705-1802.
18 delen
9katernen
1 stuk
N.B. Zie bijlage VIII.
88 Receptenboek en afbeelding van de katoendrukkerij van T. Wilson te
Haarlem, z.d. (c. 1860).
1 deel
1 stuk
89 "Observations sur Ie commerce et les produits de Sette", z.d. (c. 1770).
1 stuk
90 Rekesten, instrukties enz. betreffende het brouwersgilde te Amsterdam,
14 december 1673-26 januari 1769.
lomslag
91

Extrakt uit het kerkintekenregister van Amsterdam betreffende de
namen van drukkers, boekverkopers, zetters en binders, 15 februari
1592-1 mei 1666.
lomslag

92 Wissels en brieven van P. Cronenburg, koopman in fluweel te Amsterdam, 1662-1663.
lomslag
93

Rekeningen en kwitanties van boeken, wijnen, begrafenissen enz.,
1659-1812.
lomslag

94 BiIjet van de impost op koffie, thee, chocolade, serveth, bronwater,
limonade enz., te Amsterdam, 16 februari 1761.
1 stuk
95 "Lijst van verbodene koopmanschappen", z.d. (c. 1810).
1 stuk
96 "Arrest du conseil d'enhaut contre les compagnies souveraines",
8 juli 1661.
1 katern
97 Stukken betreffende de kosten van hooi, haver enz. voor de paarden
van de posterijen, 1760-1801.
lomslag
98 Staten van de goederen van J. Hingst, commissionairskantoor te Amsterdam, 1838-1864.
11 katernen
2 stukken
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99 Stukken van H. M. Jansen te Delft betreffende de oprichting van de
stoomvaartlijn Vlissingen-N oord-Amerika, 1868-1872.
1 pak
100 Brief van S. M. Rothschild te Wenen aan J. D. Herstatt te Keulen, L.
Richtenberger te Brussel en M. A. Rothschild & Fils te Frankfort betreffende een geldlening aan Baron De Mollerus, Nederlands zaakgelastigde te St.-Petersburg, 4 juli 1843.
1 stuk
101

PIaatsbiljet voor de postkoets van Ausbach naar Neurenberg, 7 januari
1840.
1 stuk

102 Administratie van Huis te Beverveurde in de provincie Utrecht, 17981860.
1 pak
103

Rekeningen en kwitanties betreffende de bouw van de weverijen van de
Firma MeIster te Enschede, 1861-1863.
lomsIag

104 Stoofboek van de meestoof te Renesse, 19 december 1708-30 maart
1796.
1 deel
105 Stoofboeken van de "Oude Meestoof" te Bruinisse,16 september 18251842.
6 katernen
106 Stoofboek van de meestoof "De Nieuwe" te Bruinisse, 1868-1871.
1 deeI
107 Stoofboeken van de meestoof te Dreyschor, 2 maart 1798-27 maart
1868.
3 deIen
108 Administratie van de meestoof "De Wassende Maan" te Bommede,
11 september 1865-21 maart 1862.
1 deeI
lomsIag
109

Monster van de meekrap, z.d. (c. 1920).
1 stuk

110 Administratie, douaneverkIaringen, rekeningen enz. betreffende de
fabriek van broekestreept en bont onder de Firma Gouke Sybrands
Hingst & Zoon te Harlingen, 1765-1833.
3 deIen
60msIagen
N.B. Zie bijlage IX.
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III

112

113

114

115

116

117

118

119
120

121
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Akten van transport, administratie enz. betreffende de steenbakkerij
"De Hooge Oven" te Almenum van S. G. Hingst, later voortgezet door
G. en S. S. Hingst, 1793-1835.
1 katern,
40msiagen
N.B. Zie bijiage X.
Vatenboek, vermoedelijk van de azijnfabriek van S. S. Jingst te Harlingen, z.d. (c. 1810).
1 deel
N .B. Later is dit boek door Mejuffrouw J. Hingst gebruikt voor de
administratie van de boerderij te Tzummardum, 1889/9011 januari 1921.
Stukken betreffende de exploitatie van de Nederlandsche Rhijnspoorweg, 19 september 1845-9 augustus 1859.
lomslag
Stukken betreffende de prijzen van levensmiddelen, kleding enz., 19de
eeuw.
lomsiag
Extrakten uit de resoiuties van de Staten van Holland en Westfriesland
betreffende de muntwaarde, 1762-1783; de commercie, 1774-1782; de
de fabrieken, trafieken en handwerken, 1775-1782; de Franse wisselbrieven, 1775; de ijkmeester, 1780.
1 pak
"Register van de cheynsen op 't Zas" (= Sas van Gent), z.g. "beuisboek", z.d. (c. 1650).
1 deel
"Staet en inventaris van de boedel van wijlen Jhr F. della Faille",
13 mei 1672.
1 deel
Brieven van Willem IV betreffende de Oost-Indische Compagnie,
16 juli 1749-11 september 1751.
4stukken
Renteboek van de sou-rente te Eecioo, 1767.
1 deel
Stukken van de familie Nepveu en aanverwante families betreffende de
plantages Buyslust, Carwassibo, 't Gulden Vlies, Hegt en Sterk, Ma
Retraite, La Singularite, Spieringszorg, Stolkerts Vleyt, Vrouwenvlijt
en Zoelen te Suriname, 1687-1864.
2 pakken
N.B. Zie bijlage XI.
Notulen van de vergaderingen van de Heren Bewindhebber der WestIndische Compagnie betreffende de Societeyt van Suriname, 16831695.
4 delen
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122 Overzicht van de Rijnvaart, 1868-1908.
lomslag
123 Prijzen van lint, band, veters, veterband enz., van de Gez. Boex te
Breda, 1845.
1 stuk
124 Stukken van La Penja en Gabaij Henriques, kooplieden te Rotterdam,
betreffende boedelscheidingen enz., 1695-1789.
lomslag
125 Instrukties, oktrooien, reglementen enz. betreffende de Oost-Indische
Compagnie, 1602-1796.
1 deel
126 Instrukties, oktrooien, reglementen enz. betreffende de kolonies
Essequebo en Demerary van de West-Indische Compagnie, 16701767.
1 deel
127 Telegram van Amsterdam naar Den Haag, via de Electro Magnetische
Telegraaf, z.d. (c. 1860). (Minuut).
1 stuk
128 Circulaire van de inspecteur-generaal aan de residenten op Java betreffende de landelijke inkomsten, december 1817.
1 deel
129 Open brief van luitenant-kolonel Nahuys aan de gouvemeur-generaal
van Nederlandsch-Indie betreffende de uitgifte van land in Djocjacarta,
29 september 1822.
1 deel
130 Stalenboeken van Harrods Gingham te Londen, 1927 en 1930.
2 delen
131 Kwitantie van de tweede lOOste penning, 1 augustus 1696.
1 stuk
132 Kwitantie van de Amsterdamsche Pijp-Gas-Compagnie, 1 oktober
1861.
1 stuk
133 Rekeningen van geleverd porselein aan koning Lodewijk Napoleon,
14 juni 1808-juli 1808.
3 stukken
134 Overzicht van de baten en lasten van het Amortisatie Syndicaat, z.d.
(c. 1824).
1 stuk
135 Kranteartikel betreffende de oprichting van de Aigemeene Bataafsche
Brand-Waarborg-Maatschappij, 31 augustus 1805.
1 stuk
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136 Broodprijzen te Leiden, 1 januari 1829.
1 stuk
137 Grootboek van een wijnhandelaar te Leiden, 1804-1817.
1 deel
138 S ukken van de Familie Twent en Twent van Rozenburg te 's-Gravenhage betreffende particuliere zaken, de HeerIijkheid Rozenburg en het
Huis Lapienenburg te Hillegom, 1729-1829.
5 pakken
N.B. Zie bijlage XII.
139 Aantekeningen betreffende lonen van kIeermakers te Amsterdam,
1906-1908.
1 deel
140 Cheque op naam van J. D. Jannay te Amsterdam, 2 december 1851.
1 stuk
141 Rekeningen en kwitanties van de weduwe N. Keetelaar te Amsterdam
betreffende levensmiddelen, medicijnen enz., 1795-1796.
10mslag
142 Administratie van de timmer- en houtwarenfabriek Bakker & De Vries
te Wormerveer, 1896.
1 deel
143 Affiche van de Lijfrenten Societeit onder de zinspreuk "Abundans
Messis Spes Seminantis" te Amsterdam, z.d. (c. 1771).
1 stuk
144 Model van een assurantiepoIis, z.d. (c. 1780).
1 stuk
145 Rekening van geleverde stenen, dakpannen en tegels, 1686.
1 stuk
146 Foto's betreffende de sinkeptinwinning, z.d. (c. 1930).
10mslag
147 Kontrakten van tontine betreffende de aankoop van aktien in de OostIndische Compagnie, Amsterdam, 1691.
2 stukken
148 Stalenboek van Irish Linen Industries, z.d. (c. 1932).
1 deel
149 Kranteartikelen betreffende de Pelikaanvlucht en de vlucht van de
Uiver, 31 december 1933-24 oktober 1934.
10mslag
150 Akte betreffende de scheiding van de boedel van wijlen P. J. Suringar,
wijnhandelaar te Groningen, september 1827.
1 deel
151 Aandelen in de Cinco por ciento espagnol te Madrid, 6 februari 1836.
2stukken
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152 Wet tot eene betaling bij wege van leening, in evenredigheid der directe
belastingen en tot het daarstellen van schatkist-biljetten, 22 november
1830.
1 stuk
153 Verklaringen van schipper A. Claver betreffende de lading van zijn
schip "De Eendraght" te Smirna, 28 februari 1714.
1 stuk
154 Rekening van een begrafenis te Leiden, z.d. (c. 1653).
1 stuk
155 Brief betreffende de verzending van goederen, 25 augustus 1685.
1 stuk
156 "Table alphabetique des navires expedies du port de Marseille pour les
Isles de I'Amerique, la Guinee et I'Inde", 1786.
1 deel
157 Kontrakten, rekesten enz. van D . van der Linden Vooren te Amsterdam be1reffende zijn tabakshandeI, 8 augustus 1842-14 maart 185!.
lomslag
158 Akten van transport betreffende plantages op de eilanden Dominica
en Grenada, 1 september 1774-22 september 1775.
4 charters
159 Stukken betreffende de verkoop van katoenen lijnwaden door de OostIndische Compagnie, 3 januari 1793-19 november 1800.
lomslag
160 Kopieboek van de Firma van Ommeren, Rueb & Co., tabakshandelaars te Batavia, 30 december 1841-13 juni 1843.
1 deel
161

Patent voor de "water-buysmolen", uitgevonden door C. van Vuuren,
timmerman te Amsterdam, 6 september 1736.
1 stuk
162 Kontrakten, gesloten tussen rnr. J. van Lennep en P. Meyer Wamars
betreffende de publikatie van de werken van mr. J. van Lennep,
22 december 1843-3 oktober 1848.
3 katemen
163 Opstellen van H. van Rijckevorsel over de Oost-Indische handel, 18421847.
4 delen
164 Akte betreffende de zijdehandel te Haarlem, 18 augustus 1678. (Kopie).
1 stuk
165

"Notitie van een Iiquide parthye obligatien ten lasteD van Holland en
Westvriesland, Oost-Indische Compagnie e.a.", verkoop te 's-Gravenhage, 26 juni 1793. (Kopie).
1 stuk
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Stukken betreffende de likwidatie van de Firma A. & S. Boas, bankiers
te's-Gravenhage, 1 december 1784-14 maart 1798. (Kopieen).
5 stukken

167 Debiteurenboeken van W. P. Dekker, timmerbedrijf te Zaandam,
1849 en 1850-1854.
2 delen
168 Prijscouranten van de Handels-Vereeniging te Soerabaya, W. B. Ledeboer & Co., te Makassar, E. Schellhas & Co. te Hongkong, de HandeIs-Vereeniging te Samarang, Hooglandt & Co. te Singapore en Boon,
In 't Veld & Co. te Padang, 1877.
10mslag
169 Overzicht van het aantal spinsters en wevers in Engeland, 1777-1825.
1 stuk
170 Debiteurenboek van een lijnbaan te Leiden, 1 januari 1774-1 mei 1777.
1 deel
171

Staat van het tontine-kontrakt, opgericht door W. Bruijn te Amsterdam d.d. 1 april 1797, 1 juli 1831.
1 stuk

172 Extrakt uit het register der lijfeigenen boven de acht jaren in de residentie Batavia betreffende de betaling van belasting voor de lijfeigene
Vrijdag door W. Forreman, 1 maart 1844.
1 stuk
173

Wissel brief op naam van S. Mente te Batavia, 3 december 1822.
1 stuk

174 Prijscouranten van goederen te Batavia, 22juni 1849.
2 stukken
175 Allegorische voorstelling van de verzending van stalen polemieten naar
Batavia door M. van Weeren te Leiden, 23 november 1861.
1 stuk
176 Allegorische voorstelling van de fabriek van F. Lelyveld Wzn te Leiden
z.d. (c. 1860).
1 stuk
177 Specificatie van het gebrouwen bier in een brouwerij te Maastricht,
5 januari 1852-10 mei 1853.
1 deel
178 Aantekeningen en gegevens van I. Weckerlin betreffende de katoenindustrie, 17de-20ste eeuw.
1 pak
179 Algemene overzichten van de passagiersjlandverhuizers, vertrokken
uit de haven van Amsterdam, 1923-1924.
1 deel
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180 Stukken van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, afdeling
Rotterdam, Schiedam en omstreken, betreffende tentoonstellingen op
agrarisch gebied, 1863-1882.
lomslag
181

"Empruntdeforce",1795.
1 stuk

182 Lijfrentebrief op naam van M. Lestevenon te Gouda, 4 november
1675.
1 charter
183 Kopieboek, vermoedelijk van een makelaar te Amsterdam, 1 januari
1859-31 december 1860.
1 deel
184 Conditien van een fonds of negotie, onder direktie van Th. Passalaigue
& Zoon, kooplieden te Amsterdam, ten behoeve van de deelhebbende
planters te Suriname, 1 juni 1770.
1 stuk
185 Kopieboeken, stalenboeken en patronen van P. Achard & Sohne en
D. Achard & Sohne, textielfabrikanten te Friedrichsdorf, 3 juli
1798-14 maart 1844.
6katemen,
2 delen,
lomslag
186 Plaatsbewijzen voor de diligence, 27 januari 1827-9 november 1841.
3 stukken
187 Lijst van goederen voor de Cura9110sche markt, z.d. (c. 1850).
1 stuk
188 Overzicht van de assurantiepremieen in het Oostzeegebied, 1822-1823
4stukken
189 Circulaire van J. P. Bombarda te Parijs betreffende de verkoop van
lijfrenten, 24 januari 1710.
1 stuk
190 Statuten van het ziekenfonds "De Societeit tot Nut van het Algemeen"
te Amsterdam, z.d. (c. 1801).
1 stuk
191

Stukken betreffende de inrichting en werking van het verbruiktoezicht
op olieen, vetten en oliehoudende noten van de NederIandsche Overzee Trustmaatschappij te's-Gravenhage, 1916-januari 1917.
lomslag

192 "Vergelijkende staat van de nering op het platteland en in de steden
van Holland, z.d. (c. 1625).
1 katem
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194

195

196

197

198
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Stukken van de Compagnie van Assurantie te Rotterdam betreffende
handel en scheepvaart, 29 juni 1720-4 oktober 1735.
lomslag
Kopieboek van de Firma J. Osij & Zoon, kooplieden in tabak, cacao,
suiker enz., te Rotterdam, 26 mei 1749-5 maart 1804.
1 band
Stalenboeken van Het Klokhuis, kunstnijverheidshandel te Amsterdam, 1914-1918.
2 delen
Stalenboek van "Regenboogwol" van de N.V. Amsterdamsch Verzendhuis van Garens te Amsterdam, 1935.
1 deel
Gegevens betreffende het budgetonderzoek te Enschede door Mevrouw
dr. W. H. Posthumus-Van der Goot te Amsterdam, 1920-1922 en het
budgetonderzoek onder alleenstaande vrouwen, 1929.
lomslag
Werkboekje van I. Dupont, spinner te Gent, 6 juli 1820-20 juni 1835.
1 katern

199 Koerslijsten, cargalijsten, berichten van associaties enz., 20 november
1819-20 juli 1839.
lomslag
200 Lijst van beurtveren, 1734-1860.
1 stuk
201

Rapporten betreffende de koffieveiling van de Nederlandsche Handel
Maatschappij, uitgebracht door de Kamers van Koophandel en Fabrieken te Dordrecht en Middelburg, 1862.
3 katernen
202 Rapport betreffende de regeling der makelaardij, z.d. (c. 1930).
2 delen
203 Tarief van het kanaalgeld voor het Groot Noordhollandsch Kanaal
v66r1876, z.d. (c. 1876).
1 katern
204 Foto's, rapporten enz. betreffende de radioverbindingen tussen Nederland en Indie, de Internationale Radio-Conferentie te Washington, de
aanleg van telegraafieidingen in Indie enz., 1920-1928.
8 delen
205 Kontrakt van compagnonschap, gesloten tussen W. O. Brunings en
T. ten Cate te Sneek betreffende de regeling van betalingen, 29 september 1840. (Kopie).
1 stuk
206 Stukken van de "Commissie van Advies inzake de Tinexploitatie op
Banka en de Kopermijnen op Timor", 1849-1850.
lomslag
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207 Stukken van de N.V. Afrikaansche Handelsvereeniging te Rotterdam,
24oktober 1868-8 september 1880.
lomslag
208 Circulaires van de Nederlandsche Zuid-Afrikaansche LandbouwMaatschappij en de Transvaalsche Land-Exploiratie-Maatschappij te
Amsterdam, oktober 1890-20 februari 1892.
lomslag
209 Aandelen in de Poyaisian Land Grant en de Poyais Loan, 1823-1834.
lomslag
210 Huishoudboek van Mevrouw S. du Tour-I'Empereur van Oppyck te
Leiden, later te 's-Gravenhage, januari 1660-1665.
1 deel
211 Correspondentie van J. IJzerman te 's-Gravenhage met de Vereenigde
Glasfabrieken te Schiedam betreffende de flessenindustrie in Nederland, 25 augustus 1928-11 oktober 1928.
lomslag
212 Prijscouranten van katoen, tabak, drogerijen enz., van Barber &
Nephew te Londen, E. Busch & Co. te Liverpool en Londen (F. & E.
Delius) te Bremen, Duncan & Ewing te Liverpool, Gladstone &
Serjeantson te Liverpool, W. H. Hawkins te Liverpool, W. Hewitt te
Londen, T. Kilby & Co. te Londen, Marriott & Rogers te Londen,
Priestly, Griffith & Co. te Liverpool, W. G. Rolfes te Londen, Roscow,
Arnold & Leete te Liverpool, Rowlinson & Co. te Liverpool, Swens &
Mann te Haarlem, Vos, Borst & Co., te Liverpool en T. Wade & Son
te Londen, 1837-1853.
lomslag
213

Catalogi van veilingen door de makelaars Barber & Nephew te Cornhill, G. Brooks & Co. te Cornhill, Corrie & Co. te Cornhill, S. Ellis te
Cornhill, E. Emley te Cornhill, H. S. Floud & Co. te Londen, Forman
& Hadow te Cornhill, W. T. Goad & Rigg te Londen, D . Gray te Cornhill, J. & S. W. Griffin te Cornhill J. P. Howard & Co. te Cornhill, C.
L. Jenkin te Cornhill, Johnson, Renny & Millmann te Londen, W.
Kirkmann & Co. te Cornhill, A. Lewis te Cornhill, T. Merry & Son
te Cornhill, Norton, Kilburn & Co. te Londen, Price & Gifford te
Cornhill, C. Roberts te Cornhill, en Trueman & Cook te Londen,
1839-1840.
lomslag
214 "Instructien voor den handel tot Canton in China", 1751-1758.
1 deel
215 Rapporten betreffende de handel op Canton in China, 1756-1757.
3 delen
216 Memoriaal van een makelaar te Amsterdam, 27 juni 1796-8 mei 1798.
1 deel

