
ECONOMISCH- EN 
SOCIAAL-HISTORISCH 

JAARBOEK 

UITGEGEVEN DOOR DE VERENIGING 

Het Nederlandseh Eeonomiseh-Historiseh Arehlef 

GEVESTlGD TE AMSTERDAM 

EEN-EN-VEERTIGSTE DEEL 

's-GRA VENHAGE 
MARTINUS NIJHOFF 

1978 



COMMISSIE VAN REDACTIE 

Prof. Dr. W. J. Wieringa, Voorzitter 
Prof. Dr. H. F. J. M. van den Eerenbeemt 
Prof. Dr. P. W. Klein 
Prof. Dr. J. H. van Stuijvenberg, Secretaris 

Dagelijks Bestuur 
der vereniging 

Nederlandsch Eeonomiseh-Historiseh Arehlef 
op 1 januari 1978 

Mr. G. H. Hintzen, te st. Miehielsgestel, Voorzitter (1979) 
Prof. Dr. H. Baudet, te Groningen (1980) 
Ir. K. van der Pols, te Rotterdam (1980) 
Dr. A. L. van Sehelven, te Hengelo (0.) (1980) 
Jhr. S. G. van Weede, te Amsterdam (1980) 
Prof. Dr. W. J. Wieringa, te Amsterdam (1979) 
Vacature 

Prof. Dr. J. H. van Stuijvenberg, te Bussum, directeur, toegevoegd a/s 
secretaris aan het bestuur. 

De jaartallen aehter de namen geven het jaar van periodieke aftreding aan. 

Correspondent voor Suriname: Dr. R. M. N. Panday te Paramaribo. 
Correspondent voor de Nederlandse Antillen: Drs. J. S. A. Von Romer te 

Willems tad. 

De Economiseh-Historisehe Bibliotheek is gevestigd te Amsterdam, Heren
graeht 218-220, Tel. 247270. Bibliotheearis: Mevr. Drs. C. Gravesteijn. 

De Bibliotheek is geopend van 9.30-5 uur. 
Op maandagavond kan de bibliotheek geopend worden na een vooraf
gaand verzoek, indien ten genoege van de bibliothecaris aannemelijk is 
gemaakt, dat daarmede een studiebelang is gemoeid. 

De vereniging is gevestigd te Amsterdam. 
Postgirorekening van de vereniging: No. 1535 te Amsterdam. 

ISBN 90 247 2175 X 



INHOUD VAN RET EEN-EN-VEERTIGSTE DEEL 

I. Wat is structureel bedreven sociale geschiedenis, door F. L. van 
Holthoon . . . ... .. . .. . . . . . ... . ... . 

II. Burger en beroep in de Middeleeuwen. Enkele kanttekeningen bij 
Max Webers beeld van het Middeleeuwse "Wirtschaftsethos", 
door J. A. Aertsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 23 

III. De Amsterdamse veilingen van Noordeuropees naaldhout, 
1717-1808. Een bijdrage tot de Nederlandse prijsgeschiedenis, 
door P. J. Middelhoven . . . . . . . . . . . . . . . . .. 86 

IV. De Nederlandse scheepvaart op de Oostzee vanaf het eind van 
de 17e eeuw tot het begin van de 1ge eeuw, door Dr. J. V. Th. 
Knoppers en Dr. F . Snapper. . . . . . . . . . . . . . . . 115 

V. Vreemdelingen in Japan. Aantekeningen bij een verzameling van 
Nagasaki- en Yokohama-kleurenhoutsneden, door F. K. 
Lotgering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 

VI. Welstand, ongelijkheid in welstand en censuskiesrecht in Neder-
land omstreeks het midden van de 19de eeuw, door L. Blok en 
J. M. M. de Meere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 

VII. Arbeidstoestanden op de ondememingen ter oostkust van 
Sumatra tussen 1920 en 1940 in het licht van het verdwijnen van 
de poenale sanctie op de arbeidscontracten, door H. J. Langeveld 294 

De Schrijvers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 





I 

WAT IS STRUcrUREEL BEDREVEN SOCIALE GESCHIEDENIS? 

door 

F. L. VAN HOLTHOON 

INLEIDING*) 

Hoewel het gerucht tot mij was doorgedrongen dat er een nieuw Jaarboek 
voor de Geschiedenis van Socialisme en Arbeidersbeweging in Nederlandwas 
verschenen had ik het nog niet gezien toen ik er ruw mee werd geconfron
teerd 1). In een bespreking van dit jaarboek en de reactie van Van Tijn op 
het redactionele commentaar, dat het jaarboek inluidde, schreef Van 
Tongeren in de Groninger Universiteitskrant: "de opvattingen van iemand 
als Van Holthoon ... in zijn bespiegeling in Groniek: 'sociale geschiedenis 
houdt zich primair bezig met de studie van de routine van het dagelijkse 
leven', is een prive-mening, en moet dat ook maar blijven" 2). Deze uit
spraak prikke1de mijn nieuwsgierigheid naar de inhoud van het Jaarboek. 
In het onderstaande pro beer ik uit te zoeken, waartoe de opvattingen van de 
redactie leiden voor de beoefening van de geschiedwetenschap. Bovendien 
zal ik ingaan op wat de redactie "structureel bedreven sociale geschiedenis" 
noemt. Zij heeft tegen deze tak van studie grote bezwaren, maar het valt 
moeilijk te doorgronden wat ze hiermee precies bedoelt. Daar ik het idee 
heb dat vele historici geen duidelijke voorstelling hebben van wat sociale 
geschiedenis, laat staan struktureel bedreven sociale geschiedenis, is, leek 
het mij nuttig het standpunt van de redaktie tot uitgangspunt te nemen van 
een beschouwing over wat sociale geschiedenis is en hoeverre de stu die 
daarvan bij kan dragen tot ons inzicht in het historisch gebeuren. Mijn 
artikel bestaat uit twee gedee1ten. In het eerste deel geef ik een expose van 
het standpunt van de redactie. In het tweede gedeelte zal ik laten zien wat 
men zich in de praktijk van het onderzoek bij "struktureel bedreven sociale 
geschiedenis" zou kunnen voorstellen. 

*) Met dank aan dr. S. Lindenberg voor zijn critiek. 
1) J. Giele, G. Harmsen, A. Mellink, J. Outshoorn, B. Reinalda (eds.), Waarin 

onderscheidt zich de Geschiedenis van de Arbeidersbeweging van de structureel 
Bedreven Sociale Geschiedenis? in: Jaarboek voor de Geschiedenis van Socialisme 
en Arbeidersbeweging, Nijmegen 1976, pp. 7-20. 

2) F. L. van Holthoon, Sociologie en Sociale Geschiedenis, in: Groniek, (on
afbankelijk Gronings Historisch Tijdschrift, uitgegeven door het studenten
dispuut Ubbo Emmius) Themanummer Sociale Geschiedenis 45/46 (1976), pp. 20-
22. Th. van Tijn, Oneigenlijke Geschiedschrijving, Groniek 48 (1976), pp. 31-7 
eDit was een reactie op B. Reinalda, Enkele opmerkingen over de Geschied
schrijving van de Arbeidersbeweging en haar Verhouding tot de Sociale Ge
schiedenis in Nederland, Groniek 45/46, pp. 3-15); P. van Tongeren: Plaats van de 
Arbeidersbeweging Discussiepunt binnen de Sociale Geschiedenis, Groninger 
Universiteitskrant (UK), 9-3-1977, p. 14. 
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I 

EIGENLIJKE EN ONEIGENLUKE GESCHIEDENIS 

De artikelen van het eerste nummer van het laarhoek worden ingeleid 
door een redactioneel commentaar, dat tot doel heeft deze nieuwe uitgave te 
rechtvaardigen. In academisch Nederland, zo stelt de redactie, is een 
nieuwe belangstelling ontstaan voor de "structureel bedreven sociale ge
schiedenis", die zijn uitdrukking vindt in het Tijdschrift voor Sociale Ge
schiedenis, waarvan het eerste nummer in 1975 verscheen. Werd voordien 
met sociale geschiedenis de geschiedenis van de arbeidersbeweging en het 
socialisme bedoeld, nu hebben de beoefenaars van de nieuwe richting voor 
zich deze titel opgeeist en wordt onder sociale geschiedenis meer en meer 
de geschiedenis van de sociale structuur verstaan 3). Door deze nieuwe 
mode bestaat het gevaar dat de geschiedenis van de arbeidersbeweging en 
het socialisme verwaarloosd zal worden en dat geen recht zal worden ge
daan aan het specifieke karakter van deze vorm van geschiedbeoefening. 
Het nieuwe laarboek is bedoeld om dit gevaar te bezweren en gastvrijheid 
te verlenen aan hen die de geschiedenis van de arbeidersbeweging bestu
deren op een wijze die de redactie wenselijk acht. 

Waarin bestaat het specifieke karakter van de geschiedenis van de arbei
dersbeweging en het socialisme? Zoals zij in de jongste tijd bedreven wordt, 
aldus de redactie, is zij een spiegeling van het verzet onder arbeiders en 
studenten tegen het kapitalistisch stelsel, en haar geschiedschrijvers gesterkt 
door dit verzet keren zich tegen de idee, dat de arbeidersklasse zijn plaats 
gevonden heeft binnen dit stelsel. De aanpassing, die men heeft moeten 
constateren, is slechts van tijdelijke aard geweest en het besef rijpt in de 
arbeidersklasse dat het streven naar fundamentele maatschappijverandering 
moet worden hervat en dat het kapitalistische stelsel moet verdwijnen in de 
vorm, waarin het nu bestaat 4). 

Zo gezien, houden zij die de arbeidersbeweging als historisch thema kiezen 
zich bezig met de eigenlijke geschiedenis, omdat zij de pogingen van be
paalde maatschappelijke groepen beschrijven om tot fundamentele maat
schappijverandering te komen. Onder deze groepen neemt de arbeidersklasse 
een voomame plaats in, omdat zij bewezen heeft de drager te zijn van dit 
proces van verandering. Eigenlijke geschiedenis betekent de geschiedenis 
van de emancipatie van onderdrukte groepen en dit houdt in dat alleen zij 
die een bijdrage leveren tot de hervorming van de maatschappij eigeniijke 
geschiedenis maken. De redactie is op dit laatste punt zeer stellig: onder
nemers dragen niet bij tot de eigenlijke geschiedenis, omdat hun optreden 
altijd een reactie van verzet is op aan hen gestelde eisen. Zij verzetten zich, 

3) Oat onder sociaIe geschiedenis in Nederland tot voor kort de geschiedenis 
van de arbeidersbewegiog en het socialisme werd verstaan, is slechts gedeeltelijk 
waar. Riiter, de eerste hoogleraar in de Sociale Geschiedeois defioieerde het werk
terrein van de sociale geschiedeois veel ruimer. Wat het buiten]and betreft gaat het 
oordeel van de redactie in ieder geval niet op. Zie mijn: Mensen in Europa, Ont
werp voor een Sociale Geschiedeois van Europa na 1750, Alphen aid Rijn 1977, 
pp. 13-17. Jaarboek, p. 9. 

4) Jaarboek, p. 7. 
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maar scheppen niet en daardoor worden ze de oneigeniijke dialectische 
tegenpool van de arbeidersklasse. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor con
fessionele bonden, die zich, althans in het verleden, al te gemakkelijk 
geschikt hebben binnen de bestaande maatschappijstructuur 5). 

Toen ik deze opvattingen las was ik in eerste aanleg geneigd het laarboek 
geamuseerd terug te zetten op het schap, nadat ik voor mijzelf geconstateerd 
had, dat ik met dit standpunt niet goed uit de voeten kon. Maar bij nader 
inzien is er toch een reden om op het standpunt van de redactie in te gaan. 
Zij stelt het voor alsof de beoefenaren van de geschiedenis der arbeiders
beweging in het hoekje zijn komen te staan, waar de slagen vallen. Maar 
deze voorstelling is niet overeenkomstig de feiten. Iedereen weet wat hij 
moet verstaan onder de geschiedenis der arbeidersbeweging of de geschie
denis van het socialisme. Lang niet aIle historici zullen de redactie volgen in 
de voorstelling die zij aan de beoefening er van verbindt, maar het veld van 
onderzoek is goed bekend en alom wordt het ijverig bewerkt. Dit geldt niet 
helemaal voor de "structureel bedreven sociale geschiedenis". De beoefe
naren zelf zijn zoekend en tastend in wat hun eigenlijk voor ogen staat. 
Bovendien staan ze bloot aan negatieve publiciteit, zoals de reactie van 
Van Tongeren, maar eigenlijk ook van de redactie, aantoont. Om die 
reacties kan men smakelijk lachen, maar ze vergroten de verwarring over 
wat het onderwerp en de methode van "structureel bedreven sociale ge
schiedenis" zijn. Tot die verwarring heeft de redactie van het laarboek haar 
steentje bijgedragen en wanneer ik in het volgende nader op haar stand punt 
inga dan is het om dit effect te bestrijden. 

W AARDEVRIJE VERSUS GEENGAGEERDE WETENSCHAP 

Men kan in het standpunt van de redactie drie elementen onderscheiden. 
Duidelijk is dat zij de geschiedbeoefening in dienst stelt van een politiek 
ideaal en dat zij tegenover zich historici vindt, die streven naar een elimi
natie van politieke idealen uit wetenschappelijke inzichten. Hier is al sprake 
van een scheiding der geesten en daarbij gaat het om de vraag wat men 
nastreeft: of een zo ruim mogelijke opvatting der dingen die dient voor het 
begrip van de historische werkelijkheid of een toe passing van historische 
kennis voor het bereiken van politieke doeleinden. De een beperkt zich tot 
de voor hem relevante kennis (of: het relevante kennisgebied), de ander 
doet op dit punt bewust geen keuze in de hoop zijn begrip van de historische 
werkelijkheid zo ruim mogelijk te stellen en zoveel mogelijk te verdiepen. 
Gewoonlijk duidt men de hier aangeduide tegenstelling aan met waardevrije 
versus geengageerde wetenschap en de discussie over deze tegenstelling heeft 
aanleiding gegeven tot veel verwarring. Twee vragen spelen in deze discussie 
voortdurend door elkaar: is waardevrije wetenschap mogelijk en is zij 
wenselijk? 6) Op de laatste vraag weten we het antwoord van de redactie. 
Mijn antwoord op de eerste vraag luidt: tot op zekere hoogte. Iedere 
historicus beoefent zijn vak vanuit zijn persoonlijke levensopvattingen en 
daarvan maken politieke voorstellingen en doeleinden deel uit en al streeft 

6) Jaarboek, pp. 16-7. 
6) Cf. Mensen in Europa, pp. 262-3. 
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hij er naar politiek en wetenschap gescheiden te houden, in de praktijk be
staat de kans dat zijn streven naar objectieve kennis zal interfereren met de 
eigen politieke opvattingen. Evenzo kan men de vraag steilen of geenga
geerde wetenschap wenselijk is. Daarop zulien, niet aileen ondergetekende, 
maar een groot aantal historici ontkennend antwoorden, maar ook kan 
men vragen of zij mogelijk is. Wat dat betreft kan men in de opsteilen, die 
het Jaarboek bundelt, constateren dat de natuur vaak sterker is dan de leer 
en dat de nieuwsgierigheid de onderzoekers heeft aangezet tot het ver
zamelen van meer fundamentele kennis dan hun ideaal van geengageerde 
wetenschap noodzakelijk maakt. In de praktijk hoeft de tegenstelling van 
waardevrije versus geengageerde wetenschap dus niet tot een scheiding der 
geesten te leiden. 