INVENTARIS VAN DE VERZAMELING "KLEINE AANWINSTEN"

327

217 Voorwaarden voor een negotiatie ten laste van deelhebbende planters
te Essequebo en Demerary, 1 juli 1772.
2 stukken
218 Statistische jaaroverzichten van het goederenvervoer van de Nederlandsche Rhijnspoorweg in Nederland, 1858/59-1875/76.
10mslag
219 Statistische jaaroverzichten van het goederenvervoer van de Nederlandsche Rijhnspoorweg in Duitsland, 1859/60-1875/76.
10mslag
220 Stukken betreffende klokkegieterijen, 17de-20ste eeuw.
1 pak
10mslag
221

Stukken van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij
te Amsterdam betreffende het vervoer van goederen naar St.-Petersburg en de wijzigmg van de statuten, 1856-4 juni 1861.
10mslag
222 Stukken van de "Commissie van Toevoorsigt" te Amsterdam, 1 januari
1850-2 augustus 1852.
10mslag
223

Stukken betreffende de bacovencultuur in Suriname, 1910-1911.
20mslagen
224 Overzicht van de organisaties in het havenbedrijf te Amsterdam, 1906.
2katemen
225 Stukken van de "Permanente Commissie van Arbitrage" betreffende
het geschil over lonen in de houthaven te Amsterdam, 1903-1905.
10mslag
226 Brieven van dr G. H. Muller te 's-Gravenhage aan F. C. Meurs te
's-Gravenhage betreffende het Haagsch Departement van de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering van Nijverheid, 15 december
1863-7 juni 1864.
10mslag
227 Klantenboeken van een kantoorboekhandel te Amsterdam, 1797-1812.
2 delen
228 "Quohier van de verpondingen over de quartieren in Vlaenderen",
29 november 1629. (Kopie).
1 katern
229 Overzichten van het vervoer van passagiers van Amsterdam naar Zaandam v.v. met zeilschepen en met de stoomboot "Mercurius", 18261832.
4 stukken
230 Aandelen in de Stoomschroef-Schooner-Reederij onder direktie van
P. van Vlissingen te Amsterdam, 1 januari 1856.
10 stukken
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Aandelen in de Stoom-Sleepdienst over het Pampus door middel van
een gezonken ketting, onder direktie van P. van Vlissingen te Amsterdam, 1 januari 1857.
2 stukken

232 Stukken van de Kommanditaire Societeit en de Koninklijke Fabryk
van Stoom- en Andere Werktuigen onder de Firma P. van Vlissingen &
Dudok van Heel te Amsterdam, betreffende de uitgifte van aandelen
en de oprichting van een N.V., 8 augustus 1868-30 november 1870.
lomslag
233

Stukken van de Oost-Indische Maatschappij van Administratie en Lijfrente te Amsterdam betreffende de financiele staat der Maatschappij,
27 januari 1844-26 september 1870.
lomslag

234 Kontrakt, gesloten tussen het Koninkrijk Belgie en J. P. Morgan & Co.
en Guaranty Trust Company, bankiers te New York, betreffende een
geldlening, 21 januari 1921. (Kopie).
1 stuk
235 Aandelen en stukken betreffende aandelen in de plantages Esperance,
Hofwijk, Livonia, Lunenburg, Marienburg, Patiencie, Twijffelachtig
en Zoelen in Suriname, 1 november 1772-1 augustus 1820.
lomslag
236 Aandelen in het eiland Tobago in Amerika op naam van de Gebr.
Backer te Amsterdam, 17 november 1775.
1 stuk
237 Administratie van S. Kleersnijder, glashandelaar te Amsterdam, 17811786.
1 deel
238 Stalenboek van laken, z.d. (c. 1890).
1 deel
N.B. De stalen zijn door mot aangetast.
239 W. Oudshoff. "Volledig theoretisch en practisch handboek voor het
Italiaansch of koopmansboekhouden"; met oefenboeken van W.
Bakker te Amsterdam, 1839-1846.
3 delen
4katemen
240 Stukken van de Oost-Mrikaansche Compagnie te Rotterdam, 18831899.
3 delen
20mslagen
241

Gegevens over posterijen, bankiershuizen, kooplieden enz., 1828-1836.
1 deel
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242 Prospectussen van de Rotterdamsche Bankvereeniging te Rotterdam
betreffende deviezen, credietbrieven enz., juni 1937-1945.
lomslag
243 Memoriaal en grootboek van E. J. Israel, koopman in manufacturen te
Amsterdam, 22 mei 1795-11 juli 1797.
2 delen
244 Gegevens over molens te Zaandam en Oostzaan, z.d. (c. 1920).
1 deel
245 Balans en circulaires betreffende associaties van de Gebr. Hartsen te
Amsterdam, 1 januari 1814-25 september 1900.
1 deel
lomslag
246 Gegevens over de vervaardiging van batik en het vervoer van goederen
naar Indie, z.d. (c. 1851).
1 deeI
247 Facturenboek van tabak, katoen, suiker, thee enz., 1816-1817.
1 deel
248 Klantenboeken, vermoedelijk van een vatenhandelaar, 7 maart 179529 juni 1801.
2 delen
249 Akten betreffende het beheer van de theehandeI van W. H. Nolthenius
en J. van Eik, pakhuismeesteren van de thee, te Amsterdam en de
koffiehandeI van J. van Eik, P. ten Cate en J. A. toe Laer te Amsterdam, 8 mei 1826 en 1 juni 1841.
2 stukken
250 Brief van P. Vreede te Tilburg aan J. van Heukelom te Leiden betreffende de vestiging van fabrieken in Brabant en de organisatie in de
HoIIandse fabrieken, 30 juni 1790.
1 stuk
251

Brievenboek van de Firma Forsten & Co., papierfabrikanten te Gronrogen, 7 oktober 1797-30juni 1804.
1 deel

252 Prijscouranten van touw van de Firma P. A. Beck te Amsterdam,
1899.
2 stukken
N.B. Bij de prijscouranten bevinden zich monsters touw.
253 Prijscourant van verfwaren van de Firma Hafkenscheid & Zoon te
Amsterdam, z.d. (c. 1890).
1 katern
254 "GeIijkstandigheid der prijzen tusschen de Utrechtse en Zeeuwse
zak", 1779.
2stukken
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255 "Verdeelinge der lasten in bizondere steeden en gebragt tot Leidsche
maaten", 1779.
1 deel
256 Wekelijkse opgaven van schepen, die in de havens van Amsterdam,
Appingedam, Delfzijl, Groningen, Nieuwe Diep en Rotterdam zijn
binnengekomen, 26 februari 1855-12 december 1864.
1 pak
257 Aandelen in het Schermeer's Brandcontract, opgericht 1 januari 1813,
20 juni 1857.
2 stukken
258 Lijst van goederen, die in 1829 uit de haven van St.-Petersburg zijn
geexporteerd, uitgegeven door W. Brandt & Co. te St-Petersburg,
22 november 1829.
1 stuk
259 Havenberichten van Batavia, Semarang en Soerabaja, 17 december
1831-lOjanuari 1832.
1 stuk
260 Catalogi van veilingen van schepen, scheepsuitrustingen, tabak e.a. te
Rotterdam, 21 juni 1831-8 mei 1846.
4katemen
261 Verslag van een veiling van indigo en cochenille, geveild door de Nederlandsche Handel Maatschappij, 22 september 1840.
1 stuk
262 Veilingsvoorwaarden voor theeen van de Nederlandsche Handel
Maatschappij, z.d. (c. 1840).
1 stuk
263 Affiches van veilingen van schepen en tabak te Rotterdam en Dordrecht, 15 december 1831-11 oktober 1851.
6 stukken
264 Aandeel in het "Contract van Overlevering La A" te Rotterdam op
naam van B. Molewater Jr, 2 juli 1824.
1 katem
265 Rekeningen van goederen, verzonden van Rotterdam naar Curacao en
v.v. met het brikschip "Venillia", 22 december 1815 en 25 juni 1817.
2 stukken
266 Circulaire van associatie van de Firma Wed. J. van der Voort met A.
A. van der Crab betreffende de kaashandel en lijnbaan te Edam,
24 maart 1818.
1 stuk
267 Prospectus van het Rotterdamsch Etablissement tot opslag, voorbereiding ten verkoop en levering van thee per ontvangcedullen, 1 augustus 1820.
1 stuk
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"Berigt van inteekening op eene Nederduitsche vertaling van Horsburgh's India Directory, onder den titel van Horsburgh's Zeemans
Gids of Wegwijzer in en naar Oost-Indien, "september 1839.
1 stuk

269 Prospectus van het Nederlandsch Vennootschap der Asphalt- en
Bitumenmijnen van SeysseJ, z.d. (c. 1855).
1 stuk:
270

"Conditions de la place d' Anvers pour les marchandises", 1824.
1 katem

271

"A new edition of the British tariff or custom's duties", 1846.
1 katem

272 Rekest van J. P. Koens aan Z.M. Koning Willem II betreffende de
goedkeuring van zijn ontwerp tot aanleg van een spoorweg van Amsterdam naar Rotterdam, 3 oktober 1846.
1 katem
273

Stukken betreffende het "Contract van Overleving" te Rotterdam, opgericht door H. Oostendorp, 14 augustus 1799-25 mei 1825.
3 stukken

274 Brieven van Maus, controleur der posterijen in Belgie, betreffende de
verzending van teIegrammen, 18 december 1815 en 8 april 1816.
3 stukken
275 Extrakt uit de notulen van de Staten van Zeeland betreffende het peilen
van wijnen, brandewijnen en bieren op het platteland van Walcheren,
25 november 1680.
1 stuk:
276

Resolutie van Koning George II van Engeland betreffende de lonen
van wolbewerkers, 13 november 1755.
1 katem

277

Wet op de regeling van de kinderarbeid in Engeland, 17 januari 1832.
1 stuk:

278

Regeling van de invoerrechten op goederen, die in Rusland worden ingevoerd, 15 mei 1832.
1 katem

279

Circulaire van de boekhouders van meestoven te Bommenede, Brouwershaven, Bruinisse, Dreischor, Elkerzee, Haamstede, Nieuwerkerk,
Noordwelland, Oosterland, Renesse, Vianen en Zierikzee betreffende
de vaststelling van de prijs voor het reden van meekrap, 12 juli 1765.
1 stuk:

280 Overzicht van graanprijzen, 2 april 1701-1821.
1 stuk:
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281

Prijscouranten van granen en peulvruchten, uitgegeven door W.
Gerbers en Ulferdus Schilthuis te Groningen, 7 maart 1837-26 september 1843.
3 stukken
282 Lijst van maten voor bieren, cement, granen, haring, olie, steenkolen,
turf, vruchten, wijnen enz., z.d. (c. 1775).
1 stuk
283

Brieven van lakenhandelaars te Hoom betreffende de lakenhandel,
23 november 1635-27 juni 1654.
23 stukken
284 Stukken van het "Contract van Overleeving onder den zinspreuk De
Tyd baard Roozen", onder direktie van J. H. Asschenberg en H.
Hof(f)ham, na 1794 onder direktie van T. C. van Herzeele en H.
Vollenhoven, 31 oktober 1772-1794.
5 stukken
285 Kasboeken van ir G. H. Fuhri SnetWage te Heemstede, later te Overveen, maart 1928-3 februari 1949.
7 delen
286 Brieven betreffende de exploitatie van een aantal huizen te 's-Gravenhage door Prof. dr. N. J. Polak, J. Polak Cats, H ., S. en M. Cohen te
Rotterdam en H. Hartog Cohen te Haarlem, 19 maart 1935-8 november 1941.
1 omslag
287 Klantenboek van T. Hofstra, timmerman te Franeker, 9 januari 186922 augustus 1874.
1 deel
288

Overzichten van de wisselkoersen te Amsterdam, 1922.
1 katem
2 stukken
289 Verslag van een verbIijf te Cap Francois en te Philadelphia door een
koopman uit Iserlohn aan zijn vader, 10 november 1784.
1 katem
290

"Wastbook", vermoedelijk van A. Hellicar, 1763-1773.
1 deel
N.B. In dit deel bevinden zich gegevens betreffende aandelen, vervoer van zout, gember, enz.

291

Cognossementen van A. Laville, koopman te ArIes, betreffende de
verzending van goederen van ArIes naar Marseille en Toulon, 7 augustus 1734-19 augustus 1758.
1 deel

292 Kopieboek van brieven betreffende fluweel, velours enz., 17 september
1789-1 juni 1792.
1 deel
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Memoriaal en journalen, vermoedelijk van P. Merckman Noortdijck,
lintweverij te Haarlem, 8 januari 1728-11 februari 1774.
3 delen

294 Grootboek van een glasfabriek te Vere betreffende de aBevering van
Bessen, 1 maart 1761-30 april 1764.
1 deel
295 Akten betreffende diamantslijperijen te Amsterdam, 20 mei 168326 juni 1685. (Kopieen).
4stukken
296 Akten betreffende de lakenhandel te Amsterdam, 22 juni 1683-26
februari 1694 (kopieen).
3 stukken
297 Akten betreffende de zijdehandel, 17de-19de eeuw. (Kopieen).
lomslag
298 Aantekeningen over bierbrouwerijen te Amsterdam, 17de eeuw.
lomslag
299 Kas- en grootboeken van F. J. W. H. Smitz te Delft, 1837-1888.
6 delen
1 katern
300 Stukken betreffende de bouw van een brug over de Maas bij Uselmonde
en Zwijndrecht ten behoeve van de spoorlijn Rotterdam-Dordrecht,
juli 1861-mei 1867.
lomslag
301

Stukken betreffende het rekest van scheepsbouwmeesters te Alblasserdam, Kinderdijk e.a. aan Koning Willem III inzake de uitvoering van
de voorstellen van de "Commissie van Enquette der Nederlandsche
Koopvaardijvloot" en de afschaffing van de suikeraccijns, oktober
1879-december 1879.
lomslag

302 Akte van transport betreffende een oppervlakte water van de rivier
De Noord te Nieuw-Lekkerland en Alblasserdam door de Staat der
Nederlanden aan J. Smit Jzn., scheepsbouwmeester en reder te Kinderdijk, 5 mei 1892.
1 katern
303 Brief van H. Kop te Delft aan F. Smit te Kinderdijk betreffende de
bouw van stoomschepen, 28 april 1909.
1 stuk
304 Stukken betreffende het pleidooi voor de belangen van de scheepvaart
in verband met de bouw van een brug over de Koningshaven te Rotterdam, 3 juli 1914-31 maart 1922.
lomslag
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305 Stukken betreffende de regeling van de levering van scheepsbouwmaterialen (z.g. "Neben-Vertrag") door ir F. Smit en J. Muysken,
30 oktober 1917-8 maart 1918.
lomslag
306 Correspondentie van de "Commissie tot Onderzoek van de Uitvoerbaarheid der Oprichting van een Nederlandsch Classificatie Bureau",
23 februari 1918-30 maart 1918.
10mslag
307 Stukken van de "Commissie voor Samenstelling van het Corps Ingenieurs van de Marine", 28 januari 1921-18 augustus 1921.
lomslag
308 Stukken betreffende de verbinding Maasbracht-Born-Maastricht voor
het vervoer van steenkolen, 23 maart 1921-24 maart 1924.
lomslag
309 Rapporten met bijbehorende correspondentie van de "Commissie
inzake de Regeling van de Schade", ontstaan door de schorsing van de
bouw van H.M. Kruiser "Celebes" door de Maatschappij voor
Scheeps- en Werktuigenbouw Fijenoord te Rotterdam, 7 april 192112 februari 1924.
10mslag
310 Rapport en akte betreffende de arbitrale beslissing in het geschil tussen
de N.V. Werf De Noord te Alblasserdam en de N.V. NederlandschAmerikaansche Stoomvaart Maatschappij Holland Amerika Lijn te
Rotterdam over enkele vorderingen door de N.V. Werf De Noord,
26 november 1924 en 3 november 1925.
2katernen
311 Stukken betreffende het geschil tussen B. Wilton te Voorburg en de
N.V. Wilton's Machinefabriek en Scheepswerf te Rotterdam over de
restitutie van de forensenbelasting door de N.V. Wilton aan B. Wilton,
19 januari 1925-8 juli 1927.
lomslag
312 Stukken van de "Commissie tot Exploitatie van het Gemeenschappelijk Stoomgemaal mr. J. Louden" te Vierpolders en Wield recht,
3 september 1925-5 december 1925.
lomslag
313 Correspondentie betreffende het geschil tussen de Germaniawerft en de
Scheepvaart- en Kolen Maatschappij over de stabiliteltsproef met de
"Zeeland", 23 januari 1926.
10mslag
314 Rekenboek van H. Swaen te Heeteren, 30 november 1694-februari
1695.
1 deel
315 Rekenboek, 9 februari 1732-15 juli 1732.
1 katern
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316 Aantekeningen enz. van dr. E. Zimmermann betreffende de linnenhandel tussen Nederland en Silezie, 17de eeuw.
10mslag
317 "Vertrouwelijke mededelingen van het Incasso- en Informatiebureau
Verleur & Nolten" te Amsterdam en Rotterdam, 1910-1913.
4 delen
318

"Lijst der namen en nommers der kapiteins, namen en soort der schepen en de namen der heeren boekhouders der Maatschappij tot Nut
der Zeevaart", opgericht te Rotterdam 1819, 1843.
1 stuk

319 "Weer-voorspellenden tafel ter bevordering van den landbouw, koophandel, zeevaart enz.", 1814.
1 stuk
320 Tarief van de loodsgelden voor de binnenloodsdienst bij het Loodswezen van de Goedereede en de Maas op de standplaats Hellevoetsluis,
1837.
1 stuk
321

Modellen van monsterrollen, z.d. (c. 1830).

2 stukken
322 Kwitanties van de levering van vee, boter, vruchten, bloemen e.a.,
16 november 1765-20 juli 1789.
10mslag
Huishoudboeken van Mevrouw J. A. van Gelder-Scalogne te Scheveningen, 1907-1949.
1 pak
N.B. De huishoudboeken zijn na het overlijden van het echtpaar
Van Gelder openbaar.
324 Aandelen in de Naamlooze Maatschappij tot Invoering der Zijdeteelt
in Noord-Braband te St.Michels-Gestel, 1 juli 1842.
2 stukken
325 Aandeel in de Maatschappij voor Volkskoffiehuizen te Amsterdam,
december 1879.
1 stuk
323

326 Aandeel in de Naamlooze Vennootschap van Koophandel, de Inrigting tot Burger-Spijsbereiding te Amsterdam, 1 juli 1859.
1 stuk
327 Aandelen in de Maatschappij De Atlas, onder direktie van H. P. van
Heukelom en J. F. Taunay te Amsterdam, 15 oktober 1851.
5 stukken
328 Aandelen in het Tweede Contract van Belegging op Fransche Effecten,
1 februari 1787.
6 stukken
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329 Aandelen in de Amsterdam-Hamburger Stoomboot-Maatschappij,
januari 1855 en 20 oktober 1856.
2stukken
330 Aandelen in een Iening ten behoeve van de oprichting van een "Gebouw geheel van IJzer en Glas te Amsterdam, bestemd voor bloemen
en planten", 31 augustus 1853.
2 stukken
331

Aandelen in de Mechanieke Papierfabriek, onder direktie van C. van
Kempen Bavink te Utrecht, 1 januari 1839 en 1 februari 1842.
2 stukken

332 Aandelen in de Nederlandsche Suikerraffinaderij te Amsterdam,
12 december 1849.
11 stukken
333 Aandeel in de Amsterdamsche Haring-Reederij, 1 juli 1824.
1 stuk
334 "Assignats de dix mille francs" en "de vingt-cinq livres", 1794.
1 omslag
335 "Promesses de mandat territorial", 1795.
lomslag
336 "Billets d'amortissements" ten laste van de Heerlijkheden en de Landen
van de Grote en Kleine Moeren en van het Moerland in Oostenrijksen Frans-Vlaanderen, 30 september 1780 en 1 november 1780.
5 stukken
337 Obligaties van een loterij-negotiatie van Vere, 1 augustus 1794.
2 stukken
N.B. Bij de obligaties zijn enkele brieven gevoegd betreffende de
waarde van deze obligaties in 1893.
338 Afiossing-biljetten, behorende bij obligaties ten laste van de Hollandse
Kamers van de Oost-Indische Compagnie, z.d. (c. 1790).
5 stukken
339 Certificaten van de Associatie van Amerikaansche Fondsen te Amsterdam, 7 oktober 1807.
3 stukken
340 Statistische overzichten van Sumatra- en Java-tabak, door Dentz &
Van der Breggen, makelaars in tabak te Amsterdam, 1921/23-1939.
17 delen
341

Marktberichten van olieen, margarine, zaden, granen enz., verzameld
door Calve te Delft, 1893-1903.
1 pak
N.B. De marktberichten zijn in alfabetische volgorde opgeborgen.
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342 Verslagen "eener ontlading door duikers, van een met spoorstaven geladen kofschip, gestrand en gezonken op den Noorderhaaks bij Texel",
november 1846.
2katems
343 Prospectussen betreffende de oprichting van duikerreederijen, maart
1847-december 1855.
4stukken
344 Dagboek van een reis van Harderwijk naar Batavia v.v., 3 mei 18381 januari 1846.
1 stuk
345 Catalogi van de N.V. Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen, 1928.
3 delen
346 Brief van N. P. van den Berg, president van de Javasche Bank te
Batavia, aan mr J. L. de Bruijn Kops, redakteur van de Economist te
's-Gravenhage, betreffende het plaatsen van artikelen over de muntkwestie, 24 april 1875-17 november 1876.
5 stukken
N.B. Bij de brief bevinden zich Algemeene Handelsbladen, die betrekking hebben op dit onderwerp.
347

Krantenartikelen betreffende het geld- en muntwezen, 14 juli 1934februari 1949.
1 pak

348

Marktberichten van P. A. Bundten te Amsterdam, J. S. van Burg te
Middelburg, Van Heel & Co. te Goes, J. H. Jurriaanse & Zoon te
Rotterdam en W. M. Roodenburg te Dordrecht betreffende granen,
olieen, peulvruchten en meekrap, 2januari 1873-9 maart 1874.
lomslag

349 Gegevens over de hooiboor, uitgevonden door D. Minkema te Oosterlittens, 17 juli 1884-maart 1885.
3 stukken
350 Stukken betreffende de zegelwet, februari 1882-1903.
lomslag
351 Prospectus van een geldlening ten behoeve van de oprichting van het
Paleis van Volksvlijt te Amsterdam, 1 juli 1856.
1 stuk
352 Gegevens over de Rijnvaart van Amsterdam, verzameld door mr G. M.
Greup, 18de-20ste eeuw.
1 pak
lomslag
353

Stukken van het "Comite ter Bestudering van Ordeningsvraagstukken"
1939.
1 omslag
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354 Kasboeken van C. Smitt Han te Bilthoven, 1 januari 1856-2juni 1908.
2 delen
355 Kasboeken van Prof. dr. R. van Rees te Utrecht, 1 januari 186319 augustus 1875.
2 delen
356 Kas- en huishoudboeken van Prof. mr. O. van Rees en Mevrouw J.
M. G. van Rees-Vreede, na 1881 (na het overlijden van Prof. Van
Rees) Mevrouw J. M. G. de Bordes-Vreede, 1855-1892.
16 de1en
10mslag
357 Stukken van de meestoof "De Hoop" te Ooltgensplaats, 17 februari
1723-27 mei 1909.
2 katerns
4 stukken
358 Assurantieboek van B. Bomme, 1740-1749.
1 deel
359 "Capitaalboek" van J. Bomme, 1777-1781.
1 deel
360 Foto's van de Zuiderzeewerken, z.d. (c. 1930).
10mslag
361

Akten betreffende de stichting van de kolonie "Renselaerswije" aan de
Noortrevier in Nieuw Nederlant door K. van Rense1aer en de regeling
van zijn zaken in deze kolonie na zijn overlijden voor J. van Renselaer,
19 juni 1629-13 juli 1659. (Kopieen).
8 stukken,
1 katern

362 "Recepis wegens een aandeel in de ijser-manufactuur en aluynziederijen Garphytte en Beata Christina in Zweden", 1 april 1776.
1 stuk
363 Aandeel in de Geoctroyeerde Colonie de Berbice, 18 maart 1777.
1 stuk
364 Aandeel in de Vereeniging tot Instandhouding en Bevordering van den
Bloei der Kweekschool voor Zeevaart te Leiden, 20 januari 1862.
1 stuk
365 Stukken betreffende de "suyker-raffinaderij De Stad Paramaribo",
onder direktie van J. B. van Renselaer te Amsterdam, later onder die
van C. Westinghuysen te Amsterdam, 19 februari 1746-31 december
1778.
10mslag
366 Kasboek van ir. W. Cool te 's-Gravenhage, 15 oktober 1906-27 november 1926.
1 deel
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367 Stukken van Prof. dr. G. A. P. Weyer te Amsterdam betreffende de
annexatie van grondgebied, 4 mei 1945- 14 januari 1946.
1 pak
368 Lijsten van koophandel en zeevaarttijdingen te Amsterdam, 1 januari
1803-31 december 1803.
10mslag
369 Reisverslagen, waarbij ook de uitgaven zijn aangetekend, vermoedelijk
van J. en J. D. Teysset te Amsterdam, 17 juni 1757-2 juni 1794.
3 delen
370 Tariefvan de Nederlandsche Maatschappij van Brand-Verzekering te
Tiel, 1833.
1 stuk
371

Akten van deelneming in en verklaringen voor een verzekering tegen
brandschade in de Algemeene Brand-Waarborg-Maatschappij te
Utrecht, later de Utrechtsche Algemeene Brandwaarborg-Maatschappij, 22 januari 1813-2 december 1899.
1 pak

372

Kasboek van Jhr. L. B. A. Vrijtthof te Maastricht, januari 1845december 1859.
1 deel

373

Rekening en verantwoording van een negotiatie op Fransche Lijfrenten, 1782-1 maart 1818.
1 deel

374 Aantekeningen van dr. W. S. Unger te Middelburg betreffende algemene en economische geschiedenis, middeleeuwse instellingen, oorkondenleer en diplomatie, 20ste eeuw.
6 delen,
1 katern
375 Verhandeling over overstromingen in Nederland door ir. W. Cool te
Rotterdam, z.d. (c. 1920).
1 stuk
376 Spoorboekjes van spoorwegen in Nederland, 1845-1948.
3 pakken
N.B. Spoorboekjes over 1846-1851, 1853-1854, 1856-1863, 18661883, 1893, 1895, 1900-1901, 1903, 1905, 1907-1909, 1912 en
1928-19290ntbreken.
377 Stukken betreffende de export van landbouwprodukten, 1916.
1 band
378

Correspondentie betreffende de oprichting van de Koninklijke Nederlandsche Katoenspinnerij te Hengelo, 6 januari 1863-10 juni 1868.
lomslag
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379 Kasboeken van Prof. dr. H. Brugmans te Amsterdam, na zijn overlijden in 1939 voortgezet door zijn weduwe, 1919-1952.
5 delen
380 Bestek en voorwaarden voor de inschrijving op de onderhandse aanbesteding voor de verbouwing van de Vaudeville fran~ois te Amsterdam, 17 augustus 1864.
1 deel
381

Verslag van de woningtelling, uitgebracht door het Gemeentelijk
Bouw- en Woningtoezicht te Utrecht, maartjaprill915.
1 katern
382 Aantekeningen van Prof. mr. dr. N. W. Posthumus te Amsterdam betreffende de Spaanse handel, de Beurs te Amsterdam en de prijsgeschiedenis, 20ste eeuw.
80mslagen
383

Plakaten betreffende de lakenhandel te Leiden, 30 april 1671-17 april
1749.
28 stukken
384 Lijst van de gefabriceerde stukken laken, carsaaijen enz. te Leiden,
sinds de oprichting van de Lakenhal, 1640-1778.
1 stuk

385 Reglementen voor de verkiezing enz. van nieuwe gouverneurs voor de
lakenhandel, z.d. (c. 1780).
2 stukken
386 Notulen van de vergaderingen van de Naamlooze Vennootschap Bouwen Handelmaatschappij "Peleus" te Amsterdam, 20 maart 1928-11 mei
1932.
1 deel
387 "Vragt-lijst" voor het buitenveer van Amsterdam op Rotterdam,
26/27 november 1807.
1 katern
388 Aandelen in een lening ten laste van Zijne Koninklijke Majesteit van
Zweden, uitgegeven door Hogguer & Co. en J. C. Hasselgreen te
Amsterdam,1 december 1784-1 september 1797.
lomslag
389 Kas- en patientenboek van een arts te Utrecht, 1906-1914.
2 delen
390 Contraboeken van hetMedico-Mechanisch Zander-Instituut, beheerd
door J. Blijdestein & Zoon te Utrecht, 31 december 1908-9 januari
1917.
2 delen
391 Verslagen van het Weduwen- en Weezenfonds van de Officieren van de
Landmacht in Nederlandsch-Indie, 1844-1895.
lomslag
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392 Voorwaarden betreffende de deelname in een tontine ten behoeve van
de Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam. 5 februari 1804.
1 stuk
393

Cijfers en gegevens betreffende de rietsuikeroogst op Cuba, uitgebracht
door de Firma H. Kofoed, makelaars in suiker te Amsterdam, 19261927.
2katemen

394 Balans van L. C. Nardten, machinefabrikant te Zierikzee, 1 januari
1863.
1 stuk
395 Krante- en tijdschriftartikelen, folders enz. betreffende het Marshallplan, 1947-1949.
lomslag
396 Akte van patent, aanslagbiljetten voor het patentrecht enz. op naam
van H. Sluyter, de Firma Seylmans & Tietsee en D. C. Meyer Jr. te
Amsterdam, 1 januari 1807-24 augustus 1873.
5 stukken
397

Stukken betreffende de zetelverplaatsing, 29 februari 1940-7 maart
1940.
lomslag

398

"Fox-contract" van de Indonesian-American Corporation, 6 mei 1947.
(Kopie).
2stukken

399

Stukken van rnr. F. C. Baron van der Feltz te Amsterdam betreffende
huishoudelijke uitgaven, 1925-1941.
3 pakken
20mslagen

400 Stukken van H. Somermeyer te 's-Gravenhage betreffende aandelen,
1916-1937.
6 delen
401

Stukken van rnr. J. Poldermans te Amsterdam betreffende de likwidatie van de afdeling aangehouden goederen van de NederIandsche Overzee Trust Maatschappij, 3 januari 1928-12 augustus 1932.
lomslag

402

Tijdschriftartikel betreffende het 75-jarig bestaan van de Firma Tieleman & Dros, conservenfabriek te Leiden, 1952.
1 stuk

403

"Memorie betreffende de tabakindustrie en -handel in de Republiek",
1751. (Kopie).
1 stuk

404 Reglement voor de verkoop van beetwortelsuiker, 1887.
1 stuk
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Stukken betreffende het onderling dokters- en apothekersfonds voor
ambtenaren in dienst van Rijk, Provincie, Gemeente en andere publiekrechtelijke lichamen in de provincie Limburg, te Maastricht,
30 juni 1939-8 november 1943.
lomslag

406 Skriptie van C. A. Cocheret te Rotterdam over de tabak-maatschappij
"Arendsburg", z.d. (c. 1950).
1 stuk
407 Aanslagbiljet van de direkte belastingen voor J. Simons te Amsterdam,
10 maart 1818.
1 stnk
408

Exerpten, systematische fiches e.a. betreffende historische onderwerpen, afkomstig van J. Menkman te Amsterdam, z.d.
2 pakken
40 delen

409

Rekeningen en kwitanties van de Firma Dordtland, kassiers te Gouda,
1917-1918.
1 pak

410 Kranteartikel betreffende het aardewerk en porselein van "Rozenburg",
plateelbakkerij te 's-Gravenhage, oktober 1969 (?).
1 stnk
411

Ingekomen stukken van A. de Voys, diamanthandelaar te Amsterdam
en Parijs, 28 januari 1867-6 augustus 1875.
1 pak
412 Overzicht van goederen, die in Midde1burg zijn ingevoerd, 1749.
(Kopie).
lomslag
413

Foto en papiermonsters van de papiermolen "De Schoolmeester" van
de Gebr. De Jong te Westzaan, z.d. (c. 1940).
lomslag
414 Kas- en huishoudboeken van Prof. dr. J. W. Gunning en Mevrouw P.
A. Gunning-Pierson te Amsterdam, Hummelo en Hilversum, 18581914.
14 delen
415 Kasboek van ir. W. M. Gunning te Utrecht, 21 april 1894-31 december
1899.
1 deel
416 Kasboek van C. J. Verzijl betreffende huishoudelijke uitgaven,
1 januari 1829-26 maart 1840.
1 deel
417 Stukken betreffende kwikzilvermijnen, 1659-1695. (Kopieen).
1 pak
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Gegevens over kooplieden, handelshuizen enz., verstrekt door het
Institut W. Schimmelpheng te 's-Gravenhage, 1906-1912.
lomslag

419 Kranteartikelen betreffende de tulpenhandel in de zeventiende eeuw,
1838-23 september 1879.
lomsiag
420 Kranteartikelen betreffende de Rotterdamsche Bank, 19 september
1879-29 maart 1884.
lomslag
421 Kranteknipsels betreffende de Rotterdamsche Handelsvereeniging te
Rotterdam, 5 juni 1878-10 juni 1888.
lomslag
422 Instruktie, ordonnantie en kranteknipsel betreffende de Wisseibank te
Middelburg, 1795-1878.
1 stuk
1 katern
423 Kranteknipseis betreffende de oprichting van cooperative verenigingen
en banken, 1872-1886.
lomslag
424 Krante-, tijdschriftartikelen enz. betreffende loterijen, 1798-1912.
lomsiag
425 Trekkingsiijsten van de Keizeriijke Loterij van Frankrijk te Amsterdam, 12 oktober 1812-12 november 1813.
lomslag
426 Stukken betreffende de windhandei, 1720-1904.
lomslag
427 Kranteknipsels betreffende de Staatsloterij, 1835-1884.
lomslag
428 Inschrijfbiljet voor de aanleg van rails voor de HoIIandsche IJzeren
Spoorweg Maatschappij, 1904.
1 stuk
429 Lijst van het benodigde iepenhout voor de aanleg van spoorrails in
Egypte, 1907.
1 stuk
430 Extrakten, rekeningen, krante- en tijdschriftartikelen, aantekeningen
enz. betreffende de textielnijverheid, 17de-20ste eeuw.
1 pak
431 Kranteknipsels betreffende het 150-jarig bestaan van de Houthandel
Eecen te Oudkarspel, 10 september 1955.
1 stuk
432 Lijst van stoomschepen, opgesteld door Pile & Co. te Londen, maart
1889.
1 stuk
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433 Pas voor schipper B. Henderks van het schip "De Goede Hoop",
16 augustus 1810.
1 stuk
434 Dienstregeling van de Nederlandsche Stoombootmaatschappij, 1847.
1 stuk
435 Akte betreffende de verdeling van de nalatenschap van mr. J. Graafland en de betaling van de verpondingen, 27 juli 1733.
1 katem
436 Model van een kwitantie voor de betaling van losrenten, op naam van
mr. I. J. Faber van Riemsdijk, ontvanger van de Gemenelandsmlddelen over de stad en het kwartier van Haarlem, z.d. (c. 1780).
1 stuk
437 Arresten, edikten, reglementen, instrukties euz. betreffende de textielindustrie in Frankrijk, 1572-1798.
2 pakken
438 Aantekeningen betreffende de lakenhandel in Nederland, 1798-1809.
3 delen
439 Reglementen, verordeningen enz. van de gemeente Amsterdam betreffende de nijverheid, 1795-1806.
lomslag
440 Prijslijst van tabak in Frankrijk, z.d. (18de eeuw).
1 stuk
441

Ordonnanties betreffende de valuta in de Spaanse, later de Oostenrijkse Nederlanden, 1662-1778.
lomslag

442 Ordonnantie betreffende de vaststelling van de reglementen voor het
Collegie van Medicijnen, de Chirurgijns en de Barbiers te Antwerpen,
6juni 1659.
1 stuk
443

Ordonnantie betreffende de vaststelling van wetten voor de arbeiders
van de Werve en die van het Bierhooft te Antwerpen, 26 oktober 1668.
1 stuk

444 Stukken betreffende de stichting van enkele kolonies in Nieuw-Nederland door de West-Indische Compagnie, z.d. (c. 1640). (Kopieen).
lomslag
445 Kranteknipsel betreffende Lloyd's Zee-Assurantie, 14 januari 1940.
1 stuk
446 Gildebrief betreffende het weversambacht in Winterswijk, 18 april
1682. (Kopie).
1 stuk
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447 "Gildecontract, ordre ende reglement van de Meesters Drapeniers tot
Purmerende", 11 februari 1657. (Kopie).
1 stuk
448 Likwidatie-balans van de Firma Wermuth & Co. te Semarang,
22januari 1868.
1 stuk
449 Extrakten uit het "actieboek" van de Kamer Zeeland van de Vereenigde Oost-Indische Compagnieen betreffende de bevordering van de
scheepvaart, handel enz. te Kaap de Goede Hoop en de Straat van
Magellaen, 31 augustus 1602-28 januari 1638.
3 stukken
450 Extrakten uit het inschrijvingsregister van de Kamers Amsterdam en
Zeeland der Vereenigde Oost-Indische Compagnieen, 1602.
2stukken
Proces-verbaal tegen de Firma Claus & Tjebbes te Amsterdam betreffende het smokkelen van boter, 13 december 1865.
1 stuk
452 Prospectussen betreffende effecten, fusies enz., 1 januari 1817-augustus
1903.
10mslag
451

453

Verslag van de "Commissie betreffende de Enquete omtrent de Exploitatie der Nederlandsche Spoorwegen", 1882-1883.
1 deel

454 "Verslag van de 'Commissie betreffende de Enquette en Uitbreiding
der Wet van 19 september 1874 en het Onderzoek naar den Toestand
van Fabrieken en Werkplaatsen, 1886-1887.
5 delen
455 Kranteknipsels betreffende Nederlands-Belgische handelsverdragen,
2 februari 1926-8 november 1929.
4 delen
10mslag
456 Stukken van de Maatschappij van Landbouw en Veeteelt betreffende
de bevordering van de landbouw, 15 januari 1853-16/17 september
1856.
10mslag
457 Prijscouranten van ijzerwaren te Harlingen, januari 1850.
2 stukken
458 Prospectus van de Incasso-Bank, z.d. (c. 1918).
1 deel
459 Bepalingen betreffende de wet op dejacht en de visserijen, 11 juli 1814.
l.katem
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460 Pubiikatie van B.&.W. te Leiden betreffende de aansiag in de personeie
beiasting over 1831, 11 juli 1831.
1 stuk
461

Inventaris van de roerende goederen van J. S. van Deventer en A. E.
van Deventer-Brouwer, juni 1885-31 december 1932.
1 deei

462 Aantekeningen en gegevens over piantages te Suriname, 18de-20ste
eeuw.
lomsiag
463

Gegevens over katoendrukkerijen te Amsterdam, 18de eeuw.
lomslag

464 Administratie van J. A. du Tour te 's-Gravenhage, na zijn overlijden in
1780 voortgezet door Mevrouw A. C. du Tour-RUmph van Warmenhuizen, 1750-1801.
3 delen
lomsiag
465

"Herinneringen aan de beginperiode van de N.V. Papierfabriek Gelderiand te Nijmegen" door Prof. ir. E. L. SeIIeger, z.d. (c. 1967).
1 stuk
N .B. Grammofoonpiaat.