Maar die scheiding wordt verder doorgetrokken door het tweede element 
in de opvatting van de redactie. Bij de interpretatie van het historisch ge
beuren gaat de redactie van de theoretische veronderstelling uit dat de 
arbeidersklasse de drager van het geschiedgebeuren is. Deze veronder
stelling staat verder niet ter discussie en heeft om die reden een eschatolo
gische functie. De theorie is geen instrument om de werkelijkheid te be
grijpen zoals die is (dat men kan inruilen tegen een ander wanneer het niet 
bevalt), maar een manier om gewapend met historische kennis in de toe
komst een werkelijkheid tot stand te brengen zoals die moet worden. Om 
rnisverstand te vermijden: ik bedoel niet te suggereren dat de redactie zich 
zou lenen tot het vervalsen van historische feiten om haar doel te bevorderen. 
WeI is het zo dat de basis voor wederzijds begrip tussen redactie en haar 
medestanders aan de ene kant en het gros der historici (want daar komt het 
volgens rnij op neer) aan de andere kant bijzonder smal is geworden. 
AIleen de uitwisseling van kroniekmatige, geisoleerde feiten en een discus
sie over het vaststeilen daarvan blijft mogelijk. Bij de interpretatie scheiden 
de wegen zich. Wat dit betekent is niet dat de geschiedenis van de arbeiders
beweging zo uniek is dat zij de veilige haven van een eigen Jaarboek nodig 
heeft. Het standpunt van de redactie sluit niet aileen de structuralist buiten, 
maar net zo goed de historicus van de arbeidersbeweging, die niet werkt 
met het referentiekader van de dialectiek van eigenlijke en oneigenlijke 
geschiedenis. 

CREA TIVITEIT EN ROUTINE 

Gegeven de exclusiviteit van haar standpunt kan men zich dus indenken 
dat de redactie de behoefte gevoeld heeft aan een eigen medium om haar 
opvattingen in te verkondigen. Maar dit is niet de rechtvaardiging die de 
redactie zelf aan haar streven geeft en verklaart evenmin, waarom de 
redactie zich afzet tegen de "structureel bedreven sociale geschiedenis". Op 
deze vraag geeft de analyse van het derde element in de opvatting van de 
redactie een antwoord. De eigeniijke geschiedenis is het verhaal van de 
scheppende mens, die zijn creativiteit inzet in de strijd tegen het maat
schappelijk kader, dat zijn scheppingsdrang fnuikt. Dit mensbeeld verschilt 
radicaal van hetgeen in de sociale geschiedenis nieuwe stijl gehanteerd 



WAT IS STRUC1UREEL BEDREVEN SOCIALE GESClllEDENIS 5 

wordt. De reden en ook de rechtvaardiging van een aantal historici om een 
nieuw veld van historisch onderzoek af te palen dat ze dan sociale geschie
denis noemen, is dat zij willen nagaan hoe mensen zich binnen de maat
schappelijke kaders, waarin zij leven, gedragen. En dit betekent dat deze 
historici veel aandacht hebben voor de routine van hun dagelijkse leven. 

Op dit punt aangeland in mijn uiteenzetting moet ik voorzichtig manoe
vreren, want een dergelijke uitspraak geeft gemakkelijk aanleiding tot 
onuitgesproken misverstanden. Ik wil hiermee niet zeggen dat het merendeel 
der mensen conservatief van instelling is en de veranderingen over zich laat 
komen. Dit weet ik niet. Misschien is er een grote mate van "inevitable 
everyday creativeness of the ordinary individual life" om Leavis te citeren 
en kan men het desideratum aanvaarden dat het gaat om de "continuity 
from the inevitable everyday creativeness of the ordinary individual life to 
the creativeness of the social reformer/revolutionary" 7). Maar wat de 
redactie totaal miskent is dat er een breuk is in ons historisch materiaal 
tussen wat leiders doen in het kader van een bepaalde politieke ontwik
keling en hoe hun achterban zich gedraagt in zijn dagelijkse leven. Daarbij 
gaat het niet aileen om de vraag of de leiders de gevoelens van hun achterban 
juist vertolken, maar of in het dagelijkse leven achterban en Ieiders zich 
naar de politieke doeleinden van de leiders gedragen. Wanneer de redactie 
de methode van de sociale geschiedenis nieuwe stijl wraakt, omdat deze 
leidt tot een neutralisering van de bestaande klassetegenstellingen dan is dat 
vanuit haar standpunt, dat geen scheiding tussen politiek engagement en 
wetenschap duldt, begrijpelijk 8). Aan de andere kant hoeven zij die juist 
streven naar een scheiding tussen politieke stellingname en wetenschap
pelijke betrokkenheid zich dit verwijt niet aan te trekken. Ditzelfde geldt 
voor het aspect van de routine van het dagelijkse leven. 

Wie dit aspect wil onderzoeken ziet zijn taak als een vorm van arbeids
verdeling en wil geenszins ontkennen dat het nuttig is dat anderen de rol van 
de scheppende mens in het geschiedgebeuren onderzoeken. Voor de redactie 
is deze arbeidsverdeling echter onaanvaardbaar, omdat deze een ontken
ning inhoudt van haar idee dat het geschiedgebeuren op te vatten is als een 
dialectisch proces tussen eigenlijke en oneigenlijke geschiedenis. En de 
sociale geschiedenis nieuwe stijl moet het ontgelden, omdat haar beoefenaars 
duidelijk maken dat deze arbeidsverdeling resultaat oplevert. 

Daarmee is overigens nog niets gezegd over wat "structureel bedreven 
sociale geschiedenis" inhoudt. De redactie schrijft: "Wij zien de geschie
denis van de arbeidersbeweging ... niet aileen als een deelgebied of een tak 
van de sociale geschiedschrijving. Was dit wei zo dan ging het om de toe
passing van dezelfde methodologie op een beperkt terrein. Naar onze 
mening is dit echter niet het geval. Vanuit de toenemende specialisatie en 
vakjesindeling geredeneerd kan men zeggen dat de geschiedschrijving van de 
arbeidersbeweging een multi-disciplinaire aanpak vereist. De economische 

7) Het citaat luidt letterlijk: "continuity from the inevitable everyday crea
tiveness of the ordinary individual life to the creativeness of the artist", geciteerd 
door Ph. Brockbank in de Times Literary Supplement, 14-10-1977, p. 1176. 

8) Jaarboek, p. 16. 
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geschiedenis is voor haar van niet minder belang dan de sociale. Bovendien 
zijn bij dit genre politicologische, parlementaire, partijpolitieke, staats- en 
arbeidsrechtelijke, organisatie- en arbeids-sociologische, sociaal filoso
fische en ideeen-historische momenten met het biografische onderling 
nauw verweven" 9). Dit houdt niet in dat zij geen belangstelling heeft voor 
"wat zich in de 'diepte' afspeelt op lange termijn", maar evenzo wil zij 
aandacht schenken aan de beschrijving en analyse van gebeurtenissen 10). 

Dit vind ik een zwakke argumentatie van het eigen standpunt. In de 
eerste plaats wordt niet duidelijk wat sociale geschiedenis inhoudt. Daar 
sociale naast economische geschiedenis genoemd wordt maak ik uit het 
citaat op dat de geschiedenis van de sociaIe structuur bedoeid wordt 11). 
Daarop moet dan ook het onderscheid dat gemaakt wordt tussen structurele 
en evenementiele geschiedenis slaan. AI wijst "wat zich in de 'diepte' af
speelt op lange termijn" toch weer in een andere richting. Hier wordt ge
suggereerd dat sociale geschiedenis gaat over de uiteindelijke samenhang, 
die om Bertels te citeren "quasi-onbewegelijk" is 12). Dat hoeft bij de 
geschiedenis van de sociale structuur niet het geval te zijn. Bovendien kan 
de benaming "structureel bedreven sociaIe geschiedenis" waarbij de nadruk 
zozeer geIegd wordt op de wijze van geschiedbeoefening, op meer slaan dan 
aIleen het onderwerp van de sociale structuur. 

Wat bedoeld wordt met de methodologie van de sociale geschiedschrijving 
wordt verder niet aangegeven. Waar gaat het om: techniek, methode, onder
zoeksveld of optiek? Uiteraard beperkt de historicus van de sociale Structuur 
zich in de problemen, die hij aanpakt. Betekent dit dat hij zich in een vakje 
laat opsluiten? M.i. is dit niet het geval. Wil men sociale structuur adequaat 
kunnen definieren dan zal men drie dimensies moeten onderscheiden: 
macht, prestige en economische positie. Dit betekent dat men de geschie
denis van de sociale structuur niet zonder multi-disciplinaire aanpak kan 
bestuderen. Of de historici van de sociale structuur een exclusiever taak
opvatting voor ogen staat dan zij die zich bezighouden met de geschiedenis 
der arbeidersbeweging weet ik nog zo niet. Belangrijk daarbij lijkt mij niet 
hoeveel onderzoeksvelden men bestrijkt, welke methodes men gebruikt en 
of men structurele en evenementiele aspecten in zijn studie betrekt, maar 
weI of door de eigen taakopvatting bepaaide vragen worden buitengesioten. 
Principieel worden in de beoefening van de geschiedenis der sociale struc
tuur, zover ik dat zie, geen vragen buitengesloten. Omgekeerd is dit weI het 
geval. De geschiedenis van de sociale structuur kan een bijdrage leveren tot 
de vraag wat we onder de arbeidersklasse in historisch perspectief moeten 

9) Jaarboek, p. 19. 
10) Ibidem. 
11) Dat de redactie de geschiedenis van de sociale structuur bedoelt leid ik ook 

af uit een zinsnede als: "Op grond ... [van het relatieve onderscheid tussen 
eigenlijke en oneigenlijke geschiedenisj wijzen wij een neutralisering van de ver
schillende maatschappelijke klassen en groeperingen door deze op ren lijn te 
plaatsen, af". Jaarboek, p. 16. 

12) K. Bertels, Geschiedenis tussen Structuur en Evenement, Amsterdanl 1973, 
p.l00. 
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verstaan en of het nog weI zinvol is om in onze tijd te spreken van een 
arbeidersklasse. V oor deze relativerende vragen is geen plaats in het concept 
van de redactie. 

Maar de belangrijkste vraag die door de bovengegeven citaten onbeant
woord blijft is of men sociale geschiedenis gelijk mag stellen met de ge
schiedenis der sociale structuur. Voor mij geldt die gelijkstelling in ieder 
geval niet. Onder sociale geschiedenis versta ik de geschiedenis van de 
samenleving (van samenlevingen); van de sociale geschiedenis aldus gefor
muleerd is de geschiedenis der sociale structuur een belangrijk onderdeel, 
maar er zijn er meer. Institutionele geschiedenis, de geschiedenis van sociale 
bewegingen en van politieke filosofieen zijn evenzo van gewicht voor de 
algemene sociale geschiedenis. De geschiedenis van de arbeidersbeweging 
van algemener strekking te noemen dan de sociale geschiedenis zo ruim 
gedefinieerd lijkt mij absurd en ik ga er van uit dat de redactie deze moge
lijkheid over het hoofd heeft gezien of dat zij niet in deze mogelijkheid 
gelooft. In het laatste geval had zij deze beter kunnen uitsluiten. 

In mijn boek Mensen in Europa heb ik vele bladzijden (eigenlijk alle 265 
bladzijden die het boek telt) no dig gehad om mijn standpunt uiteen te zetten. 
In enkele zinnen samengevat luidt dit standpunt: sociale geschiedenis gaat 
over aile mensen in een samenleving en om die geschiedenis te kunnen 
schrijven moet men de positie bepalen die ze in de samenleving innemen. 
Voor de uitwerking van dit standpunt moge ik de lezer verwijzen naar mijn 
boek. EnkeIe elementen in mijn standpunt zou ik nu scherper en beter 
kunnen formuleren, maar het lijkt me weinig zin hebben hier te herkauwen 
wat ik elders heb neergeschreven. De uitkomst van mijn standpunt is in 
ieder geval dat ik onder sociale geschiedenis de geschiedenis van de samen
leving versta. Nu zou men ook in dit geval van "structureel bedreven sociale 
geschiedenis" kunnen spreken, omdat in deze vorm van geschiedschrijving 
meer achtergronden en samenhangen worden bestudeerd dan gebeurtenis
sen. Maar zo gemterpreteerd wordt structuur slechts een vaag substituut 
voor samenhang. Van een structuralistische methode kan men in dit geval 
eigenlijk niet spreken. 

In het tweede gedeelte van dit artikel laat ik aan de hand van eigen 
onderzoek zien wat "structureel bedreven sociale geschiedenis" in de prak
tijk zou kunnen inhouden. Daarbij speelt het begrip structuur methodolo
gisch een betrekkelijk centrale rol. Men zou dus kunnen zeggen dat wij in 
het geval van dit onderzoek sociale geschiedenis beoefenen vanuit een 
nauw omschreven methodologie. Een complicerende factor is weI dat we 
ons niet zonder meer met de geschiedenis van de sociale structuur bezig
houden. Het terrein, waarop we ons zullen begeven - de geschiedenis van 
de criminaliteit - houdt meer en minder in dan dat. Het is kortom niet 
duidelijk wat de redactie met "structureel bedreven sociale geschiedenis" 
bedoelt. Gaat het om de toepassing van ren methode op ren nauw om
schreven terrein (geschiedenis van de sociale structuur), slaat het op een 
betrekkelijk toegespitste methode toe te passen op een vrij te kiezen onder
zoeksveld of bedoelt de redactie een structuralistische (in tegenstelling tot 
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een evenementiele) aanpak, vaag in zijn methode en onbeperkt in zijn be
schrijvingsmogelijkheden. Een nadere omschrijving van de kwade geest, die 
de redactie wil bezweren, zou wenselijk zijn. En met die opmerking neem ik 
afscheid van de redactie en wens ik haar veel succes toe met haar nieuwe 
Jaarboek. 

II 

Op ZOEK NAAR EEN VRAAGSTELLING 

Mijn verhaal begint op het moment dat de computer-uitdraai op tafelligt 
en de vraag urgent wordt hoe de vage noties, die tot het onderzoek hebben 
geleid, getoetst moeten worden aan de hand van de tabeilen die de computer 
heeft gefatsoeneerd. Het verhaal eindigt op het moment dat ik op grond van 
dit materiaal enkele theoretische noties heb ontwikkeld, die richting kunnen 
geven aan verder onderzoek. Dat lijkt me het moment om terug te komen 
op de vraag wat het structuurbegrip voor de sociale geschiedenis betekent. 

Voor ik aan dit verhaal toekom nog een opmerking. Veel van de onder
zoekingen, die verricht worden in het kader van de sociale geschiedenis zijn 
quantitatief van aard en ons onderzoek vormde daarop geen uitzondering. 
Cijfers zijn belangrijk, want aileen aan de hand daarvan kan men de vraag 
beantwoorden in hoeverre de geformuleerde conclusies representatief kun
nen zijn voor een bepaalde bevolkingsgroep. Maar de nadruk op een 
quantitatieve benadering is niet aileen een keuze, zij wordt ook uit nood 
geboren. Het zou mooi zijn als we konden beschikken over de levenser
varingen van gestraften door henzelf of anderen opgetekend, maar dit is 
niet het geval. Biografisch materiaal over mensen, die niet gestaan hebben 
op het historisch schouwtoneel is slechts sporadisch aanwezig en dit be
tekent dat men de cijfers ook moet gebruiken om tot een individualiserend 
oordeel te komen over mensen, wier leven men aan de hand van dor admini
stratief materiaal bestudeert. 

In het kader van een doctoraalwerkgroep hebben we in de cursus 1973/74 
gegevens verzameld uit de vonnisboeken van de Groninger rechtbanken. 
We waren maar met een handje vol en hebben ons dus beperkt tot het af
schrijven van de gegevens voor een viertal jaren, nl. 1838/1839, 1848, 1858 
en 1868. Dezejaren aileen alleverden ons een totaal van 2152 vonnissen op. 
In de daarop volgende cursus hebben we uit ons materiaal de categorie van 
bedelaars gelicht. De onderzoeksgegevens die op deze personen gericht 
waren hebben we verder aangevuld door vanaf 1823 tot 1873 ieder vijfde 
jaar gegevens over bedelaars uit de vonnisboeken te verzamelen. Op deze 
manier kregen we gegevens over 422 bedelaars. Voorts hebben we de lijsten 
bewerkt, die de stad Groningen had aangelegd van bedelaars, die voor 
rekening van de stad in Veenhuizen en Ommerschans werden "verpleegd" 
tussen 1823 en 1870. In deze lijsten komen de gegevens van 4560 bedelaars 
voor. De vonnisboeken bevatten gegevens over: naam, datum van aan
houding, leeftijd, geslacht, beroep, geboorte- en woonplaats, plaats van 
aanhouding, delict, vonnis, medeplichtigen, slachtoffers, eis officier, recidive, 
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en verzachtende omstandigheden. De stadslijsten bevatten persoonsgegevens, 
waaronder ook over godsdienst, burgerlijke staat en gezinsleden. 

Nadat de computer ons materiaal verwerkt en geordend had rees de 
vraag wat we verder met onze gegevens aan moesten. We konden nu ge
makkelijk nagaan hoeveel vrouwen tussen de twintig en veertig veroordeeld 
zijn voor diefstal en welke straf ze kregen, of, om een ander voorbeeld te 
noemen, hoeveel mannelijke arbeiders ons materiaal bevat die zijn schul dig 
bevonden aan het beledigen en verwonden van ambtenaren in de uitoefe
ning van hun functie. Maar verder moesten we het werk van de interpre
tatie zelf doen. 

Een eerste mogelijkheid tot verdere analyse levert de vergelijking van 
onze populaties met de bevolking in de provincie Groningen gedurende de 
door ons in het onderzoek betrokken periode. Deze vergelijking gaf enkele 
belangrijke uitkomsten. Zo bleek in ons materiaal de leeftijdsklasse tussen 
de 20 en de 40 jaar oververtegenwoordigd te zijn. Dit was Quetelet, een van 
de pioniers van de beschrijvende statistiek ook al opgevalien. Hij schreef: 
"Le penchant au crime, vers l'age adulte, croit assez rapidement; il atteint 
un maximum et decroit ensuite jusqu'aux dernieres limites de la vie" 13). 
In Frankrijk bereikte deze penchant zijn maximum met het 24ste levensjaar 
en in Belgie met het 26ste. Quetelet was er van overtuigd dat men uit 
statistische gegevens bepaalde wetten over het menselijk gedrag kan aflezen. 
En het citaat aan hem ontleend is daarom zo aardig, omdat recente onder
zoekingen weliswaar aangeven dat hij voor zijn tijd gelijk had, maar dat 
criminaliteitsstatistieken uit onze eeuw duidelijk maken dat de leeftijds
klasse beneden de twintig jaar oververtegenwoordigd is gemeten naar de 
totale bevolking. Door vergelijkingen van deze aard brengt men dus iets 
boven tafel van een proces van verandering dat zich sinds de dagen van 
Quetelet heeft voltrokken. 

De vergelijking met criminaliteitsstatistieken uit onze tijd is een tweede 
manier om enige greep te krijgen op de aard en de betekenis van ons mate
riaal. Ten derde en ten laatste kan men zich de vraag stellen in welke mate 
ons Groninger materiaal representatief is voor de Nederlandse samen
leving tussen 1823 en 1873 (of 1838 en 1868) of, omgekeerd, in welke mate 
ons materiaal verwijst naar bijzondere omstandigheden in de provincie 
Groningen. De vergelijking van regio's zit vol voetangels en klemmen. 

Men mag er niet van uitgaan dat een administratieve eenheid zoals de 
provincie of een gerechtelijke organisatie - die in de tijd, waarover ons 
onderzoek gaat overigens samenvielen: men had in de stad Groningen een 
gerechtshof en in Groningen, Appingedam en Winschoten drie arrondis
sementsrechtbanken, waaronder weer een aantal kantongerechten ressor
teerden - ook een sociale en econornische eenheid was, die als zodanig 
met andere provincies kan worden vergeleken. En ook binnen de provincie 
leidt een nadere regionale onderscheiding tot moeilijkheden. In ons eerste 

13) A. Quetelet, Du Systeme Social et des Lois qui Ie Regissent, Parijs 1848, 
p. 86 (in het oorspronkelijke scheefgedrukt). 

2 
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onderzoek rubriceerden we de mensen, wat hun geboorte- en woonplaats 
betreft, naar vier regio's, nl. de stad Groningen, het weidegebied (bet gebied 
rond de stad en het Westerkwartier), het akkerbouwgebied (de kleigebieden 
van het Roge land en het Oldambt), en de Veenkolonien (waaronder ook 
Westerwolde). Bij deze indeling, die te vinden is in de publicaties van de 
volkstelling van 1930, wordt er van uitgegaan dat het grondgebruik en de 
urbanisatiegraad voor wat betreft de criminaliteit als onderscheidend 
criterium kunnen worden gebruikt 14). Dit is echter een aanname, die be
wezen moet worden en in het volgende onderzoek over de bedelaars hebben 
we dan ook niet op regio's, maar op gemeenten gecodeerd. 

Wat dit vraagstuk in de praktijk van ons onderzoek betekent zal ik aan 
de hand van dit tweede onderzoek proberen duidelijk te maken. In de ge
publiceerde statistieken is het aantal bedelaars dat in de provincie Groningen 
werd veroordeeld klein in vergelijking met de aantallen in Friesland en 
Drente. Volgens Bierens de Haan, in zijn dissertatie van 1895, waren deze 
verschillen in aantallen vonnissen te wijten aan het vervolgingsbeleid van de 
rechtbanken 15). De bedelaars trokken naar de plaatsen waar het vervol
gingsbeleid milder was. Nu zeggen cijfers uit de gerechtelijke registratie lang 
niet alles, zoals blijkt uit de grote aantallen bedelaars, die voor rekening 
van de stad Groningen verzorgd werden in de bedelaarsgestichten, die 
contrasteren met het gering aantal vonnissen in de provincie Groningen. 
In dit geval is er toch een zekere mate van overeenstemming tussen de 
officiele statistieken en de gegevens die wij hebben verzameld uit deze 
lijsten. Tot 1860 werd een groot aantal van de bedelaars voor rekening van 
de stad naar Veenhuizen opgezonden uit Drente, waarbij we aangenomen 
hebben dat ze daar gearresteerd en gevonnist zijn. lets soortgelijks vinden 
we in de gerechtelijke statistieken: tot 1862 is het aantal aangeklaagde 
bedelaars in Drente hoog, daarna wordt dit - althans voor een aantal 
jaren - abrupt minder en stijgt het aantal aangeklaagde bedelaars in 
Friesland sterk. Dit zou er op kunnen wijzen dat er eerst een mild ver
volgingsbeleid in Drente is geweest, dat in de zestiger jaren echter strenger 
is geworden, waardoor de bedelaars uitweken naar Friesland. 

Bierens de Raan kan dus gelijk gehad hebben met zijn verklaring, dat het 
vervolgingsbeleid bepaalde, waar de bedelaars naartoe trokken. Of deze 

14) Cf. Bedrijfstelling 31 december 1930, dl. 2, Statistiek der Economisch Geo
grafische Gebieden, Den Haag 1936, p. 199. Tot het akkerbouwgebied werden 
gerekend de gemeenten: Appingedam, Bedum, Beerta, Bellingwolde, Bierum, 
Delfzijl, Eenrum, Finsterwolde, Grijpskerk, Kantens, Kloosterburen, Leens, 
Loppersum, Meeden, Middelstum, Midwolde, Nieuwe Schans, Nieuwolda, 
Noordbroek, Oldehove, Stedum, Scheemda, Ten Boer, Termunten, Uithuizen, 
Uithuizermeeden, Ulrum, Usquert, Warffum, Wedde, Winschoten, 't Zandt, 
Zuidbroek, Zuidhorn. Tot het weidegebied: Adorp, Aduard, Eelde (hoewel 
Drents), Ezinge, Grootegast, Haren, Hoogkerk, Leek, Marum, Noorddijk, 
Oldekerk, Peize (hoewel Drents), Roden (hoewel Drents). Tot de Veenkolonien: 
Hoogezand, Muntendam, Nieuwe Pekela, Oude Pekela, Onstwedde, Sappemeer, 
Slochteren, Veendam, Vlagtwedde, Wildervank. 

16) J. Bierens de Haan, De Nederlandsche Strafbepaiingen tegen Bedelarij, 
diss. Utrecht 1895, passim. 
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verklaring afdoende is waag ik te betwijfelen. Hij gaat er namelijk vanuit 
dat de bedelaars zo door de wol geverfd waren dat zij precies op de hoogte 
waren van het vervolgingsbeleid. Door de hoge mate van recidivisme in de 
jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw kan men weI aannemen dat we 
in de tijd van Bierens de Haan inderdaad met gewoontebedelaars te maken 
hebben, maar voor de daar aan voorafgaande periode blijft zijn aanname 
problematisch. Het Iijkt mij toe dat we tevens na moeten gaan of er sociale 
en economische factoren waren die een streek voor bedelaars aantrekkelijk 
maakten. Als we echter naar een dergelijk soort verklaring zoeken heeft het 
geen zin om provincies met elkaar te vergelijken, maar gaat het om de 
vergelijking van plaatsenfgebieden binnen deze provincies. Ben inter
provinciale vergelijking is dus om twee redenen van belang. In de eerste 
plaats kunnen we op deze wijze eventuele verschillen in vervolgingsbeleid 
en de gevolgen daarvan constateren. In de tweede plaats scheppen we op 
deze manier een wijder en meer gevarieerd onderzoeksveld, waarin we kun
nen nagaan of er een specifieke samenhang tussen sociale en economische 
factoren en vormen van criminaliteit heeft bestaan. 

Erg ver gevorderd met de interpretatie van ons materiaal zijn we op deze 
wijze niet. We hebben tot nu toe drie meetlatten gehanteerd: de vergelijking 
met cijfers betreffende de totale bevolking van de provincie in de tijd zelf, de 
vergelijking met recente criminaliteitscijfers en de vergelijking met cijfers 
uit andere provincies in de tijd tussen 1820 en 1870. Op deze manier krijgt 
men een handvol vragen, die min of meer in de ruimte blijven staan. Als we 
doel en richting aan ons onderzoek willen geven dan zal de vraag aan de 
orde moeten komen die aan de oorsprong van ieder onderzoek naar vormen 
van criminaliteit staat: waarom begaan mensen misdaden? En om deze 
vraag te beantwoorden heeft men een theoretisch uitgangspunt no dig. 

THEORIEEN VAN CRIMINEEL GEDRAG 

Dit zou kunnen zijn dat misdadigers erfelijk gepredisponeerd zijn tot de 
misdaden die ze plegen. Lombroso maakte met deze theorie opgang in de 
1ge eeuw, maar geen hedendaagse criminoloog neemt zijn benadering meer 
serieus en hoewel er van zijn theorie een caricatuur gemaakt is (de fameuze 
bloemkooloren) en hij weI degelijk oog had voor sociale factoren, lijkt het 
niet waarschijnlijk dat een theorie die zozeer de aandacht richt op het 
geisoleerde individu en die de sociale factoren op het tweede plan stelt, erg 
profijtelijk is. (Mgezien hiervan, mocht Lombroso gelijk hebben dan had 
dit artikel beter ongeschreven kunnen blijven). Een theorie over crimineel 
gedrag moet, op zijn minst, ruimte scheppen voor het gezichtspunt dat 
omstandigheden kunnen leiden tot crimineel gedrag. En de vragen die hier
bij rijzen zijn naar welke omstandighedeJ;l we moeten kijken en hoe we de 
werking van deze ornstandigheden kunnen verklaren. 

In een inleiding tot zijn studie over de criminaliteit in Frankrijk en Duits
land gedurende de 1ge eeuw onderscheidt Zehr drie theorieen, waarmee ge
tracht wordt een verklaring te geven van het crimineel gedrag. 
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1. Misdaden zijn een vorm van sociaal conflict. 
2. Misdaden zijn het gevolg van sociale disorganisatie, armoede, prosti

tutie, slechte behuizing, enz. 
3. Misdaden zijn het gevolg van de frustratie, die ontstaat als een individu 

of groep in een situatie van stijgende welvaart niet deelt in deze welvaart. 
Dit noemt men weI de theorie van de relatieve deprivatie 16). 

Zehr vond geen aanwijzingen van een latent dan weI manifest sociaal 
conflict. En ook in ons materiaal kwam deze factor niet naar voren. De uit
daging van het openbaar gezag betekende meestal ruzie met de veldwachter. 
Brandstichtingen, een bekende protestuiting op het Engelse platteland kwam 
maar weinig voor, ze vormden 1,2 % van het totaal der door ons bestudeerde 
delicten. Nu kan dit liggen aan het feit dat de landen die Zehr en de pro
vincie die wij bestudeerd hebben weinig politiek gemspireerde criminaliteit 
gekend hebben. Engeland met Captain Swing en de Luddites kende deze 
politieke misdrijven weI, maar als men deze wat nader bekijkt dan blijken 
ze een ander karakter te hebben dan de "gewone" criminaliteit. De aan
hangers van de mythische held Captain Swing richtten zich doelbewust op 
het kapotslaan van dorsmachines en het intimideren van halsstarrige boeren, 
die deze machines gebruikten en waren verder weinig gewelddadig in hun 
uitingen. Deze vorm van criminaliteit lijkt minder geschikt om de stelling te 
bewijzen dat crinrinaliteit geboren wordt in sociaal conflict. Er is eerder 
aanleiding om aan te nemen dat het merendeel der wetsovertreders de 
rechtvaardigheid van de wet weI accepteert, maar deze in hun bijzondere 
geval buiten werking wil stellen. 