466 Effectenberichten van de Nederiandsch-Indische Handeisbank N .V.
te Amsterdam, bijkantoor te 's-Gravenhage, 16 januari 1933-6 juli
1939.
lomslag
467

Weekberichten van de Incasso-Bank N .V. te Amsterdam, 14 oktober
1936-maart 1942.
lomsiag

468 Weekberichten van de N .V. Handeisvereeniging Le Gue & Bolle te
Rotterdam, 15 januari 1938-19 juni 1940.
lomslag
469

"BilIiton 1969"; pubiikatie betreffende de aktiviteiten van de N.V.
Billiton Maatschappij te 's-Gravenhage, 1969.
1 stuk

470

Maandstaten van de Kas-Vereeniging N.V. te Amsterdam, na 26juni
1952 Kas-Associatie N.V. te Amsterdam, 20 mei 1920-22oktober
1967.
1 pak

471

Maandstaten van De Twentsche Bank N .V. teAmsterdam, 28 februari
1946-31 juli 1949.
lomsiag
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Mededelingen van R. Mees & Zoonen, banlders te Rotterdam,
25 februari 1938-19 november 1957.

1 pak
N.B. Deze serie is niet compleet.
473

Beursoverzichten van de Amsterdamsche Bank te Amsterdam, 12
januari 1956-18 februari 1965.
1 pak

474

Aandeel in de plant ages Monsort en Le Contentement en in de grond
De Vier Kinderen, 1 april 1796.
1 stuk

475

Aandelen in de Maatschappij van Onroerende Goederen en Waarden
in Spanje, december 1872.
14 stukken

476

"Pokkenbrieije" voor J. F. Nagel en B. Batavo, uitgegeven door
Camillo te Malaga, 22 september 1802.
1 stuk
Modellen van scheepsbrieven, ondertekend door H. Fagel, z.d. (c.

477

1810).

2 stukken
478

479

480

Balansen van een aantal banken, gepubliceerd door de Nederlandse
Bankiersvereniging te Amsterdam, 1958/60-1966/68.
lomslag
Kasboek en specificatie van de huishoudelijke uitgaven van P. J. de
Fremery te Leiden, 1835-1887.
2 delen
Huishoudboeken van Mevrouw A. C. de Fremery-Herckenrath te
Leiden, na mei 1887 voorgezet door Mejuffrouw V. A. de Fremery,
1881-1888.

9 delen
481

Huishoudboeken van Mevrouw V. A. Driessen-de Fremery te Leiden,
na haar overlijden in juni 1893 voortgezet door F. H. A. Driessen,
1889-1894.

482

6 delen
Huishoudboeken van Mevrouw C. P. M. Driessen-Herckenrath te
Leiden, 1895-1936.
42 delen

Verslag van een tocht met een ballon boven Amsterdam, 28 juli 1804.
(Kopie).
1 stuk
484 Stukken betreffende de Amsterdamsche Stoomboot Maatschappij,
18 maart 1825-8 december 1857. (Kopieen).
lomslag
483
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485 Foto's van de Nederlandsche Katoenspinnerij te Hengelo, z.d. (c.
1920).
lomslag
486 "The Weavers New Ballad", 1720.
1 stuk
487 Reglementen, affiches etc. betreffende de walvisvaart, de verkoop van
uitrustingen van walvisvaarders enz. te Amsterdam, 22 januari 16951792.
lomslag
488

Ordonnanties betreffende de lakenhandel te Amsterdam, 1639.
2 stukken

489 Scheepvaartwetten voor Groot-Brittannie, ingaande 1 januari 1850,
z.d. (c. 1849).
1 stuk
490 Bericht betreffende het vervoer van koopmanschappen van St. Petersburg naar Astraca V.V., z.d. (c. 1825).
1 stuk
491

PrijsIijsten van specerijen, katoen en zijde van de Oost-Indische Compagnie, 1720-1788.
lomslag

492 Lijfrentebrief op naam van P. Boll, vermoedelijk te 's-Gravenhage,
15 februari 1635. (Kopieen).
2 stukken
493 Affiches en prospectus sen van de Jaarbeurs te Utrecht, 20 januari 192017 september 1931.
1 pak
494 Prospectussen van de Internationale, Koloniale & Uitvoerhandel Tentoonstelling van Amsterdam, 1883.
6 delen
495 Kas- en huishoudboeken van dr. A. Bonebakker en Mevrouw W. M.
Bonebakker-Gunning te Amsterdam en Brummen, 1900-1934.
51 delen
496 Kas boek van een makelaar in granen, 30 maart 1791-1802.
1 deel
497 Weekberichten van Jantzon van Erffrenten & Zoon te Dordrecht betreffende granen, 8 januari 1852-23 december 1852.
lomslag
498 Prospectussen van het Onderling Levensverzekering Genootschap te
Amsterdam, 1872-1877.
l :katem
1 stuk
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499 Circulaire van de fabrikanten van wollen stoffen te Tilburg aan J. C.
van Markenjr, direkteur van de Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek
en de Nederlandsche Oliefabriek te Delft en mr J. G. Scholvinck,
secretaris van de Nederlandsche Vereeniging van Meelfabrikanten te
Amsterdam betreffende de benadeling van de nijverheid te Tilburg door
de hoge invoerrechten, de onvoldoende bescherming van de Nederlandse wolindustrie, de landbouw enz., 10 augustus 1887.
1 stuk
500 Kranteartikelen betreffende de tariefwet, 19 maart 1904-29 september
1924.
lomslag
Bijlage I

kleine aanwinst 1 :
De la Lande & Fijnje te Amsterdam, 1779-1796

Verzekeringsbrieven van de scheepsladingen van de schepen "De Hoop"
en "Handellust", 16 november 1779-13 augustus 1780.
4 stukken
2 Kapersbrief van Willem V voor De la Lande & Fijnje betreffende het
schip "De Vrouwen Sara & Maria", 13 juli 1781.
1 charter
3 Akte van transport door De la Lande & Fijnje te Amsterdam aan J.
Couwenhoven voor C. van Aken te Amsterdam betreffende een negotie
in vensterglas, 18 maart 1783.
1 katern
4 Akten betreffende een geldlening door De la Lande & Fijnje te Amsterdam aan A. Stockholm & Co. te Nantes, D. Dickson & Co. te Londen en
J. R. Livingstone te Boston met een hypotheek op het land "Hardenburghs Patent" in de staat New York, 10 juli 1783-22 september 1785.
1 katern
2stukken
5 Akten betreffende de likwidatie van de Firma De la Lande & Fijnje te
Amsterdam, 30 april 1785-juni 1796.
1 pak
Bijlage II
kleine aanwinst 3 :
De laLande & Gunningh te Amsterdam, 1801-1811

1 Grootboek van J. de la Lande prive contra De la Lande & Gunningh,
1801-1809.
1 katern
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2 Akten betreffende de schuld van P. Luninck, oud-kolonel van het korps
lichte troepen te 's-Gravenhage, aan De la Lande & Gunningh te Amsterdam, 5 mei 1802.
1 stuk
3 Stukken betreffende de levering van geweren aan het Goevernement door
De la Lande & Gunningh te Amsterdam, 12 oktober 1804.
lomslag
4 Brieven van Hache te Amsterdam en te 's-Gravenhage en A . van Stagt te
Vlaardingen aan De la Lande & Gunningh betreffende het trekken van
wissels, betalen van leges enz., 9 juli 1806-7 februari 1811.
10 stukken
Bijfage III
kleine aanwinst 5:
J. de fa Lande te Amsterdam, 1769-(c. 1817)

Rekening en verantwoording van de nalatenschap van S. Marchand te
Haarlem, 21 oktober 1769.
1 katern

2 Kontrakt en kwitantie betreffende een aandeel in de moddermolen, uitgevonden door W. Writs te Amsterdam, 3 augustus 1781-6 september
1782.
2 stukken
3 Aantekeningen betreffende wissels, valuta, posterijen enz., z.d. (c. 1790).
2 delen
4 Kwitanties betreffende de ontvangst van interest op effekten ten laste
van de Verenigde Staten, 7 november 1796-mei 1798.
3 stukken
5 Brief van D. Parker te Parijs betreffende een negotie in Amerika,
17 januari 1797.
1 stuk
6 Kwitantie voor J. de la Lande van Huidekoper, Tobler & Bicker te
Amsterdam, 31 januari 1799.
1 stuk
7 Brieven van J. Cremer te Bolsward betreffende de verlening van borgtochten aan J. H. Gunningh en Nosse, 7 november 1801 en 8 november
1806.
2 stukken
8 Mrekening van de rekening-courant van B. Cuperus te Vlissingen, gemachtigde van E. Daentzer-Cuperus te Dusseldorp, met A. van der
Swalme te Vlissingen, 8 april 1805.
1 stuk
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9 Brief van J. D. Meyer, direkteur der Koninklijke Courant te Amsterdam, betreffende de jaarlijkse uitkering aan J. de la Lande gedurende
zijn leven wegens ondervonden schade door de uitgave der KoninkIijke
Courant, 1 januari 1809.
1 stuk
10

11

Rekening-courant van J. de la Lande te Bolsward met J. Cremer te
Bolsward, 31 december 181l. (Kopie).
1 stuk
Stukken betreffende de regeling van de nalatenschap van J. de la Lande,
4 december 1812-(c. 1817).
lomslag
Bijlage IV

kleine aanwinst 6 :
Cremer & Co. te Bolsward, (c. 1836)-1887
Berekening van de uitgaven wegens de brand in de suikervormenbakkerij,
z.d. (c. 1826).
1 stuk
2 Extrakt uit het Register der Resolutien van de Minister van Financien betreffende de gedeeltelijke vrijdom van accijns voor turf en de vervanging
van turf door maatkolen, 18 mei 1855-8 augustus 186l.
4 stukken
3 Prijscouranten van bouwmaterialen, aardewerk, draineerbuizen enz.,
z.d. (c. 1860).
3 stukken
4 Uitslag van de beoordeling door de jury van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid, z.d. (c. 1860).
1 stuk
5 Recepten voor bloempotten, fayence enz., z.d. (c. 1860).
1 stuk
N.B. Overgenomen uit Journal de Chemie Mediale etc. Tome pag.
315.
6 Catalogi van de verkoop van landerijen, huizen en een leerlooierij te
Bolsward, 1864-1887.
3 delen
Bijlage V
kleine aanwinst 22:
Firma Goll & Comp., bankiers te Amsterdam, 1779-(c.1915)
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1 Kontrakten van associatie onder de Firma GoB & Compagnie, 31 december 1777-1 januari 1822.
4katemen
5 stukken
2 Balansen, 1779-1826.
44katemen
1 stuk
N.B. De balansen over 1800,1814,1822 en 1825 ontbreken.
3 Akte van likwidatie van de associatie van de Firma GoB & Compagnie
met Mevrouw C. Stinstra-De Clercq, 30 januari 1797.
1 katem
4 Akten betreffende de uittreding van Jhr mr. W. O. Berg van Dussen uit
de Firma GoB & Compagnie, 27 april 1826 en 28 april 1826.
2 stukken
5 Genealogie van de familie Berg, z.d. (c. 1915).
1 stuk

Bij/age VI

kleine aanwinst 71 :
Rederijboeken van zeilschepen, 1847-1899

1 "Resolutie", 1847-1855.
1 deel

2 "Azia", 1851-1871.
1 deel
3 "Koning Will em III", 1855-1863.
1 deel
4 "Ferdinandina Emma", 1856-1860.
1 deel
5 "Maria Adolfina", 1856-1876.
1 deel
6 "Het Goede Vertrouwen", 1858-1862.
1 deel
N.B. In dit deel bevinden zich ook gegevens over de "Maria Catharina", 1862-1872.
7 "Elize Henriette", 1862-1866.
1 deel
"Maria Catharina", 1862-1872.
N.B. Zie nr. 6.
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8 "Hollands-Trouw", 1865-1867.

1 deel
9

"Passaroeang", 1866-1873.

1 deel
N.B. In dit deel bevinden zich ook gegevens over de "Ernestine",
1874-1875.
10 "Utrecht", 1867.
1 deel

11

"Auguste", 1867-1872.
1 deel

12 "Nehalennia", 1870-1873.
1 deel
13

"Nehalennia", 1870-1874.
1 deel
N.B. In dit deel bevinden zich ook gegevens over de "Auguste", 18741893.

14 "Soembing", 1872-1875.

1 deel

"Ernestine", 1874-1875.
N.B. Zie Of. 9.
"Auguste", 1874-1893.
N.B. Zie Of. 13.
15

"Catherine", 1875-1879.
1 deel

16 "Amphitrite", 1877-1878.

1 deel
N.B. In dit deel bevinden zich ook gegevens over de "Tjeremai",
1883-1898.

"Tjeremai", 1883-1898.
N.B. Zie Of. 16.
17 "Nicolaas Beets", 1885-1887.

1 deel
N.B. In dit deel bevinden zich ook gegevens over de "Ardjoeno",
1887-1899.
18

"Concordia", 1887-1898.
1 deel

"Ardjoeno", 1887-1899.
N.B. Zie Of. 17.
19 Reisroute van de schepen "Nil Desperandum", "Concordia" en "Oostenburg", z.d. (c. 1890).
1 stuk
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Bijlage VII
kleine aanwinst 83:

c. S. van Kerkwijk, trashandelaar te Alphen aan de Rijn, 1798-1809
Stukken betreffende de verkoop van de trasmolen door G. W. de Willemsen aan C. S. van Kerkwijk, 6 oktober 1798-29 maart 1799.
lomslag
Ingekomen stukken betreffende de aankoop van duifsteen en pijpaarde,
9 april 1799-16 decem ber 1802.
lomslag
N.B. Hierbij bevinden zich ook enkele minuten.

2

3-6

Ingekomen stukken betreffende de levering van tras, 1799-1809.
2 pakken
20mslagen
3. 1799-1800.
4. 1801-1803.
5. 1803-1805.
N.B. Ingekomen stukken over 1806 ontbreken.
6. 1807-1809.

7

Stukken betreffende de aflevering van tras, 1799-13 augustus 1806.
lomslag
M inuten van uitgaande stukken, 14 januari 1800-1801.
1 oms lag

8
9

Verklaringen betreffende de ontvangst van tras, 17 maart 1802-10 juli
1802.
lomslag
Bij/age VIII

k1eine aanwinst 87 :
Stukken betrefJende de plantages Vossenburg en Wayampibo te Suriname van
G. de Vree, na zijn overlijden voor zijn kinderen beheerd door de Gebr. De
Reus te Amsterdam en de plantage Vredesteyn te Suriname van M. van den
Heuvel,1705-1802
De stukken zijn onderverdeeld in:
I. Gerard de Vree

a. particuliere administratie
b. administratie van de plantages
II. Kinderen en k1einkinderen van Gerard de Vree
a. administratie van de plantages
b. particuliere administratie
III. M. van den Heuvel
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Gerard de Vree

particuliere administratie

Journaal, 20 mei 1705-31 december 1722.
1 deel
2

Grootboek,1705-1722.

3-4

Memorialen, 1723 en 1726.

1 deel
2 delen
3.
4.

1723.
1726.

b. administratie van de plantages Vossenburg en Wayampibo
5

Journaal, 20 mei 1705-31 december 1722.

6

Grootboek, 1705-1722.

7-8

Memorialen,I723-1725.

1 deel
1 deel
2 delen
7.
8.

1723.
1724-1725.

II. Kinderen en kleinkinderen van Gerard de Vree
a. administratie van de plantages Vossenburg en Wayampibo
9

Grootboek,I727-1735.
1 deel

10-13 Memorialen,I727-1782.
4 delen
10. 1727-1735.
11. 1739-1752.
12. 1753-1769.
13. 1770-1782.
14-15 Rekening- en verantwoordingen van de plantage Vossenburg, 1742
en 1744.
2 katerns
14. 1742.
15. 1744.
16-21 Rekening- en verantwoordingen van de plantages Vossenburg en
Wayampibo, 1747-1799.
6 katerns
16. 1747.
17. 1760.
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18.
19.
20.
21.

1795.
1796.
1798.
1799.
b. particuliere administratie

22-26 Memorialen, 1735-1802.
5 delen
22.
23.
24.
25.
26.

1735-1743.
1748-1757.
1768-1774.
1775-1787.
1788-1802.

Ill. M. van den Heuvel
27

28

Kopieen van akten, brieven e.a. betreft"ende de plantage Vreedesteyn,
1774-1780.
1 katern
Journaal van de molen en het stookhuis van plantage Vreedesteyn,
1777-1778.
1 katern
BijlageIX

kIeine aanwinst 110:
Fabriek van broekestreept en bont onder de Firma Gouke Sybrands Hingst &
Zoon te Harlingen, 1765-1833.