De tweede verklaring die Zehr formuleert heeft zich sinds de Verlichting 
mogen verheugen in een grote populariteit 17). Bonger, pionier van de 
crinrinologie in Nederland schreef in zijn boek Criminalite et Conditions 
Economiques: ,,'C'est la societe qui prepare Ie crime' dit Ie juste adage de 
Quetelet. Pour tous ceux qui en sont penetres et ne sont pas insensibles aux 
souffrances de l'humanite cette conclusion est triste mais renferme aussi un 
espoir. Elle est triste parce que la societe frappe d'une peine severe ceux qui 
executent Ie crime, qu'elle a prepare elle-meme. Elle renferme un espoir, 
puisqu'elle promet a l'humanite la possibilite de se delivrer un jour d'un de 
ses plus hideux fieaux" lB). Deze uitspraak is een typerend voorbeeld van 
deze theorie. Niet aIleen ging Bonger er van uit dat de omstandigheden de 
misdadiger maken, maar ook baseerde hij op dit feit zijn hoop, dat wan-

16) H. Zehr, Crime and the Development of Modern Society, Londen 1976, 
p. 19 e.v. 

17) Hoezeer deze opvatting over het verband tussen armoede en misdaad tot 
de "conventional wisdom" behoort blijkt uit het volgende citaat: Naar aanleiding 
van de rellen in New York tijdens de electriciteitsstoring schreef de New Yorker : 
"Throughout history it has been demonstrated again and again and again that 
poverty creates crime", 1-8-1977. 

18) W. A. Bonger, Criminalite et Conditions Economiques, Amsterdam 1905, 
p.726. 
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neer men de omstandigheden in positieve zin zou weten te veranderen, de 
criminaliteit kon worden geelimineerd. En deze verwachting verklaart 
natuurlijk de populariteit van deze theorie onder sociale hervormers. 

Toegepast op ons onderzoek: kunnen we de misdaad in de provincie 
Groningen verklaren door aan te nemen dat mensen tot hun daad gebracht 
werden door de benarde omstandigheden, waaronder ze leefden? Laten we 
om deze vraag te beantwoorden twee delicten, diefstal en bedelarij, nader 
bekijken. Diefstal maakte 25 % van aIle delicten in onze eerste steekproef 
uit. Dat diefstal samenhing met armoede blijkt zonnenklaar uit ons mate
riaal. Men stal turf, aardappelen, kleren en gebruiksvoorwerpen. Zo werd 
een man tot zes jaar tuchthuis veroordeeld, omdat hij linnen servetten, 
handdoeken, lappen, een tafelmes, een jachtgeweer, boeken en pennen uit 
een school en een blauw kussen uit de kerk der Afgescheidenen stal. Ret 
grootste deel der diefstallen dat bestraft werd waren kruimeidiefstallen. 
Nog op een andere manier kunnen we een verband leggen tussen armoede 
en diefstal. Reeds in 1865 constateerde de Beierse geleerde Von Mayr een 
verband tussen de stijging van vermogensdelicten en de stijging der rog
geprijzen. Sindsdien hebben vele geleerden zich met dit probleem bezig
gehouden en Zehr komt in zijn berekeningen tot een vrij duidelijke cor
relatie 19). Onze berekeningen, gebaseerd op de roggeprijzen van de Gro
ninger korenbeurs en de cijfers uit de gerechtelijke statistieken levert een 
correlatie-coefficient van rho = 0.33 voor het tijdvak 1850-1875 op en 
hoewel deze uitkomst geen reden tot juichen geeft wijst zij misschien in 
dezelfde richting 20). Ook wat de bedelarij betreft, waarbij het verband 
tussen armoede en bedelarij bijna per definitie gegeven is, kan men een 
stijging van de bedelarij constateren die samengaat met de prijsstijgingen 21). 

Kunnen we aan de hand van deze gegevens nu zeggen dat de armoede 
bedelarij en diefstal veroorzaakt heeft? Ik geloof niet dat armoede als oor
zaak veel verklarende waarde heeft, want wat we op deze manier niet kun
nen begrijpen is waarom rond het midden van de vorige eeuw zo weinig 
mensen stalen en bedelden. Anders geformuleerd: de dief en de bedelaar 

19) Zehr, o.c., p. 45, tabel 2.6, p. 49, grafieken 2.4, 2.5, 2.6. Cf. W. Buikhuizen, 
Conjunctuur, Werkeloosheid en Criminaliteit, in: Tijdschrift v. Criminologie 1967, 
pp. 173-187. 

20) Cijfers ontleend aan: Graanprijzen, beurs te Groningen, 1805-1919, in: 
Statistisch Zakboek 1941, p. 58, en Geregtelijke Statistieken 1850-1885. Het aantal 
diefstallen werd gecorrigeerd voor de bevolkingsgroei. Neemt men het tijdvak 
1850-1885 dan is de correlatie lager, rho = 0.23. (Met dank aan drs. H. A. van 
Vianen, die de berekeningen voor mij heeft gemaakt.) 

21) Correia tie gebaseerd op aantal personen aangeklaagd voor bedelarij in 
Nederland tussen 1850-1880 en de roggeprijzen (personen wederom gecorrigeerd 
voor de bevolkingsgroei), rho = 0.40. Men moet overigens oppassen met dit 
soort berekeningen. Drs. H. A. van Vianen merkt op dat eenzelfde berekening 
uitgevoerd voor de drie Noordelijke provincies een rho = 0.30 oplevert, maar 
dat een correlatie tussen beide coefficienten niet bestaat (0.05). Als men de cijfer
reeks grafisch uitzet blijkt waarom: de landelijke totalen volgen de prijspieken 
van 1854/1855 en in mindere mate die van 1866/1868 en 1873/1874; de totalen van 
de drie Noordelijke provincies volgen slechts de piek van 1873/1874. 
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was arm, maar waarom stalen en bedelden dan niet veel meer arme mensen? 
In een tijd dat een bedelingspercentage van 10 % als normaal werd ervaren 
was het aantal bedelaars gemeten naar de totale bevolking nooit hoger dan 
1 pro mille. En wat diefstal betreft: na een vergelijking met recente gegevens 
zijn er sterke aanwijzingen dat men in de door ons bestudeerde tijd minder 
stal dan tegenwoordig. Ben bevinding die ook Zehr opdeed 22). 

Daarmee is de correlatie tussen stijgende prijzen en een groter aantal dief
stallen, C.q. bedelarijen niet verklaard. Hebben we hier dan toch te maken 
met een symptoom van sociale disorganisatie? Op deze wijze verklaard 
zouden we geen recht doen aan het merkwaardige karakter van deze cor
relaties, want deze gelden ook voor het feit dat bij dalende prijzen het aantal 
diefstallen weer a/neemt 23). In het gedrag van dieven en bedelaars is sprake 
van een patroon en niet op de ontregeling daarvan. Het zou zo kunnen zijn 
dat de correlaties wijzen in de richting van wat ik een conformistische over
schrijding der normen zou willen noemen. Ben zekere normvervaging wanneer 
de prijzen hoog waren, mogelijk ook een groter toegefelijkheid bij de bezit
tende klasse hadden de functie van een veiligheidsklep en het verband tussen 
stijgende prijzen en een groter aantal diefstallen hoeft geen teken van sociale 
disorganisatie te zijn geweest. 

En dan ten derde de theorie van de relatieve deprivatie: Zehr heeft uit
gevonden dat met de stijgende welvaart het aantal diefstallen toenam en dat 
de correlatie tussen stijgende voedselprijzen en een toeneming in het aan
tal diefstallen verdween. In plaats daarvan zien we volgens Zehr een ver
band ontstaan tussen de business cycle en het aantal diefstallen 24). Met 
de economische expansie nam ook het aantal diefstallen toe en bestond er 
voordien een verband tussen armoede en diefstal, nu ging de stijging van het 
aantal diefstallen samen met een groei van de welvaart. Het lijkt er op dat 
nieuwe welvaartsmogelijkheden bij hen die zich achtergesteld voelden een 
grotere ongehoorzaamheid tegenover maatschappelijk aanvaarde normen 
te weeg brachten. 

Evenzo kunnen we de theorie van de relatieve deprivatie gebruiken om te 
verklaren waarom het gewone yolk zich in de Franse, Duitse en Groninger 
samenleving rond 1850 zo gedwee betoonde. De mogelijkheid om rijk te 
worden was ver weg voor de gewone man en de arme was arm te midden van 
de armen. 

Het gebruik dat Zehr maakt van de theorie der relatieve deprivatie heeft 
vele aantrekkelijke kanten, waarvan weI de belangrijkste is dat hij aan
dacht besteedt aan de wisselwerking tussen gedrag en omstandigheden. 

22) Zehr, O.c., p. 39 e.v., zie Zeventig Jaren Statistiek in Tijdreeksen, 1899-69, 
Den Haag 1970, p. 160. Diefstal is sterk toegenomen, geweldmisdrijven uitgedrukt 
in 1900 = 100, 1969 = 125. 

23) Zie echter de opmerking onder noot 21. Zo kan men ook verwachten dat de 
gevolgen van de aardappelcrisis een disproportioneel grote invloed op correia tie
coefficienten als het verband tussen bedelaars en roggeprijzen en bedeelden en 
roggeprijzen zal hebben. 

24) Zehr, O.c., p. 52 e.v. 
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Wat niet in zijn verhaal voorkomt is de instantie, die de wetten vaststelt en 
handhaaft, de overheid. Daardoor blijft zijn analyse te globaal. Omdat hij 
uitsluitend met in de tijd zelf verzamelde statistische gegevens werkt ont
staat gemakkelijk de indruk dat delicten zoals diefstal en agressie feitelijk
heden zijn, die slechts varieren met de levensstandaard der bevolking, 
terwijl het systeem waarmee de wetsovertreder in eerste instantie te maken 
krijgt buiten beschouwing blijft. Laat ik om aan dit gebrek tegemoet te 
komen nog aandacht besteden aan een laatste theoretisch gezichtspunt: 
de deviantie-theorie. 

De grondgedachte van dit type theorie is dat criminaliteit in iedere samen
leving voorkomt en dus ook niet door sociale hervormingen kan worden 
geelimineerd. Altijd zullen er mensen zijn die zondigen tegen de maat
schappelijk aanvaarde normen van sociaal verkeer, en altijd zal de samen
leving dit gedrag als deviant, afwijkend van de aanvaarde norm, brand
merken. Durkheim drukte deze zienswijze als voIgt uit: "Le crime est donc 
necessaire; il est lie aux conditions fondamentales de toute vie sociale, mais, 
par cela meme, il est utile; car ces conditions dont il est solidaire sont 
elles-memes indispensables it l'evolution normale de la morale et du 
droit" 25). Misdaad is geen pathologisch verschijnsel dat te wijten is aan een 
gebrekkige organisatie van de samenleving, maar behoort tot de normale 
uitingen van het maatschappelijk verkeer. En zoals uit het citaat blijkt ging 
Durkheim nog een stap verder: criminaliteit heeft een nuttige functie, omdat 
zij de maatschappelijke normen ter discussie stelt. Wat Durkheim met dit 
laatste bedoelde is mij niet helemaal duidelijk. Ret lijkt mij de vraag of het 
merendeel der wetsovertreders een verandering der normen heeft nage
streefd. Misschien moeten wij zijn uitspraak zo lezen dat het feit van de 
criminaliteit de discussie over de normen en hun bruikbaarheid gaande 
heeft gehouden. Hier is meer voor te zeggen. 

Ret is duidelijk dat een dergelijke theorie de geschiedenis van de straf
rechtpleging op het lijf geschreven is, omdat het delict gezien kan worden 
als afwijkend gedrag en de straf als de toepassing van de in de samenleving 
levende normen. De theorie leent zich dus bij uitstek voor de beschrijving 
van het onderwerp, en met name van het overheidsbeleid en de strafrecht
pleging. Roewel we deze nog niet uitputtend hebben onderzocht, zijn er ten 
aanzien van de behandeling van diefstal en bedelarij door de overheid toch 
een aantal interessante punten naar voren te brengen. 

Er is geen twijfel aan dat diefstal in de door ons onderzochte peri ode 
zwaar werd gestraft. Dit blijkt in de eerste plaats uit het wetboek van straf
recht. Alleen de kleine diefstallen hoorden thuis in de sfeer van wat men in 
deze tijd correctionele straffen noemde. AIle andere vormen van diefstal 
zoals roof of inbraak werden met tuchthuisstraffen afgedaan. Als men de 
vonnissen bekijkt, die in onze steekproef zitten, dan blijkt dat de straffen 
zwaar waren. Daarbij is het interessant te letten op de gevallen, die de 
rechtbank als licht beschouwde en waarbij zij verzachtende omstandigheden 

25) E. Durkheim, Les Regles de la Methode Sociologique, Parijs 1968, p. 70. 
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liet gelden. Zo werd een dienstbode, die vijf rokken had gestolen, vanwege 
haar jeugd (ze was 22) en de geringe waarde van het gestolene tot twee jaar 
veroordeeld en werd een elfjarig meisje, voor wie gezien haar leeftijd in ieder 
geval verzachtende omstandigheden golden, voor een jaar naar een ver
betertehuis Ueugdgevangenis) gestuurd, omdat ze een rijksdaalder gestolen 
had. Deze gevallen zijn ad libitum uit te breiden en ze wijzen er op dat dief
stal streng werd aangepakt. M.a.w. de norm dat men zich niet heeft te ver
grijpen aan andermans bezit werd strict gehandhaaft en werd gezien het 
gering aantal diefstallen kennelijk goed nageleefd. 

Zover we tot nu toe inzicht hebben gekregen in het overheidsbeleid tegen
over bedelarij wijzen de tekenen er op dat dit gericht was op een criminali
sering van de bedelaar. Ret wetboek van strafrecht werd zo geinterpreteerd 
dat aIle vormen van bedelarij strafbaar werden. V66r 1843 werd de bede1aar 
voor de keuze gesteld of hij vrijwillig naar een der bedelaarsgestichten 
vertrok of voor de rechtbank verscheen. Een Koninklijk Besluit in dat jaar 
regelde dat voortaan aIle bedelaars voor de rechtbank moesten worden 
voorgeleid. Deze criminalisering had tot gevolg dat bedelaars nog meer dan 
hun situatie al meebracht tot outcasts in de samenleving werden. En de in
richting van bedelaarsgestichten, die tot doel hadden om de bedelaar in de 
samenleving te reintegreren, had dan ook een averechts effect. De toenerning 
van het aantal bedelaars dat meerdere malen werd opgepakt, wijst er op dat 
zo er al sprake was van socialisering deze binnen de gestichten plaats yond. 

Reeft het overheidsbeleid bewerkstelligd dat diefstal en bedelarij relatief 
gesproken weinig voorkwamen in het Nederland en meer in het bijzonder 
in het Groningen van rond 1850? Dit lijkt een te gemakkelijke conclusie, 
waarbij we zouden negeren hoe de macht verdeeld was in deze samenleving 
en welke opties niet aIleen de overheid, maar ook de verschillende maat
schappelijke groeperingen daaraan ontleenden. Laat ik aan de hand van de 
studie, die we over bedelarij hebben verricht, trachten aan te geven hoe men 
meer algemene uitspraken zou kunnen doen over de samenleving, waarin de 
bedelaar bedelde en de rechter vonniste. 

0PTms TEN AANZIEN VAN BEDELARU 

Deze opties zou men als voIgt kunnen omschrijven: 

1. Als men de geschiedenis van de armenzorg in de 1ge eeuw bekijkt dan 
valt op dat de overheid nauwelijks enige greep had op de wijze, waarop de 
armenzorg geregeld werd en de armen bedeeld werden. Pogingen in 1854 om 
de overheid een grotere invloed op de wijze van beoeling te geven mislukten. 
De armenwet van dat jaar bevestigde de bestaande toestand, waarbij de 
kerken de verantwoordelijkheid voor de armenzorg droegen. De wet was 
een politiek besluit met paradoxale gevolgen, want met het jaar namen de 
subsidies van de overheden aan de armbesturen toe. Zo groeide in de prak
tijk de invloed van de overheid totdat men het fait accompli aanvaardde 
dat armenzorg onderwerp van staatszorg was. Maar dan schrijven we 1880, 
1890 en in de tijd die daaraan voorafgaat kon de overheid op het punt van 
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de armenzorg geen beleid voeren. Over de invloed van de overheid op de 
vervolging en opzending van bedelaars heb ik al het een en ander gezegd. 
Wanneer we kunnen steilen dat die invloed vrij groot en beslissend is geweest 
dan dienen we tevens te bedenken dat de bedelarij gezien zijn geringe om
yang een gemakkelijk hanteerbaar sociaal probleem was en dat dit zo was 
had te maken met de wijze waarop in Nederland het stelsel van de armen
zorg werkte. 

2. Wat was de optie die de maatschappelijke bovenlaag had ten aanzien 
van het probleem van de armoede? Als we uitgaan van de grote armoede die 
er was (waarbij de provincie Groningen gunstig afstak bij Noord- en Zuid
Hoiland) dan had de gezeten burgerij, waaruit de armbesturen werden ge
recruteerd, de keuze tussen een zeer karige en een wat vrijgeviger bedeling. 
Wat precies de risico's zouden zijn geweest van een zeer karige bedeling 
weten we niet, omdat de bedeling naar aile waarschijnlijkheid behoorlijk 
verzorgd was. Mokyr rekent ons voor dat in 1822 in Nederland per hoofd 
driemaal zoveel aan de armenzorg werd besteed als in Belgie 26). 

Vrijgevigheid is in dit verband geen erg toepasselijk woord. We hoeven 
ons over het materieIe comfort der bedeelden geen illusies te maken. En 
ook de verwijzing naar de grote charitatieve belangstelling der gezeten 
burgerij, hoewel op zich niet onjuist, moet met enige scepsis worden bezien. 
De klachten over de kosten van de armenzorg waren talrijk. Maar bij optie 
moet men in dit verband ook niet zozeer denken aan een doelbewuste 
keuze. Het is zo dat in de wijze waarop het armoedeprobleem werd afgedaan 
bepaalde keuze-elementen zitten, die men achteraf kan reconstrueren tot 
een optie, waarbij de onwil van de gezeten burgerij om een systeem van be
deling dat inefficient, onoverzichtelijk en dus kostbaar was een belangrijk 
aanknopingspunt vormt. Zoals het ste1sel functioneerde kwam het her
haaldelijk voor dat armen door meerdere instanties ondersteund werden. 
Daardoor oIitbrak de mogelijkheid een criterium vast te stellen tot op 
welke hoogte armen bedeeld moesten worden. Evenzo verhinderde de 
decentralisatie van het stelsel dat op centraal niveau een beleid op grond 
van macro-economische criteria, kon worden bepaald. Gesteld voor het 
probleem van de armoede liet men zich leiden door de werkelijke nood en de 
vraag wat de gevolgen van deze bedeling waren voor de landelijke econo
mie, die ernstig in het slop zat, bleef buiten beschouwing. In dit verband is 
het opvallend dat Malthusiaanse argumenten, die zo'n grote rol gespeeld 
hebben bij het tot stand komen van de Engelse armenwet van 1834, zelden 
gehoord werden 21). Ik weet niet of de Groninger situatie representatief 
was voor Nederland. Daar was het in ieder geval zo dat de gezeten burgerij 
ten tijde van de crisis veroorzaakt door de aardappelziekte (1845-1848) 
bereid was door aanvullende gaven de nood te lenigen 28). En de filosofie, 

18) J. Mokyr, Industrialization in the Low Countries, 1795-1850, New Haven 
1976, p. 194. 

27) I. Hasenberg-Butter, Academic Economics in Holland, 1800-1870, Den 
Haag 1969, passim. 

28) In 1848 bedroeg het totaal van de uitgaven besteed aan de armenzorg in de 
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die daarbij een rol speelde laat zich aardig typeren door een uitspraak van 
de goeverneur der provincie, die in 1845 aan de koning schreef: "WeI 
scheen het hier en daar, alsof door den mislukten aardappelenoogst, waar
door voor de arbeidende klasse een volkomen gemis van een zeer nood
zakelijk voedsel ontstond, de duurte van de levensmiddelen en de moede
loosheid, die daaruit voor dezelve geboren werd, eene meerdere geneigdheid 
bij die klasse werd waargenomen, om liefdegaven van de ingezetenen te 
vragen, doch de maatregelen die overal genomen werden, om de behoeftigen 
te hulp te komen, maakten het overbodig, om tot dergelijke middelen de 
toevlucht te nemen. Gepaste handhaving van de op het stuk der bedelarij 
bestaande verordeningen is dan ook voldoende geweest, om deze verkeerd
heid tegen te gaan en te doen ophouden" 29). 

Volgens Mokyr was de gezeten burgerij in Nederland rijker dan de over
eenkomstige groep in Belgie en kon zij dienovereenkomstig de hoge kosten 
van de armenzorg opbrengen. Evenzo kan Mokyr gelijk hebben wanneer bij 
het relatief hoge peil van de armenzorg in N oord Nederland als een van de 
oorzaken ziet van de stagnatie van de economie, omdat dit het loonkosten
peil omboog dreef 30). Misschien zit er dan ook in het betalen van de prijs 
door de gezeten burgerij voor orde en rust nog een keuze-element verborgen. 
Vele schrijvers hebben de rijke burgers in de eerste helft van de 1ge eeuw 
een gebrek aan ondernemingszin verweten. Stel dat zij besloten hadden om 
hun geld en energie in industriele activiteiten te steken. Dat zou waarschijn
lijk betekend hebben dat er op de armenzorg gekort zou moeten worden, 
zoals dat b.v. in Engeland is geprobeerd. Dat zou mogelijk een grote sociale 
onrust teweeg hebben gebracht onder een bevolking, die aan een ruimere 
bedeling gewend was. Welk voordeel had de bovenlaag van een industriele 
ontwikkeling te verwachten? De gezapige bevoogding der armen zou plaats 
moeten maken voor een aanzienlijk hardere instelling tegenover de armoede 
en de gezeten burgerij zou sociale onrust op de koop toe moeten nemen. 
En waarom wuden ze? Ze waren rijk en bij een industrialisatie zou hun 
sociale positie gebaseerd op de handel aangetast kunnen worden. 

provincie Groningen 22% van de som der directe belastingen. In 1975 bedroeg 
het totaal van de uitgaven van sociale zaken in Nederland 33% van de som der 
directe belastingen. Cf. Verslag van de Gedeputeerde Staten ... 1849, p. 21, 
p. 38 e.v. en Statistisch Zakboek 1976, p. 244. Ais men een tijdreeks maakt van de 
uitgaven besteed aan de armenzorg tussen 1830 en 1864 (bronnen 1830-44 Verslag 
van de Staat van het Armwezen; 1845-64, Statistisch JaarboekUe); geteld zijn de 
bedragen besteed aan huiszittende armen, schamele armen en de winteruitdelingen) 
dan is het beeld niet erg rooskleurig. Weliswaar nemen de uitgaven toe tussen 1840 
en 1850, maar per bedeelde lopen de nominale bedragen terug. Reeel is het beeld 
mogelijk iets guns tiger - althans gemeten aan de roggeprijzen in Groningen. 
Wei is het zo dat de uitgaven niet reageren op prijspieken zoals in 1847 (rogge 
1830 = 100, 1847 = 209, bede1ing per hoofd 1847 = 83, 1854 rogge = 109, 
bede1ing = 86, 1855 rogge = 105, bedeling = 85). Omdat ik deze gegevens nog 
niet heb kunnen controleren heb ik nagelaten ze grafisch uit te zetten. 

29) Rapporten van de Goevemeurs, A. J. C. Riiter (ed.), Werken Historisch 
Genootschap 78, p. 525. 

80) Mokyr, O.C., p. 194. 
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Ben vergelijking van het verloop der in Nederland bedeelde personen tussen 
1830 en 1866 en de bevolking van de bedelaarsgestichten Ommerschans en Veen
huizen, telkenjare geteld op 31 December tussen 1830 en 1865 (bronnen zie noot 
28), absolute aantallen uitgedrukt in indexcijfers, 1830 = 100. 

3. En wat was de optie die de armen hadden? Gezien het gering aantal 
bedelaars in Nederland kozen ze gesteld voor de keuze bedeling of bedeling 
in meerderheid het eerste. Daarmee is nog niet ailes gezegd. We wezen 
reeds op het verband tussen stijgende voedselprijzen en een toename van de 
bedelarij, maar de bijgevoegde grafiek laat zien dat er niet aileen een golf
beweging maar ook een trendmatige toename van het aantal bedelaars en 
het aantal bedeelden is, die pas tegen het eind van de zestiger jaren begint 
af te zwakken. Hoe verklaren we het accumulerend effect dat in de trend
matige toename van het aantal bedelaars tot uitdrukking komt? Speelt hier 
de stigmatisering van de eenmaal veroordeelde bedelaar een rol? En be
tekent de grotere geneigdheid tot bedelen in tijden wanneer de voedsel
prijzen hoog waren en er mogelijk een zekere frictie in het stelsel van de 
armenzorg hestond, waardoor juist dan de kans dat mensen buiten de bede
ling vielen, groter was, dat in tijden van crises nieuwe recruten voor het 
bedelaarsleger geworven werden? 

Dit is natuurlijk een reeks van specula ties. Maar er is misschien weI een 
mogelijkheid deze nader te onderzoeken. In onze steekproef hadden we een 
oversampling toegepast voor de jaren 1845, 1846, en 1847, opdat wij konden 
nagaan of de crises veroorzaakt door de aardappelziekte, invloed heeft 
gehad op het soort bedelaars dat veroordeeld werd. Om dit te onderzoeken 
heb ik het materiaal in tweeen gesplitst (daarbij geholpen door het feit dat 
in de jaren van de crisis veel bedelaars veroordeeld zijn): enerzijds de ge
gevens van de vijfjaarlijkse steekproef sinds 1823, anderzijds de gegevens 
van de jaren 1845-48 31). Vit de hierbij afgedrukte tabel valt af te lezen dat 
in de jaren 1845-48 meer mensen met een beroep (arbeiders, ambachts
lieden) voor bedelarij veroordeeld zijn dan in de vijijaarlijkse steekproef. 

31) Dit betekent dat 1848 in beide steekproeven zit, tabel afgedrukt (met andere 
tabellen) in Groniek 48 (1976), p. 28. 
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TABEL 
In de provzncle Groningen veroordeelde bedelaars 
onderverdeeld Mar beroepen in percentages en absolute 
aantallen (N) , enerzijds voor de jaren 1823-73 (vijl
jaarlijkse steekproef) en anderzijds voor de jaren 

1845-48. 

N % N % 
boeren 4 2 3 1 
arbeiders 80 33 85 40 
ambachtslieden 50 20 48 23 
schippers 5 2 2 1 
kooplieden 8 3 7 3 
andere beroepen 5 2 6 3 
zonder beroep 93 38 60 28 

245 100 211 100 

Uit andere vergelijkingen blijkt dat de bedelaars in de jaren 1845-1848 
wat meer te vinden waren in de leeftijdsklasse 30-39 jaar en dat het percen
tage van het aantal veroordeelde mannen, dat toch al veel groter was dan 
dat van de vrouwen, in de jaren 1845-1848 verder opliep. Op grond van 
deze gegevens zou men de hypothese kunnen formuleren dat in tijden van 
crisis mensen, die in betere tijden leefden onder gevestigde omstandigheden, 
met werk en een gezin, en die in die tijden niet tot bedelen geneigd waren, 
door de crisis tot de bedelstaf gebracht werden met aile gevolgen vandien. 
Het is maar een hypothese en ik breng hem hier te berde om te laten zien 
hoe men met schaarse gegevens toch nog weI een nieuw perspectief kan 
openen. 

STRUCfUUR EN KEUZE 

In hoeverre is dit nu structureel bedreven sociale geschiedenis? In mijn 
verhaal heeft de vergelijking van de eigen onderzoeksgegevens met sociaal
economische en institutionele factoren een belangrijke rol gespeeld. Ik heb 
geprobeerd bedelarij en diefstal, de twee voorbeelden die ik heb gebruikt, 
vanuit de maatschappelijke samenhang, waarin deze delicten plaatsvonden, 
te verklaren. Men kan samenhang gelijk steilen met structuur en deze aan
pak dientengevolge structuralistisch noemen. Deze typering is weinig op
zienbarend en ik denk niet dat iemand moeite zal hebben met mijn conc1usie 
dat deze aanpak inhoudt dat de historicus die deze kiest, aandacht dient te 
besteden aan de samenhang van sociaal-econornische en sociaal-psycholo
gische factoren. Maar structuur is een beladen woord. Het wekt overdreven 
verwachtingen en dienovereenkomstig overdreven reacties. Laat ik de 
typering van wat "structureel bedreven sociale geschiedenis" is daarom 
nog wat nader uitwerken. 

Ik moet bekennen dat het woord structuur me als een graat in de keel 
steekt. Het woord is verbonden met de pretentie dat men op zoek is naar de 
uiteindelijke samenhang die het menselijk leven bepaalt. Deze samenhang 
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ontdekt men natuurlijk nooit, maar het zoeken ernaar geeft aanleiding tot 
een deterministische en statische geschiedbeschouwing. De mensen en hun 
gedrag, hun mogelijkheden en kansen, komen in het stuk niet voor. 