1

Rekeningen en douaneverklaringen, 23 oktober 1765-15 januari 1767.
4 stukken
2
Extrakt uit het Register der Besluiten van het staatsbewind der Bataafsche Republiek betreffende het rekest van G. S. Hingst & Zoon en
P. Tjallingi, fabrikanten van bonten te Harlingen aangaande de vaststelling van invoerrechten op bont en broekestreept, 11 december 1801.
1 stuk
3-4 Grootboeken, 1807-1833.
2 delen
3. 1807-1815.
4. 1816-1833.
5
DouaneverkIaringen en proces-verbaal betreffende de goederen in het
magazijn, 29 augustus 1810-14 juni 1813.
lomslag
6
Produktieboek, 1814-1816.
1 deel
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7

8

9
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Brief van E. Hingst-Stijl betreffende de voortzetting van de bontfabriek
onder de firmanaam Gouke Sybrands Hingst & Zoon, na het overlijden
van S. Hingst, december 1816.
1 stuk
Brief van G. en S. S. Hingst betreffende de voortzetting van de fabriek
van bont en broekestreept onder de firmanaam Gouke Sybrands Hingst
& Zoon, na het overlijden van E. Hingst-Stijl, november 1823.
1 stuk
Belastingaanslagen van G. en S. S. Hingst, 7 maart 1827-22 mei 1833.
lomslag

Bijlage X
kleine aanwinst 111 :

Steenbakkerij "De Hooge Oven" te Almenum van S. G. Hingst, later voortgezet door G. en S. S. Hingst, 1793-1835
Huurkontrakt, gesloten tussen T. Hingst-Broers en M. Feitama-Nauta te
Harlingen en S. Hingst te Harlingen betreffende de steenbakkerij, 3 juni
1793.
1 stuk
2

Akten van transport betreffende de steenbakkerij "De Hooge Oven",
1802-1835.
1 katern

3

Administratie betreffende de steenbakkerij, 1807-1820.
4 katerns
4stukken

4

Brief van G. en S. S. Hingst betreffende de voortzetting van de steenbakkerij onder de firmanaam Gouke & Simon Stijl Hingst, na het overlijden van E. Hingst-Stijl, november 1823.
1 stuk

5 Inventaris en taxatielijst van de goederen en gereedschappen van de
steenbakkerij, 9 november 1835.
1 stuk

Bijlage XI
kleine aanwinst 120:

Stukken van de Familie Nepveu betreffende plantages in Suriname, 1687-1864
De stukken zijn onderverdeeld in:
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1. Stukken van genealogische aard.
II. Stukken betreffende de leden van het geslacht Nepveu:
A. mr Aubin Nepveu
B. Jan Nepveu en Johanna Agatha Oudenrogghe
C. Suzanne Antoinette van den Velden-Nepveu
D. Petronella Geertruida van Rechteren-Nepveu
E. Martha Johanna de Meinertshagen-Nepveu
F. mr. Laurens Johannes Nepveu en Margaretha Roosmale
G. Laurent Theodore Nepveu
III. Varia

I. Stukken van genealogische aard
Genealogische aantekeningen betreffende het geslacht Nepveu. 16871864.
1 stuk
II. Stukken betreffende de leden van het geslacht Nepveu
A. mr. Aubin Nepven
2 Inventaris en taxatielijst van de plantage "Vrouwenvlijt" in de Hoer
Helena Creecq, 20 april 1764.
1 stuk
B. Jan Nepveu en Johanna Agatha Oudenrogghe
3 Rekest van J. Nepveu aan de Direktle van de "Geoctroyeerde Societyd
van Surinaemen" betreffende de verkrijging van concessies voor zijn
plantages, z.d. (c. 1795).
1 stuk
4 Briefvan C. Oudenrogghe te Ghendt aan H. Nepveu betreffende de reis
van J. Nepveu van Suriname naar Amsterdam, 29 september 1765.
1 stuk
5 Akte van transport betreffende de plantage "Spieringszorg" te Mataplca
door M. dela MareaanJ. A. Seonneten N. Valois, 15mei 1769.
1 stuk
N.B. In deze akte zijn de voorwaarden betreffende de betahng van de
koopsom aan J. Nepveu, die de plantage op 10 mei 1769 aan
M. de la Mare had verkocht, beschreven.
6 Kontrakt, gesloten tussen J. Nepveu en F. van Groeneveld betreffende
de aanbesteding van een gebouw te Paramaribo, 3 augustus 1771.
1 stuk
7 Brief van J. Nepveu aan G. H. de Wilde betreffende de afiossing van een
hypotheek, 20oktober 1771.
1 stuk
8 Brief van J. Nepveu aan zijn kinderen betreffende de aankoop van de
plantage "Spieringszorg" in de Rivier Commoweyne, z.d. (c. 1771).
(Minuut).
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1 stuk
9 Akten van schuldbekentenis van J. Nepveu aan G. H. de Wilde, 22 juli
1772 en 28 augustus 1772.
1 stuk,
1 katern
10 Stukken betreffende het proces tegen G. H. de Wilde wegens diens corrupte handelwijze, 16 april 1773-7 oktober 1774.
lomslag
11

Taxatielijst van de plantages "Stolkerts Vleyt" en "Buyslust" in de
Hoer Helena Creecq, 4/5 juli 1774.
1 katern

12 Taxatielijst van de plantage "Spieringszorg" in de Rivier Commowyene,
6 juli 1774.
1 katern
13 Taxatielijst van de plantage "Hegt en Sterk" in de Rivier Comoweyne,
7/8juli 1774.
1 katern
14 Taxatielijst van de plantage "La Singularite" in de Rivier Comoweyne,
9/11 juli 1774.
1 katern
15 Akte betreffende de hypotheken op de plantages "Hegt en Sterk", "La
Singularite", "Spieringszorg", "Stolkerts Vlijt" en "Buyslust", 13 juli
1774.
1 katern
16 Verklaring van N. J. Vereul, dat hij niet zal opponeren, wanneer J.
Nepveu het terrein, gelegen bij de plantages "Stolkerts Vlijt" en "Buyslust", bij zijn plantages zal trekken, 18 juli 1774.
1 stuk
17 Stukken betreffende de verdeling van de nalatenschap van Mevrouw
E. Nepveu-Buys, 1775.
lomslag
18 Certificaat van de onbezwaardheid van de houtgrond ,,'t Gulden Vlies
in de Pararac Creecq, 5 juli 1776.
1 stuk
19 Brief van J. A. van den Velden te Utrecht aan J. Nepveu betreffende
familieaangelegenheden, 24 mei 1774.
1 stuk
N.B. De brief is zeer beschadigd.
20 Verklaring van J. Nepveu betreffende de overdracht van de plantage
"Zoelen" aan Mevrouw M. J. de Meinertshagen-Nepveu, 2 september
1778.
1 stuk
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Stukken betreffende de verdeling van de nalatenschap van J. Nepveu,
27 februari 1779-1786.
lomslag

22 Biografische gegevens over J. Nepveu, 1761-1779.
1 stuk
Stukken van financiele aard.
23 Wisselbrief op naam van P. Tijdenius te Amsterdam, overgenomen door
J. Nepveu, 10 december 1767.
1 stuk
24 Kwitantie betreffende de aankoop van slaven, 1773.
1 stuk
25 Journaal,1773-1777.
1 katern
C. Suzanne Antoinette van den Velden-Nepveu
26 Stukken betreffende de plantage "Spieringszorg" in de Rivier Commoweyne, 1779-14/15 maart 1792.
lomslag

27 Brief van A. H. C. Burmeister aan Mevrouw S. A. van den VeldenNepveu betreffende familieaangelegenheden en de plantages, 8 juli 1782.
1 stuk
28 Inventaris van de plantage "Carwassibo"
weyne, 17 januari 1786.

In

de Rivier van Commo1 katern

D. Petronella Geertruida van Rechteren-Nepveu
29 Overzicht van de nalatenschap van Mevrouw P. G. van RechterenNepveu, 1777.
1 stuk
E. Martha Johanna de Meinertshagen-Nepveu
30 Brieven van M. J. de Meinertshagen-Nepveu te Paramaribo aan L. J.
Nepveu betreffende het overlijden van J. Nepveu en de verdeling van
diens nalatenschap, 1779. (Minuten).
2stukken
F. mr. Laurens Johannes Nepveu en Margaretha Roosmale
31

Brief van Mevrouw J. A. Nepveu-Oudenrogghe aan L. J. Nepveu te
Amsterdam betreffende de verzending van een wissel, 27 oktober 1764.
1 stuk
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32 Gedicht, gemaakt ter gelegenheid van het vertrek van L. J. Nepveu uit
Suriname, 16 april 1776.
1 stuk
33 Brief van J. P. Morin te Suriname aan L. J. Nepveu betreffende familieaangelegenheden, 10 januari 1778.
1 stuk
34 Brief van J. P. Morin en A. H. C. Burmeister te Paramaribo aan L. J.
Nepveu betreffende het overlijden van J. Nepveu, 13 maart 1779.
1 stuk
35 Brief van M. J. de Meinertshagen-Nepveu te Paramaribo aan L. J.
Nepveu betreffende het overIijden van J. Nepveu, 10 april 1779.
1 stuk
N.B. Deze brief is beschadigd.
36 Brieven van A. H. C. Burmeister te Paramaribo aan L. J. Nepveu betreffende de plantages, 24 juni 1779-19 mei 1784.
6 stukken
37

Brieven van P. de Meinertshagen en M. J. de Meinertshagen-Nepveu te
Suriname aan L. J. Nepveu betreffende de verdeling van de nalatenschap
van J. Nepveu, 13 april 1780-z.d. (c. 1781).
2stukken

38

Brief van A. H. C. Burmeister te Paramaribo aan L. J. Nepveu betreffende het huwelijk van L. J. Nepveu met Mejuffrouw M. Roosmale,
26 juli 1780.
1 stuk

39 Stukken betreffende de plantage "La Singularite" in de Rivier de Commoweyne, 1780-10 augustus 1801.
lomslag
40 Brieven van J. P. Morin en A. H. C. Burmeister aan L. J. Nepveu betreffende de verdeling van de nalatenschap van J. Nepveu, 24 februari
1781-8 juli 1782.
3 stukken
41

Brief van A. H. C. Burmeister aan Mevrouw M. Nepveu-Roosmale
betreffende de verdeling van de nalatenschap van J. Nepveu, 15 mei 1783
1 stuk

42 Brievenboek van L. J. Nepveu, mei 1785-juni 1787.
1 deel
43

Stukken betreffende de plantage "Ma Retraite" in de Boomcreecq,
11 april 1792-15 febriari 1794.
lomslag
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G. mr. Laurent Theodore Nepveu
44 Extrakt uit het doopreglster van de Waalse Kerk te Utrecht betreffende
de inschrijving van L. T. Nepveu d.d. 7 april 1782, 22 oktober 1782.
1 stuk
III. Varia
45

Testament van A. P. van Sorgen, koopman te Batavia, betreffende de
emancipatie van slaven, 1798.
1 stuk

46

Uittreksel uit "Narrative of a five years expedition against the revolted
negroes of Surinam in Guiana on the wild coast of South America from
the year 1772 to 1777 etc. by Captain J. G. Stedman", 1806.
1 stuk

47 Vonnis tegen W. H . Lans te Suriname ten voordele van Mejuffrouw L.
van Voigt betreffende de emancipatie van slaven, januari 1837.
1 katem
Bijlage XII

kleine aanwinst 138:
Stukken van de Familie Twent en Twent van Roozenburg te 's-Gravenhage,
1729-1829

De stukken zijn onderverdeeld in:

A.
B.
C.
D.
E.

Nicolaas Francois Twent en Wilhelmina Catharina Marcus
Mr. Adriaan Pleter Twent en Catharina Maria van Vredenburgh
Mr. Jacob Anthonie Twent en Hieronyma Constantia Twent
Heerlijkheid Rozenburg.
Varia.

A. Nicolaas Francois Twent en Wilhelmina Catharina Marcus
1 Stukken betreffende de obligaties ten laste van de Hollandsche Kamer
van de Oost-Indische Compagnie op naam van N . F. Twent, 1791.
5 stukken
B. Mr. Adriaan Pieter Twent en Catharina Maria van Vredenburch
2-7 Kasboeken betreffende huishoudelijke uitgaven, 1774-1822.
6 delen
2. 1 januari 1774-31 december 1777.
3. 1 januari 1778-december 1782.
4. 1 januari 1783-december 1788.
5. januari 1789-december 1792.
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8

9

10

11
12

13
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6. 1 januari 1794-december 1800.
7. januari 1809-mei 1822.
Akte betreffende de bouw van huizen e.a. op het land, dat C. H.
Harder c.a. in leen heeft van A. P. Twent, 19 maart 1794.
1 stuk
Inventaris van de bezittingen van A. P. Twent, 15 april 1799.
1 deel
N.B. Hierin bevinden zich aantekeningen betreffende de verkoop,
verpachting enz.
Brief van de Kerkeraad van Rozenburg, Blankenburg en Ruige Plaat
aan A. P. Twent betreffende de benoeming van een predikant, 29 juli
1807.
1 stuk
Akte betreffende het credit van A. P. Twent, 1 februari 1814.
1 stuk
Stukken betreffende de afschrijving in het Grootboek der Nationale
Schuld, 4 maart 1814-21 november 1821.
lomslag
Stukken betreffende de begrafenis en de regeling van de nalatenschap
van A. P. Twent, 4 juli 1816-14 juli 1821.
lomslag,
1 deel
C. Mr. Jacob Anthonie Twent en Hieronyma Constantia Twent

14 Inventaris van de bezittingen van Mevrouw H. C. Twent-Twent,
15 juni 1795.
1 deel
15 Kasboek betreffende huishoudelijke uitgaven, 15 juni 1795-31 december
1802.
1 deel
16-17 Huishoudboeken,1802-1815.
2 delen
16. 1 januari 1802-25 december 1813.
17. 1 januari 1814-juni 1815.
18-20 Kasboeken betreffende Het Huts Lapienenberg te Hillegom, 18021814.
3 delen
18. 1 januari 1802-29 apn11807.
19. 4 mei 1807-27 mei 1809.
20. 6 mei 1809-23 juh 1814.
21 Rekeningen en kwitanties, 1803-1811.
lomslag
22 Lijst van goederen en effekten, nagelaten door Mevrouw H. C. TwentTwent, 3 januari 1811.
1 deel
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23

Lijst van goederen en effekten van J. A. Twent, 3 januari 1811.
1 deel
24 Akte betreffende het in veiling brengen van een partij zomergerst te
Rozenburg door J. A. Twent, z.d. (c. 1811).
1 stuk
D. Heerlijkheid Rozenburg

25 Rondschrijven van IDr. J. Brielle, raad en rentmeester van de Domeinen
van Voome, betreffende de verpachting van de tienden op Rozenburg,
18juli 1729.
1 stuk
26 "Tiendboek" betreffende de polders Oud- en Nieuw-Rozenburg,
30 juli 1739-31 maart 1752.
1 deel
27 Stukken betreffende de verpachting van de tienden op Rozenburg door
G. van Hogendorp, 17 oktober 1741-1747.
lomslag
28 Brief van G. van Hogendorp te 's-Gravenhage aan de Heer Vollerens te
Maeslantsluys betreffende de verpachting van de tienden, 28 oktober
1742.
1 stuk
29 Stukken betreffende de verpachting van de jacht op de eilanden Rozenburg, Blankenburg en de Ruige Plaat door A. P. Twent aan A. Pit en
M. Beelaerts, 15 augustus 1807.
2 stukken
30 Stukken betreffende de verpachting van de jacht op Rozenburg door
(vermoedelijk A. J.) Twent aan de Heer Florijn te Amsterdam, 1 februari
1825-1 mei 1826.
1 stuk
1 katem
31 Brief van de opperjachtmeester te 's-Gravenhage aan A. J. Twent te
Leiden betreffende de toekenning van het recht van de jacht op Rozenburg, 19 juni 1829.
1 stuk
32 Bepalingen betreffende het laten loslopen van honden en de jacht door
J. C. de Roo, ambachtsheer van Rozenburg, z.d.
1 stuk
E. Varia
33 Oproep voor de benoeming van de regering voor 1796, 11 december
1795.
1 stuk
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Naamindex
De nummers verwijzen naar de kleine aanwinsten, de Romeinse cijfers naar de
bijlagen.
Abrahams, Wed. J. 30
Abrahams, W. & J. 30
Abundans Messis Spes Seminantis, zie
Lijfrenten Societeit onder de zinspreuk A.M.S.S.
Achard & Sohne, D. 185
Achard & Sohne, P. 185
Aken, C. van 133
Algemeen Handelsblad 346
Algemeene Bataafsche Brand-Waarborg Mij 371
Algemeene Brand-Waarborg Mij 371
Algemeene Koloniale en Intemationale
Tentoonstelling 45
Ammelaan, zie Van Kerkwijk & Ammelaan
Amortisatie Syndicaat 134
Amphitrite 71, VI 16
Amsterdam-Hamburger Stoomboot
Mij 329
Amsterdamsche Bank 473
Amsterdamsche Haring-Reederij 333
Amsterdamsche Pijp-Gas-Compagnie
132
Amsterdamsche Stoomboot Mij 484
Ardjoeno 71, VI 17
Arendsburg 406
Arnold, zie Roscow, Arnold & Leete
Asschenberg, J. H. 284
Associatie van Amerikaansche Fondsen
339
Auguste 71, VI 11
Azia 71, VI 2
Backer, Gebr. 236
Bakker, W. 239
Bakker & De Vries 142
Barber & Nephew 212-213
Barends, zie Van der Goot & Barends
Batavo, B. 476
Bavink, zie Van Kempen Bavink
Beata Christina 362
Beck, P. A. 252
Beelaerts, M. XII 29
Berg van Dussen, jhr. mr. W. O. V 4
Berg, Familie V 5
Berg, N . P. van den 346
Bicker, zie Huidekoper, Tobler &
Bicker
Blijdestein & Zoon, J. 390
Boas, A. & S. 166
Boex, Gez. 123

Boll, P. 492
Bolle, zie N.V. Handelsvereeniging Le
Gue & Bolle
Bombarda, J. P. 189
Bomme, B. 358
Bomme, J. 359
Bonebakker, dr. A. 495
Bonebakker-Gunning, W. M. 495
Boon, In 't Veld & Co 168
Bordes-Vreede, J. M. G. de 356
Borst, zie Vos, Borst & Co.
Bout, H. 72
Brandt & Co., W. 258
Breggen, zie Dentz & Van der Breggen
Breuk, J. de 86
Brielle, mr. J. XII 25
Brooks & Co. 213
Brugmans, prof. dr. H. 379
Brugmans, prof. dr. I. J. 44
Brugmans, mr. P. A. 37
Brunings, W. O. 205
Bruijn, W. 171
Bruijn Kops, mr. J. L. de 346
Buicksloot 10
Bundten, P. A. 348
Burg,J. S.van 348
Burgemeester & Wethouders te Leiden
460
Burmeister, A. H. C. XI 27, 34, 36,
38,40-41
Busch & Co., E. 212
Buyslust 120, X 11, 15-16
Calve 341
Camillo 476
Campagne, zie Van Lookeren Campagne
Carwassibo 120, X 28
Castro, O. de 77
Cate, P. ten 249
Cate, T. ten 205
Cate, De la Lande & Fijnje, Ten 2
Catherine 71, VI 15
Cats, zie Polak Cats
Cazenove, Th. 4
Celebes 309
Cinco por ciento Espagftol 151
Claus & Tjebbes 451
Claver, A. 193
Cocheret, C. A. 407
Cohen, H. 284
Cohen, M. 284
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Cohen, S. A. 12
Cohen, zie Hartog Cohen
Collegie van Medicijnen, Chirurgijns en
Barbiers 442
Comite ter Bestudering van Ordeningsvraagstukken 353
Commissie betreffende de Enquete omtrent de Exploitatie der Nederlandsche Spoorwegen 453
Commissie betreffende de Enquette en
Vitbreiding der Wet van 19.09.1874
en het Onderzoek naar den Toestand
der Fabrieken en Werkplaatsen 454
Commissie inzake de Schaderegeling bij
de bouw van de Celebes 309
Commissie tot Exploitatie van het Gemeenschappelijk Stoomgemaal mr. J.
Louden 312
Commissie tot Onderzoek van de Vitvoerbaarheid der Oprichting van een
Nederlandsch Classificatie Bureau
306
Commissie van Advies inzake de Tinexploitatie op Banka en de Kopermijnen op Timor 206
Commissie van Arbitrage inzake Loongeschillen 258
Commissie van Enquette der Nederlandsche Koopvaardijvloot 301
Commissie van Landbouw in Zeeland
79
Commissie van Toevoorsigt 222
Commissie voor Samenstelling van het
Corps Ingenieurs van de Marine 307
Compagnie van Assurantie 193
Concordia 71, VI 18-19
Contentement, Le 474
Contract van Overleeving onder den
Titel Vit Voorzorg 55
Contract van Overleeving onder den
Zinspreuk De Tyd baard Roozen
284
Contract van Overlevering La A 264
Contract van Overleving 273
Cook, zie Trueman & Cook
Cool, ir. W. 366, 375
Corrie & Co. 213
Couwenhoven, J. I 3
Crab, zie Van der Voort & Vander Grab
Cremer, J. 1117,10
Cremer & Co. 6, IV
Cremer, zie De la Lande & Cremer
Cronenburg, P. 92
Cuperus, B. III 8
Daentzer-Cuperus, E. III 8
Dekker, W. P. 167