Ook het procesbegrip brengt zonder meer geen uitkomst. Zoals het tegen
woordig wordt toegepast in dynamische modellen biedt het de aantrek
kelijke mogelijkheid om aandacht te besteden aan het verschijnsel van de 
feedback, d.w.z. het verschijnsel dat de optelsom van individuele handelingen 
gevolgen kan hebben die geen der acteurs had voorzien. Maar ook het 
procesbegrip wordt vaak te deterministisch gehanteerd. En het gevolg is dat 
de theoretische uitspraken van hen die of het proces- of het structuurbegrip 
hanteren buitengewoon abstract blijven en voor historisch onderzoek 
weinig vruchtbaar zijn. 

In een aantal publikaties heeft Lindenberg sterke argumenten aange
voerd voor de stelling dat het zinloos is te zoeken naar algemene wetten die 
gebaseerd zijn op een analyse van sociale regelmatigheden. Uitspraken 
hierover leiden hoogstens tot wat hij quasi-wetten noemt, d.w.z. uitspraken 
waarvan de geldigheid beperkt wordt door de historische context, waarin 
deze zijn waargenomen. Als men nagaat, waaraan vruchtbaar gebleken 
sociologische theorieen hun verklaringskracht ontlenen dan blijkt dit altijd 
een psychologisch georienteerde theorie te zijn, die op de achtergrond mee
speelt. En dit gaat zelfs op, zoals bij Durkheim, wanneer de opsteller van 
een theorie psychologische motiveringen uitdrukkelijk buiten zijn ver
klaringsmodel sluit 32). Lindenberg's analyse is er op gericht om aan te tonen 
dat het niet toevallig is dat psychologische theorieen een dergelijke centrale 
rol in de sociologische theorievorming spelen. Uitspraken over sociale 
regelmatigheden, zoals processen van sociale veranderingen, gestructureerde 
keuzemogelijkheden, regelsystemen en schaalveranderingen, ontlenen hun 
stelligheid aan algemene uitspraken over individueel gedrag, die door de 
eigen analyse in verband gebracht zijn met deze geobserveerde sociale regel
matigheden, en de historische beperkingen waaraan deze zijn onder
worpen 33). Men kan het ook zo zeggen: de regelmatigheden, die men kan 
waamemen in de omstandigheden, waaronder mensen leven, [ungeren als 
gestructureerde mogelijkheden - randvoorwaarden -, die individuen 
dwingen te kiezen uit altematieven. De studie van deze gestructureerde 
mogelijkheden is nodig om na te gaan hoe individuele gedragingen worden 
omgezet ("getransformeerd") in col1ectieve verschijnselen. Alleen aan de 
hand van theorieen over individuele gedragingen kan men vaststellen welke 
sociale regelmatigheden hiervoor in aanmerking komen. 

Lindenberg's rehabilitatie van psychologische theorieen in de sociologie, 

32) S. Lindenberg, Three Psychological Theories of a Classical Sociologist, in: 
Mens en Maatschappij 50 (1975), pp. 133-53. 

33) Id., De Structuur van Verklaring van Collectieve Verschijnselen, in: W. 
Arts, S. Lindenberg, en R. Wippler (eds.), Gedrag en Structuur, Rotterdam 1976. 
Individuelle Effekte, Kollektive Phanomene und das Problem der Transformation, 
in: K. Eichner en W. Habermehl (eds.), Probleme der Erklarung Sozialen Ver
haltens, Meisenheim 1977, pp. 46-84. 

3 
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is van grote betekenis voor het soort onderzoek, waarvan ik in het tweede 
gedeeIte van dit artikel een schets heb gegeven. De weg, die hij aangeeft, 
biedt eindelijk eens de mogelijkheid tot een vruchtbare samenwerking tus
sen historici en sociologen. De gegevens, die wij in onze onderzoekingen 
verzameld hebben, bezitten een dubhel aspect: ze verwijzen zowel naar 
sociale regelmatigheden als naar het gedrag van individuen. De eerste stap 
op weg naar de interpretatie van dit soort gegevens is om deze regelmatig
heden op te sporen. Ret toepassen van gedragstheorieen om reacties van 
individuen te verklaren in het kader van de sociale regelmatigheden, die 
men heeft gevonden, is de tweede stap. De derde stap, die de analyse afrondt, 
en die de gehele exercitie tot sociale geschiedenis maakt, betekent dat men de 
concreet waargenomen historische omstandigheden interpreteert op de 
basis van de in de eerste en tweede stap geanalyseerde individuele reacties en 
sociale regelmatigheden. Eerst probeert men dus zijn gegevens in twee 
richtingen te interpreteren en dan brengt men deze interpretaties met elkaar 
in verband. 

De taak van de sociale historicus is niet (tenminste zoals ik die zie) om 
uitspraken van algemene geldigheid te formuleren, maar wil men bepaald 
historisch materiaal inzichtelijk maken dan heeft men theoretische onder
steuning nodig. Gedragstheorieen, mits toegepast zoals Lindenberg voor
stelt, bieden daarbij de beste kansen. 
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INLEIDING *) 

Max Weber is zeker niet de eerste geweest, die heeft benadrukt dat de 
econornische geschiedenis meer omvat dan het zuiver "econornische" 
moment. Maar het is toch vooral door zijn omvattende onderzoekingen 
dat het oog gescherpt is voor de interdependentie van religieuze en econo
rnische factoren, dat de econornische geschiedenis a.h.w. een extra-dimensie 
heeft gekregen met het "Wirtschaftsethos". 

Ret was geenszins de bedoeliog van Webers werk, om tegenover de 
Marxistische geschiedinterpretatie een zuiver spiritualistische te stellen, al 
heeft hij weI eens aanleiding tot die indruk gegeven. Zo gaf hij in 1918 
colleges aan de Universiteit van Wenen onder de titel : "Positive Kritik 
der materialistischen Geschichtsauffassung" 1). Maar voor geen enkel 

*) Voor de volledige titels van de geciteerde werken, zij verwezen naar de 
Iiteratuurlijst. 

1) G. Abramowski, Das Geschichtsbild Max Webers, 29, Anm. 55 ; voor een 
algemene orientatie zie K. Lowith, Max Weber und Karl Marx, in : Gesammelte 
Abhandlungen, Stuttgart, 1960, 1-67. 
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misverstand vatbaar is zijn sarcastische antwoord aan enkele critici van zijn 
opvattingen: "Dass die blosse Tatsache der konfessionellen Zugehorigkeit 
eine bestimmte Entwicklung okonomischer Art derart rein aus dem Boden 
stampfen konnte, dass baptistische Siberier unvermeidlich zu Grosshiindler, 
calvinistische Bewohner der Sahara zu Fabrikarbeitern wiirden - diese 
Meinung wird man mir nicht imputieren wollen" 2). 

Ret ging Weber niet allereerst om de vraag: komt het primaat in de 
wording van het historisch proces aan de geest of aan de materie toe? 
"Beide sind gleich moglich" schreef hij aan het slot van zijn studie over de 
Protestantse ethiek 3). Ret ging hem veeleer om de nauwe verwevenheid van 
de verschillende factoren. In zijn eigen formulering: "Interessen (materielle 
und ideelle), nicht: Ideen, beherrschen unmittelbar das Randeln der 
Menschen. Aber: die 'Weltbilder', welche durch 'Ideen' geschaffen wur
den, haben sehr oft als Weichensteller die Bahnen bestimmt, in denen die 
Dynamik der Interessen das Randeln fortbewegte" 4). Terecht constateert 
O. Brunner dat daarmee een eerste stap was gedaan naar de opheffing van 
de tegenstelling tussen "Geist" en "GeseUschaft" 5). Niet ontkend kan 
echter worden, dat Webers belangstelling voornamelijk uitging naar het 
religieus gekwalificeerde "Wirtschaftsethos". Zijn godsdienstsociologisch 
werk spreekt wat dit betreft -letterlijk en figuurlijk - boekdelen 6). 

In deze studie willen wij aandacht schenken aan Webers beeld van het 
Middeleeuwse "Wirtschaftsethos". De keuze van dit onderwerp zal mis
schien verwondering wekken. Want we bezitten van Weber geen systema
tische uiteenzetting over het Middeleeuwse ethos in zijn betrekking tot het 
economisch leven. Ret was weI oorspronkelijk zijn bedoeling om ook de 
relaties tussen het antieke en middeleeuwse Christendom enerzijds en de 
levensmethodiek van die tijd anderzijds aan een afzonderlijk onderzoek te 
onderwerpen. Maar toen Troeltsch, met wie Weber door een langdurige 
vriendschap verbonden was, in 1912 zijn grote werk over Die Soziallehren 
der christlichen Kirchen und Gruppen had gepubliceerd, heeft Weber daarvan 
afgezien en zijn aandacht geconcentreerd op de "Wirtschaftsethik" van de 
Aziatische religies 'I). 

Toch bezitten we voldoende materiaal om Webers beeld van het Mid
deleeuwse ethos in de greep te krijgen. In Die protestantische Ethik und der 

2) Archiv f. Sozialwissensch. 25 (1907), 246; vgl. Gesammelte Aufsatze zur 
Religionssoziologie I, 26, Anm. 1. 

S) M. Weber, Gesamm. Aufs. zur Religionssoziologie I, 205. 
4) Id.252. 
6) O. Brunner, Das Problem einer europaischen Sozialgeschichte, 89. 
6) VgI. de Amerikaanse socioloog Talcott Parsons in de Verhandlungen des 15. 

deutschen Soziologentages (1965), die gewijd was aan Weber: "es besteht kein 
Zweifel, dass Weber, was den primar differenzierenden Einfluss auf die Entwick
lung der Kultur-und Gesellschaftstypen anbelangt, den Systemen religioser 
Orientierung Prioritat zuerkennt" (biz. 58). 

7) Vg1. G. Abramowski, Das Geschichtsbild Max Webers, 44. 
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Geist des Kapitalismus contrasteert hij frequent de Puriteinse ethiek met de 
Middeleeuwse "Gesinnung". De "fotografische plaat" van het Calvinisme 
geeft als het ware tevens een "negatief" af van de ethiek van de daaraan 
voorafgaande periode, vaak weggestopt in bladzijden-lange noten. Het 
aldus gewonnen beeld kan nog geretoucheerd worden met verscheidene 
passages uit Webers overige werken, met name Wirtschaft und Gesellschaft 
en de na zijn dood uitgegeven colleges onder de titel Wirtschaftsgeschichte. 
Abriss der universalen Sozial- und Wirtscha/tsgeschichte 8). Deze uitspraken 
winnen nog aan waarde wanneer we bedenken dat Weber geenszins onbe
kend was met de Middeleeuwse economische geschiedenis. Zijn dissertatie 
- vol van vaktechnische acribie - had tot onderwerp Zur Geschichte der 
Handelsgesellschaften im Mittelalter 9). 

Het kan om verschillende redenen zinvol zijn eens nader stil te staan bij 
Webers conceptie van het M.E. Wirtschaftsethos. Allereerst omdat dit 
thema nog nimmer een expliciete behandeling in de literatuur heeft ge
vonden. 

Bovendien, Weber was een bijzonder scherpzinnig man, volgens F. 
Meinecke - zelf toch ook niet de eerste de beste - de enige onder de ge
leerden van zijn generatie, "den man ohne Vorbehalt genial nennen" 
kon 10); het kan derhalve voor iedere vakhistoricus een verrijking betekenen, 
eens na te gaan wat deze universele geest, die voortdurend de grenzen van 
de vakdisciplines overschreed, als het wezenlijke van de M.E. ethiek be
schouwde. Maar er is meer. Zoals we constateerden, heeft Weber zich 
vooral in zijn opstel over de Protestantse ethiek en de geest van het kapita
lisme uitgesproken over het M.E. ethos. Ben evaluatie van het M.E. mate
riaal is daarom niet zonder betekenis voor de positie van deze klassieke 
studie: het kan een nieuw element in de niet aflatende discussie brengen en 
een bijdrage leveren tot de uiteindelijke beoordeling van het essay, dat 
Weber zijn grootste faam bezorgde. Dat is dan ook de reden, waarom we 
het eerste hoofdstuk beginnen met een korte karakteristiek van "Die 
protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus", te meer omdat naar 
Webers oordeel deze hemelsbreed verschilt van de ethiek der M.E. 

1. MAX WEBER EN HET MIDDELEEUWSE "WIRTSCHAFrSETHOS" 

Als een rode draad loopt door de historische en godsdienstsociologische 
onderzoekingen van Max Weber deze beheersende vraag: waarom heeft 
slechts het Avondland een "rationele" cultuur ontwikkeld? Welke zijn de 
oorsprongen van het unieke Westerse "rationaliseringsproces", zichtbaar 

8) M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Grundriss der verstehenden Sozio
logie (Studienausgabe hrsg. Joh. Winckelmann), Koln/Berlin, 1964; M. Weber, 
Wirtschaftsgeschichte (hrsg. S. Hellmann und M. Palyi), Munchen/Leipzig, 1923. 

9) Stuttgart, 1889; herdrukt in : Gesamm. Aufsatze zur Sozial- und Wirt
schaftsgeschichte, Tubingen, 1924, 312-443. 

10) Vgl. G . Abramowski, Das Geschichtsbild Max Webers, 9. 
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op het gebied van kunst, wetenschap en techniek, economie en recht, staat 
en maatschappij? 11) 

Rationalisering, dat is voor Weber "das Wissen davon oder den Glauben 
daran, dass es grundsiitzlich keine geheimnisvollen, unberechenbare 
Miichte gebe, die in die Lebensbedingungen hineinspielen, dass man viel
mehr aile Dinge im Prinzip durch Berechnung beherrschen konne" 12). 

Rationalisering betekent daarom vooral "Entzauberung der Welt". 
Webers bijzondere belangstelling ging daarbij uit naar de "schicksals
voilsten Macht unsres modemen Lebens"13): het rationele kapitalisme. Ook 
dit is een specifiek fenomeen van de modeme Westerse cultuur. Zeker, 
kapitalistische activiteit, "Erwerbstrieb", is er geweest in China, het Nabije 
Oosten, Oudheid en Midde1eeuwen, maar deze droeg volgens Weber een 
irrationeel stempel: het ging daar om de ontplooiing van "des Abenteurer
typus oder des handlerischen oder des an Krieg, Politik, Verwaltung und 
ihren Gewinnchancen orientierten Kapitalismus" 14). Berst in het Occident 
is tot aanzijn gekomen het "burgerlijke" industriele kapitalisme, geken
merkt door zijn rationele organisatie van vrije arbeid en door zijn rationele 
rentabiliteitscalculatie 15). Conditio sine qua non daarvoor was het voor
handen-zijn bij de "wirtschaftende" mens van de kapitalistische geest, d.i. 
de "Gesinnung, welche berufsmiissig systematisch und rational legitimen 
Gewinn ... erstrebt" 16). 