(Delius, F. & E.-) 212
Demerary 42, 126
Dentz & Van der Breggen 340
Deventer, J. S. van 461
Deventer-Brouwer, A. E. van 461
Dickson, D. 14
Dircks, Rochus 17
Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam
392
Dordtland, Firma 409
Driessen, F. H. A. 481
Driessen-de Fremery, V. A. 481
Driessen-Herckenrath, C. P. M. 482
Dros, zie Tieleman & Dros
Dudok van Heel 232
Duncan & Ewing 212
Dupont, I. 198
Dussen, zie Berg van Dussen
Economist, De 346
Edammer Aigemeene Negotie Courant
41
Eecen, zie Houthandel Eecen
Eendraght, De 153
Eik, J. van 249
Electro Magnetische Telegraaf 127
Elize Henriette 71, VI 7
Ellis, S. 213
Emley, R. 213
Erffrenten, zie Jantzon van Erffrenten
&Zoon
Ernestine 71, VI 9
Esperance 235
Essequebo 42, 126
Ewing, zie Duncan & Ewing
Faber van Riemsdijk, mr. I. J. 436
Fagel, H. 477
Faille, jhr. F. della 117
Feltz, mr. F. W. baron van der 399
Ferdinandina Emma 71, VI 4
Feitama-Nauta, M. X 1
Florijn XII 30
Floud & Co., H. S. 213
Forman & Hadow 213
Forreman, W. 172
Forsten & Co., Firma 251
Fox-contract 398
Fran~ois, Jean 23
Fransche Lijfrenten 373
Fremery, P. J. de 479
Fremery, V. A. de 480
Fremery-Herckenrath, A. C. de 480
Fuhri Snethlage, ir. G. H. 285
Fijenoord, zie Mij voor Scheeps- en
Werktuigenbouw Fijenoord
Fijnje, zie De la Lande & Fijnje
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Fijnje, zie Ten Cate, De la Lande &
Fijnje
Gabay Henriques 124
Garphytte 362
Gebouw geheel van !Jzer en Glas 330
Gelder-Scalogne, J. A. van 323
Gelderland, zie N.V. Papierfabriek Gelderland
Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht
te Utrecht 381
Geoctroyeerde Colonie de Berbice 363
Geoctroyeerde Mij tot Waarborging
van Lijftogten 51
Geoctroyeerde Societyd van Surinaemen XI3
George II, koning 276
Gerbers, W. 281
Germaniawerft 313
Gifford, zie Price & Gifford
Gingham, zie Harrods & Gingham
Gladstone & Serjeantson 212
Goad & Rigg, W. T. 213
Goede Hoop, De 433
Goede Vertrouwen, Het 71, VI 6
Goevemement II 3
Goll & Compagnie 22, V
Goot & Barends, Van der 33
Graaf, A. de 72
Graafland, mr. J. 435
Gray, D. 213
Greup, G. M. 352
Griffin, J. & S. W. 213
Griffith. zie Priestly, Griffith & Co.
Groeneveld, F. van XI 6
Groot Noordhollandsch Kanaal 203
Grootboek der Nationale Schuld XII
12
Guaranty Trust Company 234
Gue & Bolle, zie N .V. Handelsvereeniging Le Gue & Bolle
Gulden Vlies, 't 120, XI 18
Gunning, prof. dr. J. W. 414
Gunning, ir. W. M. 415
Gunning-Pierson, P. A. 414
Gunningh III 7
Gunningh, zie De la Lande & Gunningh
Hache II 4
Hadow, zie Forman & Hadow
Hafkenscheid & Zoon, M. 253
Handellust I 1
Handelsvereeniging te Batavia 168
Handelsvereeniging te Semarang 168
Handelsvereeniging te Soerabaja 168
Hardenburghs Patent I 4
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Harder, C. H. den XII 8
Harrods Gingham 130
Hartog Cohen, H. 284
Hartsen, Gebr. 245
c;.
Hasselgreen, J. C. 388 ~~
Hawkins, W. H. 212 t:t
Heel & Co., Van 348 ~
Heel, zie Dudok van Heel ,.
Heerlijkheid Rozenburg 138
Hegt en Sterk 120, XI 3
Hellicar, A. 290
Henderks, B. 433
Henriques, zie Gabay Henriques
Herstatt, J. D. 100
Herzeele, C. van 284
Heukelom, H. P. van 327
Heukelom, J. van 250
Heuvel, M. van den 87, vrn 27-28
Hewitt, W. 212
Hingst, G. 111, IX 8-9, X 4
Hingst, G. & S. S. X 4
Hingst, G. S. 110, IX
Hingst, J. 98, 112, X 5
Hingst, S. IX 7, X 3-5
Hingst, S. G. 111, X
Hingst & Zoon, S. G. IX 1-8
Hingst, S. S. 111, 112, IX 8-9, X 4
Hingst-Broers, T. Xl
Hingst-Stijl, E. IX 7-8
Hof(f)ham, H. 284
Hofstra, T. 287
Hofwijk 235
Hogendorp, G. van XII 227-28
Hogguer & Co. 388
Holland Amerika Lijn, zie N.V. Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart
Mij H.A.L.
Hollands-Trouw 71, VI 8
Hollandsche Mij van Landbouw 180
Hollandsche !Jzeren Spoorweg Mij
428
Hooge Oven, De 111, X 1-5
Hooglandt & Co., J. P. 168
Hoop, De 357, I 1
Horsburgh 268
Hout, J. van 32
Houthandel Eecen 431
Howard & Co., J. P. 213
Huidekoper, Tobler & Bicker III 6
Huis Lapienenberg, Het 138, XII
18-20
Huis te Beverveurde, Het 102
Huis ter Aa, Het 43
In 't Veld, zie Boon, In 't Veld & Co.
Incasso-Bank N.V. 458, 467
Incasso- en Informatiebureau Verleur
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& NoIten 317
Indonesian-American Corporation 398
Institut W. Schimmelpheng 418
Internationale, Koloniale & Uitvoerhandel Tentoonstelling 494
Internationale Radioconferentie 204
Irish Linen Industries 148
Israel, E. J. 243

Jaarbeurs 493
Jannay, J. D. 140
Jansen, H. M. 99
Jantzon van Erffrenten & Zoon 497
Javasche Bank 346
Jean Fran~ois 23
Jenkin, J. L. 213
Johnson, Renny & Millmann 213
Jong, Gebr. De 413
Jurriaanse & Zoon, J. H. 348
Kamer van Koophandel 201
Kas-Associatie N.V. 470
Kas-Vereeniging N.V. 470
Kat, O. de 20
Keetelaar, Wed. N . 141
Keizerlijke Loterij van Frankrijk 425
Kempen Bavink, C. van 331
Kerkeraad van Rozenburg, Blankenburg en Ruige Plaat XII 10
Kerkwijk, C. S. van 83, VII
Kerkwijk & Ammelaan, Van 74
Kessel, J. D. 80
Keyser, Familie De 59
Kilburn, zie Norton Kilburn & Co.
Kilby & Co., T. 212
Kirkmann & Co. 213
Kleersnijder, S. 237
Klokhuis, Het 195
Koens, J. P. 272
Kofoed, Firma H. 393
Kommanditaire Societeit 232
Koning van Zweden 388
Koning Willem III 71, VI 3
Koninklijke Courant III 9
Koninklijke Fabryk van Stoom- en Andere Werktuigen 232
Koninklijke Nederlandsche Katoenspinnerij 378
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot
Mij 221
Koninkrijk Belgie 234
Kop, H. 303
Kops, zie De Bruijn Kops
Laer, J. A. toe 249
Lakenhal 384
Lande, J. de la 5, II 1, III 6, 9-11

Lande & Fijnje, De la 1, I 2-5
Lande & Gunningh, De la 3, II 1-4
Lande, zie Ten Cate, De la Lande &
Fijnje
Lande Cremer, J. de la 18
Lande Cremer, N. de la 7
Lans, W. H. XI 47
Laville, A. 294
Ledeboer & Co., W. B. 168
Leete, zie Roscow, Arnold & Leete
Leeuwen, J. van 32
Lelyveld, F. 176
Lennep, mr. J. van 162
Lestevenon, M. 182
Lewis, A. 213
Linden Vooren, D. van der 157
Livingstone, J. R. 14
Livonia 235
Lloyd's Zee-Assurantie 445
Lodewijk Napoleon, koning 161
Loodswezen van de Goedereede en de
Maas 320
Lookeren Campagne, D. van 15
Louden, zie Commissie tot Exploitatie
van het Gemeenschappelijk Stoomgemaal mr. J. Louden
Lunenburg 235
Luninck, P. II 2
Lijfrentensocieteit onder de Zinspreuk
Abundans Messis Spes Seminantis
143
Ma Retraite 120, XI 43
Maarseveen 10
Mij De Atlas 327
Mij tot Nut der Zeevaart 318
Mij van Onroerende Goederen en
Waarden in Spanje 475
Mij voor Landbouw en Veeteelt 456
Mij voor Scheeps- en Werktuigenbouw
Fijenoord 309
Mij voor Volkskoffiehuizen 325
Mann, zie Swens & Mann
Marchand, S. III 1
Mare, M. de la XI 5
Maria Adolfina 71, VI 5
Maria Catherina 71, VI 6
Maria Elisabeth 46
Marienburg 235
Marken, J. C. van 499
Marriott & Rogers 212
Marshall-plan 395
Maus 274
Mechanieke Papierfabriek 331
Medico-Mechanisch Zander-Instituut
390
Mees & Zoonen, R. 472
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Meinertshagen, P. XI 37
Meinertshagen-Nepveu, M. J. de XI
20, 30, 35, 37
MeIster, Firma 103
Menkman, J. 408
Mente, S. 173
Merckmann Noortdijck, P. 293
Mercurius 229
Merry & Son 213
Meurs, F. C. 226
Meyer jr., D. C. 396
Meyer, J. D. III 9
Meyer Warnars, P. 162
Middelburgsche Courant 30
Millmann, zie Johnson, Renny & Millmann
Minister van Financien IV 2
Minkema, D. 349
Molewater, B. 265
Mollerus, Baron de 100
Monsort 474
Morgan & Co., J. P. 234
Morin, J. P. XI 33-34, 40
Muller, dr. G. H. 226
Muller Szn, H. 60
Muysken, J. 305
Naamlooze Mij tot Invoering der Zijdeteelt in Noord-Braband 324
N. V. Afrikaansche Handelsvereeniging
207
N.V. Amsterdamsch Verzendhuis 196
N.V. Billiton Mij 469
N.V. Bouw- en Handelrnij Peleus 386
N.V. Gebr. Gerzon's Modemagazijnen
345
N.V. Handelsvereeniging Le Gue &
Bolle 468
N.V. Nederlandsch-Amerikaansche
Stoomvaart Mij Holland Amerika
Lijn 310
N.V. Papierfabriek Gelderland 465
N.V. WerfDeNoord 310
N.V. Wilton's Machinefabriek en
Scheepswerf 311
Nagel, J. F. 476
Nahuys 129
Nardten, L. C. 394
Nautilus, zie Stoornschelpvisserij Nautilus
Neben-Vertrag 305
Nederlandsch-Hannoversche Spoorweg
Mij 76
Nederlandsch-Indische Handelsbank
N.V. 466
Nederlandsch Vennootschap der Asphalt- en Bitumenmijnen 269
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Nederlandsch Zuid-Afrikaansche LandbouwMij 208
Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek
499
Nederlandsche Handel Mij 201, 261262
Nederlandsche Katoenspinnerij 285
Nederlandsche Mij tot Bevordering van
Nijverheid 226, IV 4
Nederlandsche Mij van Brand Verzekering 370
Nederlandsche Oliefabriek 499
Nederlandsche Overzij Trust Mij 191
Nederlandsche Rhijnspoorweg 113,
218-219
Nederlandsche Spoorwegen 453
Nederlandsche Stoomboot Mij 434
Nederlandsche Suikerraffinaderij 332
Nederlandsche Vereeniging van Meelfabrikanten 499
Nederlandse Bankiersvereniging 478
Nehalennia 71, VI 12-13
Nephew, zie Barber & Nephew
Nepveu, mr A. XI 2
Nepveu, J. XI 3-9, 16, 19-23, 30, 3435,37,40-41
Nepveu, mr L. J. XI 30-38, 40, 42
Nepveu, L. T. XI 44
Nepveu, Familie 120, XI
Nepveu-Buys, E. XI 17
Nepveu-Oudenrogghe, J. A. XI 31
Nepveu-Roosmale, M. XI 41
NicolaasBeets 71, VI 17
Nieuwe, De 106
Nieuwendam 10
NilDesperandum 71, VI19
Nolten, zie Incasso-enInformatiebureau
Verleur & Nolten
Nolthenius, W. H. 249
Noordhollandsche Stoomboot Mij 64
Noordkaper 67
Noortdijck, zie Merckman Noortdijck
Norton, Kilborn & Co 213
Nosse 1117
Ommeren, Rueb & Co, Firma Van
160
Onderling Levensverzekering Genootschap 498
Oost-Afrikaansche Compagnie 240
Oost-Indische Compagnie 10,34, 125,
147,159,165,338,489, XII 1
Oost-Indische Mij van Administratie en
Lijfrente 233
Oost-Meestoof 84
Oostenburg 71, VI 19
Oostendorp, H. 273
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Osij & Zoon, J. 194
Oude Meestoof 105
Oudenrogghe, C. XI 4
Oudshoff, W. 239
Padang Packet 19
Paleis voor Volksvlijt 351
Parker,D. Ill5
Passalaigue & Zoon, Th. 184
Passaroeang 71, VI 9
Patientie 235
Pelikaanvlucht 149
Peleus, zie N.V. Bouw- en Handelmij
Peleus
Penja, La 124
Permanente Commissie van Arbitrage
225
Philippi & Co, Firma 85
Pile&Co 432
Pit, A. XII 29
Polak, prof. dr N. J. 286
Polak Cats, J. 286
Poldermans, mr J. 401
Posthumus, prof. mr dr N. W. 382
Posthumus-Van der Goot, dr W. H.
197
Poyais Loan 209
Poyaisian Land Grant 209
Price & Gifford 213
Priestly, Griffith & Co 212
Radio-Conferentie 204
Raymakers,FirmaH.J. 14-15
Rechteren-Nepveu, P. G. van XI 29
Rees, prof. mr O. van 356
Rees, prof. dr R. van 355
Rees-Vreede, J. M. G. van 356
Regenboogwol 196
Renny, zieJohnson, Renny & Millmann
Renselaer, J. van 361
Renselaer, J. B. van 365
Renselaer, K. van 361
Renselaerswye 361
Resolutie 71, VI 1
Reus, Gebr. De 87, VIII
Richtenberg, L. 100
Riemsdijk, zie Faber Van Riemsdijk
Rigg, zie Goad & Rigg
Roberts, C. 213
Rochus Dircks 17
Rogers, zie Marriott & Rogers
Rolfes, W. G. 212
Roo, J. C. de XII 32
Roodenburg, W. M. & J. 348
Roosmale, M. XI38
Roscow,'Arnold & Leete 212
Rothschild, S. M. 100

Rothschild, & Fils, M. A. 100
Rotterdamsch Etablissement 267
Rotterdamsche Bank 420
Rotterdamsche Bankvereeniging 242
Rotterdamsche Handelsvereeniging
421
Rowlinson & Co 212
Roy, Firma Van 29
Rozenburg 420
Rozenburg, zie Heerlijkheid Rozenburg
Rozenburg, zie Twent van Rozenburg
Rueb, zie Van Ommeren, Rueb & Co
Rijckevorsel, H. van 163
Rijdenius, P. XI 23
Scheepvaart- en Kolen Mij 313
Schellhass & Co, E. 168
Schermeer's Brandcontract 257
Schilthuis, zie Ulferdus Schilthuis
Schimmelpheng, zie Institut W. Schimmelpheng
SchOlvinck, mr J. G. 499
Schoolmeester, De 413
Selleger, prof. ir E. L. 465
Seonnet, J. A. XI 5
Serjeantson, zie Duncan & Serjeantson
Seylmans & Tietsee, Firma 396
Simons, J. 407
Singularite, La 120, XI 14-15, 39
Sluyter, H. 396
Smit,F. 303
Smit, ir F. 305
Smit Jzn, J. 302
Smitt Hzn, C. 354
Smitz, F. W. J. H. 299
Snethiage, zie Fuhri Snethiage
Societeit tot Nut van het Algemeen, De
190
Societeyt van Suriname 121
Soembing 71, VI 14
Somermeyer, H. 400
Sorgen, A. P. van XI45
Spieringszorg 120, XI 5, 8, 12, 15,26
Staat der Nederlanden 302
Staatsloterij 427
Stad Paramaribo, De 365
Stadsspinnerij 40
Stagt, A. van II 4
Staten van Holland en West-Friesland
115
Staten van Zeeland 275
Stedman, J. G. XI 46
Stinstra-de Clercq, C. IV 3
Stockholm & Co, A. 14
Stolkerts Vlijt 120, XI 11, 15-16
Stoomschelpvisserij Nautilus 24
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Stoomschroef-Schooner-Reederij 231
Stoomsleepdienst over het Pampus
232
Stoomvaartlijn Vlissingen-Noord-Amerika 99
Stork,D. W. 25
Suringar, P. J. 150
Swaen,H. 314
Swalme, A. van der ill 8
Swens & Mann 212
Taunay, J. F. 327
Teelinck, J. 56
Teixeirajr, M. 75
Temminck & Van Twist 13
Tentoonstelling van de Huisindustrie
61
Teysset, J. 369
Teysset, J. D. 369
Tieleman & Dros 402
Tietsee, zie Seylmans & Tietsee
Tjallingi, P. IX 2
Tjebbes, zie Claus & Tjebbes
Tjeremai 71, VI 16
Tobago 236
Tobler, zie Huidekoper, Tobler &
Bicker
Tour, A. J. du 464
Tour- l'Empereur van Oppyck, S. du
210

Tour- Riimph van Warmenhuyzen,
A.C.du 464
Transvaalsche Land-Exploiratie Mij
208
Trueman & Cook 213
Truweel met de Kroon, De 47
Tweede Contract van Belegging op
Fransche Effecten 328
Twent, A. J. XlI30-31
Twent, mr A. P. XII 2-11,13-21,23-24,
29
Twent, mr J. A. XII 15
Twent, N. F. XIII
Twent, Familie 138, XII
Twent-Marcus, W. C. XIII
Twent-van Vredenburch, H. C. XII
2-7
Twent-Twent, H. C. XII 14-22
Twent van Rozenburg 138, XII
Twentsche Bank N.V. 471
Twist, zie Temminck & Van Twist
Twijffelachtig 235
Tyd baard Roozen, zie Contract van
Overleeving onder den Zinspreuk De
Tyd baard Roozen
Uit Voorzorg, zie Contract van Over-
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leeving onder den Titel Uit Voorzorg
Uiver 149
Ulferdus Schilthuis 281
Unger, dr W. S. 274
Utrecht 71, VI 10
Utrechtsche Algemeene BrandwaarborgMij 371
Valois, N, Xl5
Vaudeville franyois 380
Veder, Firma 67
Velden, J. A. van den Xl19
Velden-Nepveu, S. A. van den Xl27
Venillia 265
Verbrugge, J. 53
Verenigde Staten 1114
Vereenigde Glasfabrieken 211
Vereenigde Oost-Indische Compagnieen 449-450
Vereeniging tot Instandhouding en Bevordering van den Kweekschool voor
Zeevaart 364
Vereul, N. J. Xl16
Verleur & Nolten, zie Incasso- en Informatiebureau Verleur & Nolten
Verzijl, C. J. 416
Vier Kinderen, De 474
Vissering, prof. S. 60
Vlissingen, P. van 230-232
Voigt, L. van Xl47
Vollenhoven, H. van 284
Vollerens XII 28
Vooren, zie Vander Linden Vooren
Voort, A. A. & van der Crab, Wed. J.
van der 266
Vos, Borst & Co 212
Vossenburg 87, VIII
Voys, A. de 411
Vredesteyn 87, VIII 27-28
Vree, G. de 87, VIII 1-4
Vreede,P.de 250
Vries, zie Bakker & De Vries
Vrouwen Sara & Maria, De 12
Vrouwenvlijt 120, Xl2
Vrijdag 172
Vrijtthof,jhr L. B. A. 372
Vuuren, C. van 161
WaalseKerk Xl44
Wade & Son 212
Wamars, zie Meyer Wamars
Wassende Maan, De 108
Wayampibo 87, VIII
Weckerlin, I. 178
Weduwen- en Weezenfonds der Oflicieren van de Landmacht in Nederlandsch-Indie 391

372

INVENTARIS: VAN DE VERZAMELING "KLEINE AANWINSTEN"

Weeren, M. van 176
Wermuth & Co 448
West-Indische Compagnie 8,121,126,
444
Westinghuysen, C. 365
Weyer, prof. dr G. A. P. 367
Wicquefort, De 80
Wilde, G. H. de XI 7, 9,10
Willem II, koning 272
Willem III, koning 300
WillemIV 118
WillemV 12

Willemsen, G. W. de VII 1
Wilson, T. 88
Wilton, B. 311
Wisselbank van Middelburg 422
Writs, W. III 2
IJhoek 2
IJzerman, J.

211

Zeeland 313
Zimmermann, dr E. 316
Zoolen 120,235, XI 20

Systematische Index
Aanbesteding 380
aandelen 5, 33, 57, 151, 209, 230-232,
235-236, 242, 257, 290, 324-333, 336,
362-364, 388,400,474-475
aangehouden goederen 401
aardewerk 410
afvalprodukten 73
aigemene geschiedenis 374
aluinziederijen 362
ambtenaren 405
annexa tie 367
apothekersfonds 405
arbeiders 443
artsen 389-390,405,442
asfaltmijnen 269
associaties 22,199,245,266
assuranties 38,144,188,193,358
azijnfabriek 112
Bacovencultuur 223
ballonvaart 483
band 86,123
banken 22,167,241-242,420,422-423,
458,466-467,470-473,478
barbiers 442
batik 246
beetwortelsuiker 404
begrafenissen 92,154
belasting 131,152,172,396,407
beurs 382,473,493
beurtvaart 20, 36, 200
bier 177,275,282,298
binders 91
bitumenmijnen 269
bloembollen 80
bloomen 322,330
bloemzaden 80
booken 93,268
boekverkopers 91
boorderij 43,112

bontweverij 15,110
borduurzijde 86
boter 322,451
386
brandassurantie 135,257,370-371
brandewijn 275
broekestreept 110
bronwater 94
broodprijzen 136
brouwersgilde 90
brouwerijen 47,70,177,298
bruggenbouw 300, 304
budgetonderzoek 197
burger-spijsbereiding 327
bouwmaa~chappij

Cacaohandel 194
cargaiijsten 199
cement 282
chirurgijns 442
chocolade 94
c1assificatiebureau 306
cochenille 261
commissionairskantoor 98
compagnonschap 205
conservenfabriek 402
cooperaties 423
credietbrieven 242
cijnzen 116
Dakpannen 145
deviezen 242
diamanthandel 411
diaman~lijperijen 295
diligence 186
diplomatiek 374
doktersfonds 405
doorgaande rechten 21
drapeniers 23,447
drogerijen 212
drukkers 91
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duikers 342
duikerrederijen 343

invoerrechten 21,271,278,499
Italiaans boekhouden 239

Economische geschiedenis 374
effekten 4,328,452,466

Jacht 459
justitie 52

Fabrieken 9,115,176,250,454
Hessen 294
fiessenindustrie 211
fiuweel 92, 292
forensenbelasting 311
fusies 452

Kaarsvet 77
kaashandel 266
kanaalgeld 203
kantoorboekhandel 227
karsaai 384
kassiersbedrijven 54, 409
katoen 212,247,491
kinderarbeid 277
k1eding 114
k1eermakersgilde 82
kleermakerij 139
k10kkegieterijen 220
koerslijsten 199
koffie 194, 265
koffiehandel 249
koffieveiling 201
kolonieen 45,361-362,444
komenijshandel 29
koophandel 1-5, 13, 52, 62, 124, 184,
241,289,291,319,368
koopmansboekhouden 239
koopmanschappen 39,93,270,490
kopermijnen 206
kranten 30,41
kunstnijverheid 195
kweekschool voor zeevaart 364
kwikzilvermijnen 417

Gas 132
gember 290
geschiedenis 374,408
geweren 3
gewichten 254-255
glasfabriek 294
glashandel 237
goederenvervoer 80-81, 155, 218-219,
221,246,258,265,278,291,308,342,
412,490
goudsmeden 26
graan 57,280-282,341,348,496-497
graanhandel 27
grofgeschutgieterij 53
Handel 13,21,27, 39,41, 52, 89, 115,
163,187,192-193,214-215,382,449
handelmaatschappijen 201,261-262
handelshuizen 418
handelsverdragen 455
handelsverenigingen 168, 207, 421, 468
handwerken 115
haring 282
haringrederij 333
havenbedrijf 224
havenberichten 256, 259
haver 97
hoedenmakerij 17,69
hooi 97
hooiboor 349
houthandel 431
houtwarenfabriek 142
huishoudingen 7, 210, 323, 356, 399,
414,416,479-482,495
huisindustrie 61
huizen 50, 286
Impost 94
incassobureau 317
indigo 261
industrie 60
informatiebureau 317
inkomsten 128
invoer 412

Laken 78,238,384
lakenhandel 283, 296, 383, 385, 438,
488
lakenindustrie 9,35
lampolie 77
landbouw 43,79,180,319,456,499
landbouwmaatschappij 208
landbouwprodukten 377
landuitgifte 129
landverhuizers 179
lasten 255
leerlooierij 6
leningen 1,37,100,152,234,330,351,
388
levensmiddelen 114,141
levensverzekering 51, 55-56, 143, 182,
189, 222, 233, 264, 273, 284, 492, 498
licent 81
likwidatie 1,166
limonade 94
linnenhandel 316
linnenindustrie 14,148
lint 123
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lintweverij 293
lonen 139,225,276
loodsgelden 320
losrenten 436
loterijen 337,424-425
luchtvaart 149
lijfeigenen 172
lijnbaan 170, 266
lijnwaden 34,159
Machinefabriek 394
magazijn 330
makelaardij 196, 202, 213, 216, 340,
393,496
manufacturen 35, 86, 123
manufactureIihandel29, 243
margarine 341
Marine 307
markberichten 85
maten 48, 73, 254-255, 282
medicijnen 141,442
meekrap 109,279,348
meestoven 84,104-108,279,357
middeleeuwse instellingen 374
mode 345
molens 244
mijnen 18
Naarnlozevennootschap 232
nalatenschappen 5,59,117,150
negotiaties 8,42, 184,217,337,373
nering 192
noten 191
nijverheid 27,226,439,499
Obligaties 165,338
olieen 191,282,341,348
ondersteuningsfonds 391
oorkondenIeer 374
ondememingsvraagstukken 353
ordonnanties 422,441-443,488
overstromingen 375
Paarden 97
papierfabrieken 251,331,413,465
particuliere administraties 32, 102,
138, 285, 299, 354-356, 359, 366, 372,
379,389,414-416,479,495.
passagiers 179, 229
patentrecht 161,396
pensioenregeling 25, 391
personele belasting 460
personenvervoer 101,186,229
peulvruchten 281,348
plaatsbewijzen 101,186
plantages 37, 87, 120, 158, 235, 462,
474

planten 330
planters 184,217,474
plateelbakkerij 410
pokken 476
polemieten 175
porselein 133,410
posterijen 97,241,274
postkoets 101
pottenbakkerij 6
prijscouranten 6, 39, 168, 174, 212,
252-253,281,440,457,491.
prijsgeschiedenis 382
prijzen 14,114,254,280
publikaties 162,346
Radioverbindingen 204
raffinaderij 77
rederijen 18,33,67,71,230
reisverslagen 344, 369
rietsuikeroogst 393
Rijnvaart 122, 352
Scheepsbouw 301-303,305,309
scheepsbrieven 477
scheepsladingen 153
scheepsuitrustingen 10,46,260
scheepswerven 2,311,313
scheepvaart 64, 67, 71, 156, 193, 203,
256,259,318,321,329,342,344,433434,449,489
schelpvisserij 24
schuldbekentenissen 75
serveth 94
sinkeptinwinning 146
sleepdient 231
snuifhandel 74
sou-rente 119
specerijen 491
spinnerijen 40,169
spoorwegen 63,76,113,217-218,272,
300,342,376,428-429,451
spijsbereiding 326
staatsloterij 427
stalen 130,148,176, 195-196,238
statistieken 44
steenbakkerij 6, 111
steenkolen 282, 308
stenen 66,145
stoomgemaal 312
stoomvaart 99,221,229,301,329,432,
434, 484
suiker 247,393
suikeraccijns 301
suikerhandel 194
suikerindustrie 16,332,365
suikerraffinaderij 332, 365
suikervormenbakkerij 6
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Tabak 212,247,260,263,406,440
tabakhandei 74, 157, 160, 194, 340,
403
tarieven 203, 500
tarra 48
tegels 145
teiegrafie 127,204,274
tentoonstellingen 45,61,180,330,494
textieInijverheid 12, 185,430,437
thee 94,247,262,267
theehandel 249
tiehelbakkerij 6
timrnerbedrijven 142, 167, 287
tinexploitatie 206
tontines 147,171,392
touw 252
trafieken 115
tramwegen 11
trashandel 83 33333
tulpenhandel 419
turf 282

visserij 459
volkskoffiehuizen 325
vraehtprijzen 36
vraehtvaart 36, 156
vruehten 282,322
Walvisolie 65
walvisvaart 65,67,487
water-buysmolen 161
werkplaatsen 454
werktuigen 232
weverijen 103,119,446,486
windhandel 426
wisselbrieven 3,5,92,115,173
wisselkoersen 288
wol 48, 196,499
wolbewerkers 276
wolindustrie 499
woningtelling 381
wijn 92,275,282
wijnhandel 137, 150

Uitvoer 80-81,175,258,377
uitvoerrechten 21, 271

IJkmeester 115
ijzerfabriek 362
ijzerwaren 457

Valuta 115,334-335,346-347, 441
vatenhandei 248
vee 322
veenderij 58
veerdiensten 387
veeteeIt 43,79,456
veilingen 34, 213, 260-263, 487
velours 292
verbruikstoezieht 191
verfwaren 253
verkoophuis 330
verpondingen 50, 228, 435
veters 123
vetten 191
visafslag 68

Zaden 341
zak 254
zeeassurantie 445
zeevaart 268,318-319,364,368
zegelwet 350
zetelverplaatsing 397
zetters 91
ziekenfonds 190
zilversmeden 26
zout 290
zijde 28,491
zijdehandel 164. 297
zijde-industrie 324
Zuiderzeewerken 360

Concordantie
oude nrs

nieuwenrs

oude nrs

nieuwe nrs

1a

famarehief
De la Lande
1
1
4
1
2,3
1
6,18,7,497
8

3
4
5
6
7
8
9
10
12
13

9
10
R. A. Gelderland
11
12
13
14
15, E.H.B., 16
17
18

1b
Ie
Id
Ie
If
Ig
Ih
2

375

376
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oude nrs

nieuwenrs

oudenrs

14
15
16

19
20
21
22
23
B.H.B.
24
25
B.H.B.
26
27
B.H.B.
28
29
30
G.A. Amsterdam
31
32
33
120
34
35
120,37,42
B.H.B.
38
B.H.B.
39

67
68
69
70

17

18
19
20
21
21a
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
36a
37
38
39
40
41
42
43
44

45
47
48
48a
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
59a
60
61
62
63
64

65
66

40

41
R.A. Friesland
num. verz. N.B.H.A.
archiefnr 14
E.H.B.
archiefnr 265
E.H.B.
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
541
57
58
59
60

61
62
63

72

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

nieuwenrs
64

65
66
R.A. Overijssel
68-70
B.H.B.
71
72

73
74
G.A.Delft
75
76
77
78
79
80
81
82
R.A. Zeeland
83
R.A. Utrecht
84
85
86
87
archiefnr 255
88
88
B.H.B.
89
E.H.B.
G.A. Haarlem
90
91
92
93, R.A. Noord-Holland
archiefnr 151
A.R.A.
E.H.B.
94
E.H.B.
E.H.B.
B.H.B.
96
97
E.H.B.
98
110-112
I.I.S.G.
B.H.B.
99
100
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oudenrs

nieuwenrs

oudenrs

nieuwenrs

123
124
125
126
127
127a
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
149a
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

101
E.H.B.
E.H.B.
102, R.A. Overijssel, 103
num. verz. N.E.H.A.
E.H.B.
G.A. Haarlem
104-108
G.A. Amsterdam
archiefnr 266
113
A.R.A.
E.H.B.
E.H.B.
114
115
116
r
117
~
118
R.A. Overijssel
E.H.B.
G.A. Alkmaar
R.A. Noord-Holland
119
R.A. Gelderland
G.A. Amsterdam
archiefnr 52
120
121
123
124
125-126
127
128
129
A.R.A.
130
131
132
G.A. Amsterdam
133
157
E.H.B.
134
135
136
137
57
130
E.H.B.
E.H.B.
E.H.B.
E.H.B.
E.H.B.
138

176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213

139
140
E.H.B.
141
142
143
144
G.A. Dordrecht
146
147
148
149
G.A. Dordrecht
150-155. E.H.B.
156
157
G.A. Amsterdam
158
159
160
161
162, G.A. Amsterdam
163
R.A. Limburg
157
G.A. Amsterdam
164-166
167
168
169
170
171
172-173
174
175-176
177
R.A. Noord-Holland, 110112, C.B.G.
178
179
205
180
181
E.H.B.
182
183
184
185
186
187
188
189
G.A. Alkmaar
190
191

214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

378
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oude nrs

nieuwenrs

oude nrs

nieuwe nrs

231
232
233
234
235
236
236a
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
246a
246b
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282

A.R.A.
192
193
194
233
195-196

283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
295a
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
316a
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
326a
327
328
329
330
331
332
333
334

252-253
254-255
256
S.H.C. v. Limburg
258
259-273
274
275
G.A.Arnhem
276-278
279
280
57
281
282
283
284

197
455
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212-213
214-215
216
217
218-219
220
223
224
225
226
233
227
228
229-232, 234-236
237
238
239
240
archiefnr 107
241
242
243
244
245
246
247
248
R.A. Noord-Holland
249
250
245
217
251

archiefnr 122
archiefnr 121
E.H.B.
285
286
287
288
110-112, C.B.G.
289
290
291
E.H.B.
293
294
archiefnr 137
archiefnr 267
300-313
299
E.H.B.
314
archiefnr 95
316, Kostuummuseum
369
317
318-321
archiefnr 267
323
324-329,317
340
E.H.B.
344
345
346
347
G.A. 's-Gravenhage
348
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oudenrs

nieuwe nrs

oude nrs

335
336
336a
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349

349
350
351
G.A. 's-Gravenhage
352
G.A. 's-Gravenhage
353
354
355
356
357
358-359
360
C.R. v. Fam. arch.
361-365,366
367

350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364

nieuwe nrs
368
369
archiefnr 179
370-371
372
373
374
375
495
E.H.B.
377
401
378
379
archiefnr 152

Legende

A.R.A.
C.B.G.
C.R.v.Fam.arch.
E.H.B.
fam.archief
G.A.
num.verz.N.E.H.A.
R.A.
S.H.C.v.Limburg

Algemeen Rijksarchief
Centraal Bureau voor Genealogie
Centraal Register van Familiearchieven
Economisch-Historische Bibliotheek
familiearchief
Gemeentelijke Archiefdienst
numismatische verzameling Nederlandsch
Economisch-Historisch Archief
Rijksarchiefdienst
Sociaal-Historisch Centrum voor Limburg
vervallen
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LEVENSBERICHTEN

ERNST CRONE
Amsterdam 16 april 1891-Amsterdam 5 september 1975
Op 28 mei 1962 werd aan Ernst Crone door de hoogleraar Forbes het
doctoraat honoris causa in de Faculteit der Wis- en Natuurkunde aan de
Universiteit van Amsterdam verleend. In onze Universiteit leeft de wens dat
op dit ogenblik door de Rector aandacht gevraagd wordt voor de uitnemende
wetenschappelijke verdiensten van Doctor Crone. Wij zijn de naaste familieleden dankbaar dat zij aan deze wens gehoor hebben willen geven.
In 1962 was het nog gebruik ook voor andere dan wetenschappelijke verdiensten een eredoctoraat te verlenen. De promotor wees erop dat ook voor
de maatschappelijke verdiensten van Ernst Crone een eredoctoraat, mogelijk
in de Economische of Sociale Faculteit, overwogen had kunnen worden.
Voorts prijst hij de geschiedkundige arbeid van Ernst Crone in bewoordingen die ook een doctoraat honoris causa in de Faculteit van Letteren en
Wijsbegeerte zou hebben gerechtvaardigd. Zulk een keuzemogelijkheid uit
drie doctoraten wijst weI op een heel bijzondere wetenschappelijke werkzaamheid. Toch is de keuze, wis- en natuurkunde, juist geweest.
Ernst Crone had het zich, gegeven zijn maatschappelijke omstandigheden,
gemakkelijk kunnen maken, maar hij heeft het zich, zelfs wanneer wij zijn
grote begaafdheid en ijver in aanmerking nemen, ontzettend moeilijk gemaakt en dat alles eigenlijk om het anderen gemakkelijk te maken. Want
hij was een geboren onderwijzer. Reeds voor het behalen van de acte M.O.
wis- en zeevaartkunde wordt hij aangesteld als leraar aan de zeevaartschool.
Zijn gehele leven heeft hij het zeevaartonderwijs zelf, alsook de opleiding van
de daarbij betrokken leraren, overal in het land krachtig gesteund en bevorderd. Organisatorisch en inhoudelijk heeft hij de wetenschap der zeevaartkunde en het onderwijs daarin machtig gestimuleerd en verrijkt.
Van zijn vader erfde hij de liefde voor het zeilen. Als handig en pienter
jongmaatje verwierf hij zich in de praktijk de eigenschappen van de zeeman.
Tientallen malen bevoer hij de wateren van West-Europa en weerstond storm
en noodweer. Het zal op deze tochten geweest zijn dat het samenweefsel van
zijn gedachten, die zijn leven zouden vervullen, een duidelijk patroon kregen.
De vragen van de zeeman: waar ben ik, wat zijn de richting en de snelheid
van mijn schip en wat moet ik doen, verkregen bij hem drie aspecten:
1. de noodzaak op deze vragen een snel en accuraat antwoord te verkrijgen
vormden hem tot wetenschappelijk zeevaartkundige;
2. de noodzaak deze kennis in woord en daad over te brengen werd tot beweegreden voor zijn zorg om het onderwijs;
3. dit onderwijs zijn breedte en diepte te verlenen door de ervaring van
eeuwen zeemanskunst op te diepen en over te dragen maakten hem tot
historicus.