1.1. De Protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme 

Tegen de achtergrond van deze universele probleemstelling moet men 
Webers befaamde studie Die protestantische Ethik und der Geist des Kapi
talismus 17) plaatsen, gepubliceerd in 1904/5 na een reis door Amerika. De 
inhoud ervan is zo algemeen bekend dat we voor ons doel kunnen volstaan 
met het weergeven van enkele karakteristieke trekken, waarbij we zoveel 
mogelijk, mede vanwege zijn specifieke taalgebruik, de auteur zelf aan het 
woord willen laten. 

Weber probeert in dit essay aan te tonen dat de Protestantse, preciezer: 
de Puriteinse ethiek constitutieve betekenis heeft gehad - zander daarmee 
een monocausale verklaring te willen geven - voor het ontstaan van de 

1l) Bijzonder ilIustratief is de "Vorbemerkung" in zijn Gesamm. Aufsatze zur 
Religionssoziologie I, 1-16. Zie in het algemeen de twee volgende dissertaties: 
Joh. Dieckmann, Max Webers Begriff des "modernen okzidentalen Rationalismus" 
(diss. Koln), DUsseldorf, 1961; G. Abramowski, Das Geschichtsbild Max Webers, 
Stuttgart, 1966 met als karakteristieke ondertitel: Universalgeschichte am Leit
faden des okzidentalen Rationalisierungsprozesses. 

12) Gesamm. Aufsatze zur Wissenschaftslehre, TUbingen, 1951 (2 Aufl), 578; 
Vgl. Joh. Dieckmann, Max Webers Begriff, 3. 

13) M. Weber, Gesamm. Aufsatze zur Religionssoziologie I, 4. 
U) Id., 10. 
16) Id.,10. 
16) Id., 49. 
17) Wij citeren naar de herdruk in Gesamm. Aufsatze zur Religionssoziologie I, 

17-206, in het vervolg aangeduid als GAR. 
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geest van het moderne kapitalisme: de Puriteinse religiositeit stond aan de 
wieg van de moderne "Wirtschaftsmenschen" 18). Ret ascetische Protes
tantisme cre&:rde n.l. een rationele levensmethodiek, een nieuw arbeids
ethos, het best te omschrijven met de idee van de beroepsplicht. Aan dit 
laatste kent Weber grote betekenis toe: "dieser Gedanke ist es, welcher der 
"Sozialethik" der kapitalistischen Kultur charakteristisch, ja in gewissem 
Sinne fiir sie von konstitutiver Bedeutung ist" 19). 

D.m.v. een filologische uiteenzetting probeert hij aan te tonen dat de 
Reformatie aan het wereldlijke "beroep" een religieuze lading heeft ge
geven: het is een door God gestelde taak, "roeping". Absoluut nieuw, zo 
schrijft hij, was "die Schatzung der Pflichterfiillung innerhalb der welt
lichen Berufe als des hochsten Inhaltes, den die sittliche Selbstbetatigung 
uberhaupt annehmen konne. Dies war es, was die Vorstellung von der 
religiosen Bedeutung der weltlichen Alltagsarbeit zur unvermeidlichen 
Folge hatte und den Berufsbegriff in diesem Sinn erstmalig erzeugte" 20). 

De beroepsplicht rustte ten diepste, meent Weber, op de Calvinistische 
leer van de praedestinatie. Door Gods raadsbesluit is een deel der mensheid 
tot eeuwige heerlijkheid uitverkoren, een ander deel tot verdoemenis 
bestemd. 

Deze "onmenselijke" leer schiep voor de gelovige grote onzekerheid 
m.b.t . de eigen staat der genade. Door de Calvinistische zielszorg werd nu 
als meest probate middel om die certitudo salutis te verkrijgen, de rusteloze 
beroepsarbeid ad maiorem Dei gloriam ingeprent. "Sie und sie allein 
verscheuche den religiosen Zweifel und gebe die Sicherheit des Gnadens
standes" 21). 

Daaruit volgde door het individu - de cursivering is van Weber - "der 
Antrieb zur methodischen Kontrolle seines Gnadenstandes in der Lebens
fUhrung und damit zu deren asketischer Durchdringung" 22). Deze ascese -
wij zullen daar later nog op terug komen - heeft ten doel de mens aan de 
macht van de irrationele driften te onttrekken en aan "der Suprematie des 
planvollen Wollens" te onderwerpen. Want " der Gott des Calvinismus 
verlangte von den Seinigen nicht einzelne 'gute Werke', sondern eine zum 
System gesteigerte Werkheiligkeit" 23). 

Ret beslissende is dat de verlangde ascetische levenswijze binnen deze 
wereld gestalte moet krijgen, het is een "innerweltliche Askese", een term 
die sedert Weber burgerrecht heeft verkregen. Dat gaf een geweldige impuls 
aan de rationalisering van het economisch leven, want de innerweltliche 
Askese bevrijdde "im psychologischen Effekt den Giitererwerb von den 
Remmungen der traditionalistischen Ethik, sie sprengt die Fesseln des Ge-

18) GAR I, 195. 
19) Id., 36. 
20) Id.,69. 
21) Id., 105/6. 
22) Id., 163. 
23) Id., 114. 
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winnstrebens, indem sie es nicht nur legalisierte, sondem direkt als gottge
wollt ansah" 24). 

Kortom: "Diese Rationalisierung der Lebensfiihrung innerhalb der 
Welt im Hinblick auf das Jenseits war die Wirkung der Berufskonzeption 
des asketischen Protestantismus" 25). 

Aan het slot van zijn artikel concludeert Weber: "die religiose Wertung 
der rastlosen, stetigen, systematischen, weItlichen Berufsarbeit als 
schlechthin hochsten asketischen Mittels und zugleich sichersten und 
sichtbarsten Bewiihrung des wiedergeborenen Menschen und seiner Glau
bensechtheit musste ja der denkbar miichtigste Hebel der Expansion jener 
Lebensauffassung sein, die wir hier als 'Geist' des Kapitalismus bezeichnet 
haben" 26). In het Puritanisme is de eenheid van het religieuze postulaat 
met de, voor het kapitalisme gunstige, burgerlijke levensstijl bereikt 2'1). 
"Ein spezifisch biirgerliches Berufsethos war entstanden" 28). 

De hierboven weergegeven these van Weber heeft de stoot gegeven tot 
een vloed van - vaak kritische - publicaties 29). Dat is rnisschien weI het 
vruchtbaarste resultaat van geprononceerde theses - men denke ook aan 
die van Pirenne over het begin van de Middeleeuwen -: ze brengen een 
discussie in beweging, die misschien weI "zonder einde" is, maar die toch in 
elk geval bijdraagt tot verdiept inzicht in de historische werkelijkheid. Wij 
zullen in de hiema volgende bladzijden het niet wagen een nieuwe bijdrage 
te leveren tot de kennis inzake de betrekkingen van Protestantisme en 
kapitalisme. 

Onze aandacht richt zich primair op een geheel ander aspect van zijn 
opstel, dat tot dusverre in de literatuur nogal is veronachtzaamd; ons 
oogmerk is, enige kanttekeningen te maken bij wat Weber zelf noemde 
"eine Grundvoraussetzung meiner ganzen Aufstellung: die Reformation 
trug die rationale christliche Askese und Lebensmethodik aus den Klostern 
hinaus in das weltliche Berufsleben" 30). 

lets anders geformuleerd: wij willen aandacht schenken aan zijn visie op 
het Middeleeuwse ethos. 

24) Id., 190. 
26) Id., 163. 
26) Id., 192. 
27) Wirtschaft und Gesellschaft, 913. 
28) GAR I, 198. 
29) Een goed overzicht van de oudere literatuur bij R. F. Beerling, Protestantisme 

en kapitalisme. Max Weber in de critiek, GroningenjBatavia, 1946; R. W. Green 
(ed.), Protestantism and Capitalism, the Weber thesis and its critics, Boston, 1959. 
Meer recente studies worden besproken door W. J. Wieringa, Kanttekeningen bij 
Webers these inzake Protestantisme en kapitalisme, in: Kritisch Kwintet, Amster
dam, 1964, 85 e.v., en H. A. Enno van Gelder, Nog eens: Max Weber, in: T.v.G. 
79 (1966), 320-328. Zie verder o.a.: G. Abramowski, Das Geschichtsbild Max 
Webers, Exkurs: Max Webers Protestantismus - Kapitalismus - These in der 
Kritik, 39 e.v.; R. Bendix, Max Weber, New York, 1962, ch. III: Aspects of 
Economic Rationality in the West, 49 e.v. 

30) GAR 1,117. 
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1.2. Contrast: De Middeleeuwse ethiek 

Uit de lectuur van zijn geschriften blijkt duidelijk dat Weber met een 
homogeen beeld van het Middeleeuwse "Wirtschaftsethos" werkte. We 
kunnen de disparate gegevens in een viertal punten samenvatten: 

I. Een diepe kloof scheidt de Puriteinse ethiek van de Middeleeuwse. 
De kapitalistische geest, zoals door Weber omschreven, zou in de Middel
eeuwen "als Ausdruck des schmutzigsten Geizes und einer schlechthin 
wiirdelosen Gesinnung proskribiert worden" 31) zijn, zou als "Produkt 
perverser Triebe: der 'auri sacra fames'" 32) beschouwd zijn. Representatief 
voor de Middeleeuwse moraalleer is de in het kanonieke recht overgenomen 
stelling: homo mercator vix aut numquam potest Deo placere; de koopman -
een curieuze uitspraak van Weber - "kan wohl siindlos handeln, aber 
nicht Gott wohlgefiillig" 33). 

Duidde Thomas niet het streven naar winst als turpido aan, een uitspraak, 
waarin "schon ein hoher Grad von Entgegenkommen (curs. van Weber) der 
katholischen Doktrin gegeniiber den Interessen der mit der Kirche politisch 
so eng liierten Geldmiichte der italienischen Stiidte" lag? 34) Bracht niet het 
kerkelijk verbod van usura de kapitalistische ondernemers voortdurend in 
grote gewetensnood? Illustratief is dat zij bij hun dood vaak grote sommen 
als "gewetensgelden" aan kerkelijke instellingen nalieten: juist hierin 
"tritt das entweder Aussersittliche oder geradezu Widersittliche, welches 
nach der eigenen Auffassung der Beteiligten ihrem Tun anhaftete, deutlich 
zutage" 35). 

De diepe aversie van de katholieke ethiek tegen iedere kapitalistische 
activiteit vloeit in wezen voort, zo zegt Weber, uit het onpersoonlijk karakter 
van de betrekkingen binnen de kapitalistische economie 36). Want hierdoor 
is het onmogelijk om deze wereld ethisch te doordringen. Ret resultaat van 
de daaruit resulterende stemming van de kerk was, "dass die mittelalterliche 
Wirtschaftsethik unter Ausschluss des Feilschens urn den Preis und der 
freien Konkurrenz auf dem Grundsatz des iustum pretium beruhte und 
jedermann die Moglichkeit zu leben gewiihrleisten sollte" 3'). Een goed 
voorbeeld van een dergelijk traditionalisme (de term is van Weber) is te 
vinden bij Thomas: "Unde necesse est, quod bonum hominis circa ea 
consistat in quadam mensura, dum scilicet homo . .. quaerit habere ex
teriores divitias, prout sunt necessariae ad vitam ejus secundum suam con
ditionem. Et ideo in excessu hujus mensurae consistit peccatum, dum scilicet 
aliquis supra debitum vult eas vel acquirere vel retinere, quod pertinet ad 
avaritiam" 36). 

81) Id. , 38. 
32) Id., 55. 
33) Wirtschaftsgeschichte, 305. 
34) GAR I, 59. 
35) Id., 60. 
36) Wirtschaftsgeschichte, 305. 
37) Id., 305. 
38) Geciteerd GAR I, 77, Anm. 3. 
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Wei is in de late Middeleeuwen "unter dem Druck der Verschiebung der 
Wirtschaftsverhiiltnisse" 39) - wie zou Weber nog van een eenzijdig spiri
tualistische geschiedsopvatting willen beschuldigen? - getracht de doctrine 
meer aan te passen aan de economische realiteiten. Theologen als Bernar
dinus van Siena en Antoninus van Florence, wier "Wirtschaftsethik" 
volgens Weber bijzondere aandacht verdient, proberen de ondernemers
winst van de koopman ethisch te rechtvaardigen als beloning voor diens 
"industria" . 

Maar "es handelt sich bei diesen Schriftstellern dem Effekte nach urn 
ethische Lehre, nicht urn praktische durch Heilsinteressen bedingte indivi
duelle Antriebe, und iiberdies urn Akkomodation, nicht, wie bei der inner
weltlichen Askese, urn Argumentationen aus zentralen religiosen Positionen 
heraus" 40). 

Het besef verdween toch nooit geheel, "dass es sich bei der auf Erwerb als 
Selbstzweck gerichteten Tiitigkeit im Grunde urn ein pudendum handle, 
welches nur die einmal vorhandene Ordnungen des Lebens zu tolerieren 
notigten" 41). 

Samenvattend : het beslissende verschil tussen de Katholieke en Calvi
nistische ethiek al in de theorie is "dass diese latitudinarische Ansichten im 
Katholizismus von der Kirchlichen Autoritiit nicht sanktionierte Produkte 
spezifisch laxer ethischer Theorien waren, denen gerade die ernstesten und 
strengsten Anhiinger der Kirche fernstanden . . . Das was dort bedingungs
weise erlaubt sein konnte, erschien hier (d.i. de Calvinistische ethiek) als 
etwas positiv sittlich Gutes" (2). 

Toch heeft deze theoretische uiteenzetting van Weber iets geforceerds, 
iets onbevredigends: zij is nJ. niet consistent. Ook Weber moet - naar aan
leiding van opmerkingen van critici - erkennen dat de kerkgeschiedenis 
van de Hugenoten en van Nederland in de 16e eeuw vol is van de strijd tegen 
de usararia pravitas 43). "Also hier lag der Gegensatz nicht: im Gegenteil" (4) 
zo concludeert hij. De wezenlijke verschillen moeten elders gezocht worden. 

II. Weber is van mening dat "Wertung des innerweltlichen Lebens als 
Aufgabe", in de mond van een M.E. schrijver onmogelijk geweest zou 
zijn (5). De religieuze kwalificering van het wereldlijke "beroep" dat daar
door tot "roeping" wordt, was de Middeleeuwen vreemd. Moderner gezegd: 
de Middeleeuwen kenden - volgens Weber - geen theologie van de 
arbeid 46). Een diepgaand verschil met de Reformatie is hier bespeurbaar: 

3t) Wirtschaftsgeschichte, 305. 
40) GAR I, 58, Anrn. 
41) Id., 59. 
(2) Id., 176, Anrn. 3. 
(3) Id., 56, Anrn. 
") Id., 57, Anrn. 
C6) Id.,80. 
") Vgl. het opstel van de Dominicaan (tevens mediaevist) M. D . Chenu, Pour 

une theologie du travail, Paris, 1955. 
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zij bracht in het door haar gecreeerde begrip "Beruf" tot uitdrukking dat de 
enige manier om Gode welgevallig te leven de vervulling van de binnen
wereldlijke plichten is 47). 