Met grote hardnekkigheid en zelfbeheersing is hij erin geslaagd juist op de
moeilijke vragen een helder antwoord te geven.
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Ondanks de omvang van zijn arbeid moet toch in de eerste plaats de kwaliteit ervan geroemd worden.
Reeds in 1916, in het laatste jaar van zijn leertijd publiceerde hij in "De
Zee" een artikel over het Astrolabium Catholicum, een artikel dat nog
steeds, als gezaghebbend, wordt geciteerd.
Zijn werken over Pieter Holms en Cornelis Douwes, hoewel vakkundig en
zorgvuldig opgebouwd zijn ook voor niet vakkundigen leesbaar en boeiend.
Hij bezat de zeldzame gave belangrijke details te plaatsen in een raamwerk
van duidelijk getrokken hoofdlijnen. Dat is ook navigatie.
Met Dijksterhuis, Forbes, Minnaert en Pannekoek schreef hij in opdracht
van de Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen en met steun van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen het grote werk over Simon
Stevin.
Wie de mensen kent die deze namen droegen weet in welk gezelschap Ernst
Crone ook thuishoorde en zich thuisvoeldeen waarom ik de keuze van de
Faculteit der Wis- en Natuurkunde juist noemde.
Hij wist zich meesterlijk te beperken tot de onderwerpen die hij als geen
ander beheerste, want ook de ruim honderd artikelen en voordrachten die op
zijn naam staan, gaan zelden over onderwerpen die hem toevallig raakten.
Deze voordrachten werden gehouden in het vaderland en daarbuiten, b.v.
Antwerpen, Brussel, Coimbra, Madrid, namen die hem verbonden aan de
grote pioniers van de navigatie, zoaJs Pedro Medina.
Ben jongeman vraagt als beloning voor een geslaagd examen aan zijn vader boeken en deze boeken worden het begin van een unieke collectie.
Hij wordt gefascineerd door de vernuftige instrumenten van astronoom en
navigator en bouwt een verzameling op die hij als kostelijk geschenk vermaakt aan het scheepvaartmuseum.
Zeilen, boeken, instrumenten zetten hem aan het zoeken en denken en hij
wordt een van onze grote geleerden, vraagbaak en leermeester voor velen.
Van vrijwel aile verenigingen en instelIingen waarin hij als lid of bestuurslid
fungeerde wordt hij erelid.
Wij spreken onder de omstandigheden waaronder wij ons thans bevinden
van de laatste eer. Wij bedoelen de laatste eerbied en zorg binnen de kring
waarvan het middenpunt ontviel.
Van de laatste eer kan geen sprake zijn.
In zijn werk, zijn familie, vrienden en leerlingen leeft hij voort. Moge het
verdriet om het verlies ruimte laten aan de dankbaarheid voor wat behouden bleef. En dat is zeer veel.
A.

DEFROE

JAN AART DE JONGE
Delft 22 oktober 1926-Amsterdam 18 april 1975
De dood maakt zo dikwijls een einde aan een leven, dat naar menselijke
opvatting nog lang niet zijn voitooiing had bereikt. Dat zullen ook de velen
die Jan Aart de longe gekend hebben, hebben gedacht, toen hun het bericht
van zijn overlijden bereikte. Hij was inderdaad, om het zo uit te drukken, nog
lang niet door zijn agenda heen. Als hem de tijd was gegund, had de wetenschap, die hij vol overtuiging diende: de economische geschiedenis, nog veel
van hem hebben mogen verwachten. Dat mag zonder meer worden geconc1udeerd uit de wijze, waarop hij tot kort voor zijn dood toe die wetenschap
heeft gediend.
De aanioop daartoe begon toen De longe zich in 1945, na aan de christelijke HBS aan het Henegouwenplein het einddiploma te hebben behaald, zich
als student liet inschrijven aan wat toen nog de Nederlandse Economische
Hogeschool heette. In 1947 behaalde hij het kandidaatsdiploma, ging daarna
zijn militaire dienstplicht vervullen om in 1950 weer terug te keren naar de
NEH ter voltooiing van de doctorale studie. In de kandidaatstudie had hij
ook kennis gemaakt met de economische geschiedenis, die toen nog door
Sneller werd gedoceerd, maar dit was geen zaak van voorkeur, omdat de
economische geschiedenis toen nog een verplicht yak was. Blijkbaar heeft
het hem toen nog niet erg aangetrokken, want hij heeft het niet als keuzevak
genomen in de doctorale fase. Hij koos namelijk sociologie en arbeidsrecht.
Hij heeft zich overigens snel door de doctorale studie heengewerkt: reeds in
1952 heeft hij haar afgesloten.
Yoor een functie in het bedrijfsleven heeft De Jonge nooit gevoeld. Hij
ambieerde veeleer een functie, waarin hij meer op directe wijze wetenschappelijk kon bezig zijn - als algemeen econoom. Zijn eerste functie was die
van wetenschappelijk ambtenaar bij het Centraal Planbureau, waaraan hij
verbonden is geweest van 1952 tot 1954. Hij werd er belast met statistischeconomisch research, zoals het maken van macro-economische berekeningen
in de sector der investeringen.
In 1952 maakte hij een enorme functionele ommezwaai: hij aanvaardde
toen een betrekking bij de volkshogeschool Olaertsduyn. Daar heeft hij zich
bezig gehouden met het organiseren en ook met het geven van cursussen voor
(jonge) volwassenen van allerlei soort, zoals fabrieksarbeiders, ambtenaren
en studenten. Zelf heeft hij onder meer een cursus gegeven voor Pranse plattelanders, waaraan hij zijn liefde voor de Pranse taal heeft overgehouden. En
wellicht is overigens de keuze van een functie bij een instituut als Olaertsduyn
mede te verkIaren uit de aanwezigheid van de behoefte kennis en inzicht aan
anderen over te dragen. Of anders uitgedrukt: De longe voelde ook voor het
docentschap.
Toch ging hij het voorshands niet verder in die richting zoeken. In 1956
aanvaardde hij een functie als wetenschappelijk ambtenaar bij het Centraal
Bureau voor de Statistiek. Daar heeft hij o.m. een aantal jaren gewerkt aan
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de volkstellingen, die van 1949 tot 1960 zijn gehouden en die hij moest
analyseren naar hun bedrijfs- beroeps- en sociale aspecten. Dit bracht hem
derhalve op het terrein van de economische geschiedenis, terwijl het bovendien aansloot op probleemstellingen, die toentertijd bij de beoefening der
economische geschiedenis aan de orde werden gesteld, namelijk de problematiek inzake de industrialisatie van Nederland in het kader van de economische groei. En daarvoor betekende zijn werk op het CBS een goede
scholing. Zo heeft hij zich naast de bewerking der volkstellingen ook bezig
gehouden met een vooronderzoek voor een nieuwe statistiek van de arbeid
en met de voorbereiding en de uitvoering van een statistisch onderzoek in
Nederland in internationaal verband ten behoeve van de EEG.
Echter, in dit soort werk kon De longe voor zichzelf geen doel op zich
zelf zien : hij wilde er iets mee doen. Zo kwam hij ertoe zijn statistisch werk
aan te wenden op het terrein der economische geschiedenis en daarvoor koos
hij in eerste instantie het probleem van de industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914. Ten behoeve daarvan begon hij ook aanvullend materiaal
te verzamelen en te verwerken.
Spoedig bleek, dat de longe hiermee de eerste stap had gezet op de weg,
die hem definitief op het terrein der economische geschiedenis zou brengen.
Het voornemen zette zich bij hem vast om een proefschrift te schrijven over
de industrialisatie van Nederland. Dit voerde zijn weg naar mij : hij vroeg mij
als zijn promotor te willen optreden. Reeds dadelijk na het eerste gesprek
hierover heb ik mij daartoe bereid verklaard. Want ik was ervan overtuigd
geraakt, dat De longe een sterk wetenschappelijke aandrift bezat en over bijzondere wetenschappelijke talenten beschikte. Daarnaast hij had zich doen
kennen als iemand, die het profiel van een historicus had. Dit werd ook duidelijk, toen ik hem de gelegenheid bood wetenschappelijk ambtenaar - wat
nu medewerker wo:cdt genoemd - bij de economische faculteit der Vrije
Universiteit te worden. Hoewel het CBS hem toenmaals betere perspectieven
kon bieden, heeft hij nauwelijks geaarzeld op de uitnodiging in te gaan.
In zijn nieuwe functie voelde hij zich als een vis in het water. Hij kon zich
nu geheel wijden aan de economische geschiedenis, in een werkmilieu,
waarvan onderwijs en onderzoek de hoofdcomponenten uitmaakten en dat
mede daardoor op hem toegesneden was. Van het begin af ontplooide hij een
enorme werkkracht. Dit was ook nodig, wilde hij tenminste zijn zeer bewerkelijk proefschrift binnen een redelijk termijn voltooien. Daarin slaagde
hij ook: op 6 april 1968 promoveerde hij "met lof" op het onderwerp:
De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914.
Met dit proefschrift heeft De longe in de vakkringen onmiddellijk naam
gemaakt. Een wetenschappelijke prestatie van de hoogste klasse - aldus
oordeelde een ter zake kundige recensent. Als een bewijs van de voortreffelijkheid van het proefschrift mag ook beschouwd worden de toekenning van
de Winkler Prins-prijs aan de auteur. Hierin wordt uitgedrukt, dat het proefschrift werd beschouwd als het beste van de sedert 1961 verschenen proefschriften op historisch gebied.
Toen kort daarna aan de Vrije Universiteit een tweede ordinariaat voor de
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economische geschiedenis werd toegekend, was het vanzelfsprekend dat De
Jonge voor de vervulling daarvan in aanmerking kwam. Hij werd dan ook
benoemd tot hoogleraar in de economische en sociale geschiedenis van de
faculteit der Sociale Wetenschappen, waarin deze leerstoel zijn plaats had
gekregen. Op 17 oktober 1969 aanvaardde hij het ambt met een oratie, getiteld: Van geval tot getal.
Wat De Jonge in het helaas betrekkelijk geringe aantaljaren na zijn ambtsaanvaarding heeft gepresteerd is een voorbeeld van nauwgezette plichtsbetrachting. Dat betreft zowel het onderwijs en het onderzoek als ook de bestuurIijke taken. Wat het onderwijs betreft, naast zijn toch al omvangrijke
taak op dit gebied in de subfaculteit der sociaa1-<:uIturele wetenschappen
heeft hij ook nog tot zijn zorg genomen het onderwijs in de economie en
statistiek in de subfaculteit van geschiedenis, hetgeen met zich bracht, dat hij
ook tot hoogleraar werd benoemd in de faculteit der Letteren. Daarnaast
wist hij door hard systematisch te werken toch nog tijd te reserveren voor
onderzoek, en voor het houden van voordrachten en voor publiceren. Met
een zekere regelmaat lief hij van zich merken, ook door middeI van publiceren. Ter illustratie kunnen de volgende publicaties dienen: I) Geschiedbeoefening in Frankrijk; opzet en methoden van onderzoek van enkele recente studies op het terrein van de sociaal-economische geschiedenis (1969),
2) Verschuivingen in de economische structuur en in de maatschappelijke
verhoudingen, 1850 tot heden (1969), 3) De industriele ontwikkeling van
Nederland tussen 1850 en 1914 gezien in het licht van enkele facetten van de
theorie van Rostow (1970), 4) The role of the outer provinces in the process
of Dutch economic growth in the nineteenth century (1971). Hiernaast en er
tussendoor verschenen er nog recensies van zijn hand.
De recencies daargelaten trad er een vertraging in de jaarlijkse regelmaat
in; maar niet als gevolg van verslapping van de spankracht. De Jonge sloeg
toen een voor hem nieuwe richting van onderzoek in. Hij kreeg voorshands
genoeg van probleemstellingen, die min of meer aan die van zijn proefschrift
waren ontleend. Hij wilde meer integraal bezig zijn en daarom verkleinde hij
zijn focus door zich te werpen op de economisch-sociale ontwikkeling van
een stad, daarmee tijdelijk inhakend op de op gang gekomen ontwikkeling
van een nieuwe specialisatie : stedengeschiedenis.
In de bestudering van de economische en maatschappelijke ontwikkeling
van een stad zag hij een mogelijkheid om dichter bij de levende werkelijkheid
te komen, ook in di t opzicht, dat de rol van individuele mensen beter zou zijn
na te speuren, ook al behoorden zij tot een of andere maatschappelijke groepering. Zij keuze viel daarbij op Delft, de stad van zijn geboorte, maar niet
aIleen daarom. Hij koos Delft ook, omdat in deze stad de opkomst en de
groei van de grote industrie viel na te speuren en de invloed daarvan op de
andere sectoren van de stedelijke economie en op de maatschappelijke
(structuur)veranderingen. En ook omdat het gemeentearchief goed geordend
was.
Driejaar lang heeft De Jonge energiek en met liefde aan dit onderzoek gewerkt. Hij sprak er graag met mij over, mij daarbij deelgenoot makend van
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zijn enthousiasme over nieuwe vondsten en inzichten. Zo groeide geleidelijk
onder zijn handen de essay over "Delft in de negentiende eeuw. Van stille
plaats tot centrum van industrie", dat een plaats kreeg in het Economisch en
Sociaal Historisch Jaarboek van 1974 en naar mijn gevoel als een even voortreffelijk model op het terrein der stedengeschiedenis kan worden beschouwd
als zijn proefschrift op het terre in van macro-industriele geschiedenis.
De studie over Delft was de laatste, die hij heeft kunnen voltooien. Toen
het Jaarboek verscheen, lag hij reeds in het ziekenhuis voor de behandeling
van de ziekte, die reeds aanstonds het ergste deed vrezen. AI spoedig werd de
vrees tot zekerheid: de zekerheid, dat niet meer op herstel mocht worden
gehoopt. Ook het wetenschappelijk werk van De Jonge nam een einde.
De laatste maanden voor zijn opname in het ziekenhuis zijn erg zwaar voor
hem geweest. Zijn krachten begonnen toen afte nemen. Weliswaar was toen
zijn studie over Delft reeds gereed maar hij was toen alweer met iets anders bezig. Hij had namelijk gevolg gegeven aan het verzoek om ten behoeve van de
nieuwe uitgave van de A.G.N. het hoofdstuk over de economische ontwikkeling van Nederland van 1850 tot 1914 voor zijn rekening te willen nemen.
Aan die taak heeft hij zijn laatste krachten gewijd - zo mag men het weI uitdrukken. Toen hij in het ziekenhuis werd opgenomen, was het manuscript
nagenoeg gereed. En toen hij al wist, dat naar de mens gesproken, hij het nooit
in gedrukte vorm onder ogen zou krijgen, heeft hij er nog met mij over gesproken, hoe het tot een goed einde zou kunnen worden gebracht: ook in dit
opzicht stelde hij graag orde op zaken.
Enerzijds op grond van zijn wetenschappelijke kwaliteiten, anderzijds
vanwege zijn persoonlijke eigenschappen is De Jonge ook buiten de kringen
van de universiteit, die hij met veelliefde heeft gediend, een geziene en gerespecteerde figuur geworden. Dit blijkt ook uit zijn benoeming tot lid van het
bestuur van het Rijksinstituut van Oorlogsdocumentatie en van het bestuur
van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek.
Voorts werd hij lid van de Historisch Wetenschappelijke commissie van de
Kon. Nederlandse Akademie van Wetenschappen, die tot taak kreeg een
rapport op te stellen over het onderzoek op historisch gebied en over de
planning daarover in de toekomst. In deze hoedanigheid heeft De Jonge
meegewerkt aan de samenstelling van het werkrapport inzake de economische en sociale geschiedenis. Voorts en tenslotte trad hij tot de redactie van
het nieuwe Tijdschrift voor sociale geschiedenis toe.
Met dit alles heeft De Jonge een belangrijke plaats ingenomen in het economisch-historisch geschiedkundig bedrijf in Nederland. Zijn talenten en
zijn wetenschappelijke aandrift in aanmerking genomen, was van hem, zo
hem een langer leven beschoren zou zijn geweest, nog veel te verwachten
geweest. Zijn betekenis voor de beoefening van de economische geschiedenis
was ook gelegen in de wijze, waarop hij deze beoefende. Zijn stijl was die
van een modeme historicus. Dat wil zeggen: van een historicus, die oog had
voor de waarden van de kwantitatieve benadering van economische en
sociale historische problemen en verschijnselen. Dat vaIt ook te verwachten,
gezien zijn opleiding tot econoom en zijn functies bij het CPB en het CBS. In
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dat opzicht had hij een voortreiTelijke scholing gehad. Maar juist daardoor
heeft hij ook de betrekkelijkheid van de waarde van de statistisch-econometrische methode voor de verklaring van economische en sociale verschijnselen leren inzien. Hij was zich ervan bewust, dat generalisatie en abstractie
als methode zo kunnen worden toegepast, dat de band met het concrete
historische gebeuren losraakt en van een verklaring ervan nauwelijks meer
sprakeis.
De Jonge heeft zich onder meer in zijn oratie hiermee ingelaten. Enerzijds
heeft hij daarin betoogd, dat wie tegenover kwantificering en modellen staat
als de president van de American Historical Association in 1970, toen deze
zei, dat "the finest historians will not be those who succomb to the dehumanizing methods ofthe social sciences", geen goed begrip heeft van de vraagstukken, waarmee de historicus op dit terrein wordt geconfronteerd. Want
immers, in de economisch-sociale geschiedenis gaat het om handelen in gemeenschap met anderen, om groepshandelen. En wil de historicus vat krijgen
op dit handelen, dan moet hij zo mogelijk werken met kenmerken, die zich
laten k1assificeren en a1dus herleiden tot getallen en statistieken. Aldus
De J onge, maar daarnaast betoogde hij met evenveel nadruk, dat de statistiek slechts een van de werktuigen uit het arsenaal van de economischsociale historicus is. Met deze uitspraak besloot hij zijn oratie. Overeenkomstig deze visie heeft De Jonge steeds gewerkt. Nagenoeg al zijn studies zijn
gebaseerd op statistisch materiaal, ook die over de economisch-sociale en
maatschappelijke ontwikkeling van Delft. Maar hij heeft er zich steeds
voor weten te hoeden zijn studies een zodanig modeImatig karakter te geven,
dat zij verschraalden tot dorre abstracties, waarin de reele ontwikkeling niet
meer terug te vinden was. Het een samen met het ander heeft er stellig toe
bijgedragen, dat De Jonge's publicaties veel gelezen en gebruikt werden. Dat
kan ook hieruit blijken, dat een heruitgave van zijn proefschrift nodig en
gewenst bleek, hetgeen niet vaak het geval is met proefschriften.
De Jonge heeft helaas maar betrekkelijk kort onder ons verkeerd als
economisch historicus. Maar hij heeft zich desondanks zo weten te presenteren, dat zijn heengaan als een groot verlies werd beschouwd voor de wetenschap der economische geschiedenis. Hij heeft zich tot een economisch historicus met een eigen stijl ontwikkeld, die zijn uitdrukking kreeg in fundamenteel origineel onderzoek, dat verwerkt werd tot originele en belangwekkende studies. Daardoor heeft zijn heengaan dan ook wezenlijk een leegte
doen ontstaan, die niet zomaar kan worden opgevuld. Maar ook in een ander opzicht doet zich de leegte voelen. Wie hem hebben gekend weten, dat
De Jonge hartelijk en spontaan in de omgang was. Gesprekken met hem
waren ook vaak inspirerend, omdat hij enthousiast voor het "vak" was en
daarover graag van gedachten wissel de. Kortom: hij was een goede vriend
en een voortreiTelijke collega. En zo ook zal hij bij velen in de herinnering
blijven voortleven, met een blijvende waardering voor zijn persoon en zijn
werk.
W.

J. WIERINGA
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