De Middeleeuwse traditie - zie b.v. Thomas van Aquino - rekent 
daarentegen de wereldlijke arbeid, hoewel door God gewild, tot het crea
tuurlijke, zij is de onontbeerlijke "Naturgrundlage" van het geloofsleven, 
"sittlich an sich indifferent wie Essen und Trinken" 48). WeI beschouwt 
Thomas de menselijke stands- en beroepsgeleding als het werk van de 
goddelijke Voorzienigheid, maar hij bedoelt daarmee de objectieve kosmos 
van de maatschappij. "Dass der einzelne aber sich einem bestimmten kon
kreten 'Beruf' (wie wir sagen wiirden, Thomas sagt: rninisterium oder 
officium) zuwendet, hat seinen Grund in 'causae naturales"', is - om in 
Scholastieke termen te spreken - contingent 49). 

Volgens Thomas is - zo schrijft Weber elders - de arbeid slechts 
naturali ratione noodzakelijk. Voor hem heeft ook - i.t.t. Baxter, Webers 
model van de Puriteinse ethiek - de Paulinische regel "Si quis non vult 
operari, nec manducet" geen absolute gelding 50). Zij is niet van toepassing 
op degene, die zonder arbeid van zijn bezit kan leven, maar vooral staat 
natuurlijk de vita contemplativa boven dit gebod. "Fili die Populartheologie 
vollends lag ja die hochste Form monchischer 'Produktivitat' in der 
Mehrung des 'thesaurus ecclesiae' durch Gebet und Chordienst" 51). 

Daarmee komen we tot een punt van beslissende betekenis: niet de vita 
activa, maar de vita contemplativa gold de hoogste religieuze waardering; 
de Middeleeuwse ethiek was georienteerd op het monastieke ideaal; daar
mee vergeleken kon het niet anders dan dat de "innerweltliche" arbeid een 
zeker peioratief accent kreeg. Daarover zullen we uitvoeriger in een later 
punt spreken. Weber wil niet ontkennen dat in de Middeleeuwen zekere 
aanzetten aanwezig zijn tot een waardering van de wereldlijke, alledaagse 
arbeid in de zin van het Reformatorische beroepsbegrip 52). "Die wirklichen 
'Ansatze' aber einer in den modernen Beruftbegriffeinmiindenden religiosen 
Ethik lagen bei den Sekten und bei der Heterodoxie, vor allem bei 
Wyclif" 53). Een nadere uitwerking van deze stelling heeft Weber echter 
helaas niet gegeven. 

III. Wi! men de invloed van een religie op het leven bestuderen, zo merkt 
Weber in zijn "Wirtschaftsgeschichte" op, dan is het dienstig tweeerlei 
distinctie aan te brengen. In de eerste plaats moet men onderscheid maken 
tussen haar officiele leer en het feitelijke gedrag, "das sie in Wirklichkeit, 
vielleicht gegen ihr eigenes Wollen, im Diesseits oder Jenseits pramiert", in 
de tweede plaats tussen "Virtuosenreligiositat Hochstbegabter und der 

4'1) GAR I, 69. 
48) Id., 70. 
49) Id., 70; vgl. 172/3. 
50) Id., 171. 
61) Id., 172. 
62) Id., 69. 
63) Id., 58, Anm. 
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MassenreligiosiHit" 64). Deze algemene opmerking is van eminent belang 
voor het verstaan van het Middeleeuwse ethos. 

Want de Middeleeuwen hebben in sterke mate een "virtuosenreligiosi
teit" gekend. De monnik is eigenlijk de volkomen Christen; zijn levenswijze 
wordt echter niet van iedereen veriangd, al bleef zij in afgezwakte mate voor 
het leven van alledag een voorbeeld. 

Dit onderscheid van "M6nchsethik und Massenethik", van consilia 
evangelica en praecepta voor de leek, leidde er toe dat de meer religieuze 
individuen de wereld verlieten, om een bijzondere gemeenschap te vor
men 55). Anderzijds was dit ook de reden, dat het Middeleeuwse Christendom 
het leven der leken zo weinig ethisch en ascetisch wist te doordesemen. 
Want de eisen van de monachale ethiek zijn "R6chstanspriiche, aber fUr die 
Alltagsethik nicht massgebend" 56). De lekenspiritualiteit bleef m.a.w. 
problematisch. De katholieke Kerk wist i.t.t. het Puritanisme "keine 
Briicke zwischen einem rationalen, methodischen ... Eingestelltsein auf 
den 'Betrieb' . .. und den hochsten Idealen ihrer Sittlichkeit" te slaan 5'). 
"Der normale mittelalterliche katholische Laie" - "ideaaltypisch" ge
sproken - leefde in ethisch opzicht in zekere zin "von der Rand in den 
Mund" 58). Rij vervulde allereerst gewetensvol de traditionele plichten. 
Maar zijn daarboven uitgaande "goede werken" bleven gewoonlijk een niet 
tot een levenssysteem gerationaliseerde reeks van afzonderlijke hande
lingen 59). 

Zeker, ook de Middeleeuwse kerk verlangde van de leek als ideaal een 
principieie verandering, de systematische heiliging van het gehele leven. 
Maar hier doet zich de spanning tussen ideaal en werkelijkheid gevoelen. 
Want juist deze eis zwakte de kerk in de praktijk "durch eines ihrer aller
wichtigsten Macht- und Erziehungsmittel wieder ab: durch das Buszsakra
ment" 60). 

Dit is een gedachte, die bij Weber steeds weer terugkeert: het "sacramen
talisme" en "ritualisme" van de Katholieke kerk en met name het instituut 
van de biecht heeft de onsystematische levenswijze in de hand gewerkt. Om 
de portee hiervan te begrijpen, is het nodig een enkele opmerking te maken 
over Webers visie op de eigenaard van de Katholieke religiositeit. 

Ret Katholicisme is voor Weber een geritualiseerde "AnstaItsreligiositat", 
waarin de "Entzauberung" van de wereld, d.w.z. de uitschakeling van de 
magie als heilsmiddel 61), niet consekwent was doorgevoerd. De priester 
was een magier, die het wonder van de verandering volbracht en in wiens 
hand de sleutelmacht gelegd was. 

64) Wirtschaftsgeschichte, 310. 
65) Id., 310/1. 
66) Id., 310. 
6') Wirtschaft und Gesellschaft, 904. 
66) GAR I, 113. 
69) Id., 113. 
60) Id., 113. 
61) Id., 114. 
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De magisch-ritualistische sacramentsbediening en absolutie, zoals deze 
zich manifesteert in de biecht, droegen er toe bij dat de eenheid en streng
heid van de methodische levenswijze in feite doorbroken werd 62). Want 
het psychoiogisch effect van de biecht was overal "Entiastung der Eigenver
antwortung des Subjekts fUr seinen Wandel: - deshalb wurde sie ja gesucht 
- und damit der rigoristischen Konsequenz der asketischen Anfor
derungen" 63). De biechtordening gaf de Middeleeuwse mens de mogelijk
heid tot een "ontspanning" van het schuldbewustzijn en zondegevoel, dat 
de ethische voorschriften van de kerk hadden opgeroepen 64), maar stond 
daarmee tevens een ethische rationalisering van de "innerweltliche" levens
wijze, vooral ook van de "wirtschaftende" mens, in de weg. Dit markeert 
een duidelijk verschil met de Puriteinse levensmethodiek, want de God van 
het Calvinisme verlangde van de zijnen - zoals eerder opgemerkt - "eine 
zurn System gesteigerte Werkheiligkeit". Daar was geen sprake van het 
echte Katholieke "Auf und Ab zwischen Sunde, Busse, Entlastung, neuer 
Sunde" 65). 

IV. "Einer der konstitutiven Bestandteile des modernen kapitalistischen 
Geistes, und nicht nur dieses, sondern der modernen Kultur : die rationale 
Lebensfiihrung auf Grundlage der Berufsidee, ist .. . geboren aus dem 
Geist der christlichen Askese" 66). 

Juist aan de hand van deze stelling kan de samenhang, maar vooral ook 
het specifieke onderscheid, dat Weber ziet tussen de Middeleeuwse en 
Puriteinse ethiek zeer goed gedemonstreerd worden. Het is a.h.w. de samen
vatting en het culminatiepunt van aile voorafgaande punten. De Christelijke 
ascese droeg in de Middeleeuwen een strikt rationeel karakter. "Sie war 
zu einer systematisch durchgebildeten Methode rationaler LebensfUhrung 
geworden", die ten doel had de status naturae te overwinnen en de hande
tingen van de mens aan een voortdurende zelfcontrole en een ethische 
normering te onderwerpen 61). Maar deze rationele ascese bleef in de Mid
deleeuwen tot het monnikenwezen beperkt 68); slechts het monachisme 
kende "eine rationale asketische Lebensmethodik, eine Eingestelltheit des 
Lebens als eines Ganzen auf ein einheitliches Ziel" 69). De monnik is - zo 
lezen wij herhaaldelijk bij Weber - de eerste rationee1 levende mens 711). 
Degene ook, die in de Middeleeuwen met ingedeelde tijd leefde: de kerk
klokken hadden "seinem Bediirfnis der Zeiteinteilung zuerst zu dienen" 71). 

WeI zijn in de Middeleeuwen pogingen gedaan om de rationeel-

62) Wirtschaftsgeschichte, 311. 
63) GAR I, 144, Anm. 1; vgl. I , 114. 
64) Wirtschaftsgeschichte, 311 . 
65) GAR I, 114. 
66) Id., 202. 
67) Id., 116. 
68) Wirtschaftsgeschichte, 311. 
69) Wirtschaft und Gesellschaft, 904. 
70) Wirtschaftsgeschichte, 311. 
71) GAR I, 168, Anm. 1. 
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ascetische levensmethodiek ook buiten de kloostercel ingang te doen vin
den. Men kan in dit opzicht denken aan de Franciscanen, die met hun 
instituut van tertiarissen streefden naar een ascetische doordringing van 
het gewone leven, en er zouden nog meer van dergelijke voorbeelden te 
noemen zijn 72). Maar deze aanzettingen tot een systematische "inner
weltliche Askese" werden, zoals we in punt III gezien hebben, steeds weer 
doorkruist door de kerkelijke praxis, met name de biecht. 

Het beslissende was vooral dat "der im religiosen Sinn methodisch 
lebende Mensch par excellence eben doch allein der Monch war und blieb, 
dass also die Askese, je intensiver sie den einzelnen erfasste, desto mehr 
ibn aus dem Alltagsleben herausdrangte, well eben in der Ueberbietung der 
innerweltlichen Sittlichkeit das spezifisch heilige Leben lag" 73). 

De fundamentele innovatie van de Reformatie was dat zij de rationele 
Christelijke ascese en levensmethodiek uit de kloosters naar het wereldlijke 
beroepsethos overbracht 74). De "ausserweltliche" ascese van de monnik 
werd omgevormd tot een zuiver "innerweltliche", nu door de Reformatie 
het onderscheid werd verworpen tussen een algemene en een specifieke 
"virtuozenmoraal" 75). Want vanaf dit moment moesten de religieuze 
naturen, die tot dusverre in het klooster gegaan waren, binnen het wereld
lijke beroep de ascetische idealen najagen. Sebastian Franck typeerde 
volgens Weber treffend de zin van de Reformatie toen hij stelde dat nu 
iedere Christen zijn leven lang een monnik moet zijn 76). 

Het is duidelijk dat Weber zijn rationalistische karakteristiek van de 
Puriteinse ondememer ontleend heeft aan de levenswijze van de Middel
eeuwse kloosterling: in plaats van de geestelijke aristocratie der monniken 
buiten en boven de wereld kwam nu - zo schrijft hij - "die geistliche 
Aristokratie der durch Gott von Ewigkeit her pradestinierten Heiligen in 
der Welt ... " 71). De monachale conceptie van de "industria", een term die 
door middeleeuwse monniken is gemunt, bevat z.i. de kiem van het ethos, 
dat in de Protestante "innerweltliche" ascese volledig ontwikkeld werd 76). 
Illustratief voor Webers zienswijze is een door hem ontwikkelde parallellie. 
Hij constateert dat de Puriteinse levensidealen meer dan eens verloochend 
werden. Maar hetzelfde lot onderging "die Vorganger in der innerweltliche 
Askese: die klosterliche Askese des Mittelalters" 79). De "rationelle Wirt
schaftsfiihrung" leidde tot accumulatie van bezit, dat de kloostertucht 
dreigde te doen verslappen. Vandaar de telkens hemieuwde eis tot "refor
matio" in de Middeleeuwen. Met zo'n kloosterreformatie is volgens Weber 
de "revival" van het Methodisme te vergelijken. 

72) Id., 119; vgl. Wirtschaftsgeschichte, 311. 
73) Id., 119. 
14) Id., 117, Anrn. 2. 
76) Wirtschaftsgeschichte, 312. 
78) GAR I, 119; Wirtschaftsgeschichte, 312. 
71) GAR I, 120. 
78) GAR I, 39. Anm.; vgl. I, 58, Anm. 
'It) Id., 195 e.v. 
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Om ons expose te besluiten kunnen we het best Webers visie samenvatten 
met dit sprekende beeld van hem: "Die christliche Askese, anfangs aus der 
Welt in die Einsamkeit fliichtend, hatte bereits aus dem Kloster heraus, 
indem sie der Welt entsagte, die Welt kirchllch beherrscht. Aber dabei hatte 
sie im ganzen dem weltlichen Alltagsleben seinen natiirlich unbefangenen 
Charakter gelassen. Jetzt trat sie auf den Markt des Lebens, schiug die Thre 
des Klosters hinter sich zu und untemahm es, gerade das weltliche Alltags
leben mit ihrer Methodik zu durchtriinken, es zu einem rationalen Leben 
in der Welt und doch nicht von dieser Welt oder fUr diese Welt umzu
gestalten" SO). 

1.3. Vraagstelling 

Niemand zal willen ontkennen dat Webers beeld van het M.E. ethos veel 
treffends bevat, dat zijn beschouwing sorns verrassende perspectieven 
opent. Maar er rijzen toch ook heel wat vragen. Is het juist dat de rationele 
levenswijze in de M.E. tot het klooster beperkt is gebleven? Is Webers 
stelling correct dat het deze rationele levensmethodiek, product van de 
Christelijke ascese, is geweest, waaruit de geest van het modeme kapitalisme 
is geboren? Dienen we niet eerder hier ook andere wortels in de late M.E. in 
beschouwing te nemen? Is inderdaad voor de M.E. moraalleer representa
tief de stelling "homo mercator vix aut numquam potest Deo placere"? 
Was het werkelijk onmogelijk in de M.E. het "innerweltliche" leven als 
"opdracht" te zien? Kan men staande houden dat de M.E. traditie, m.n. 
Thomas van Aquino, de wereldlijke arbeid als zedelijk indifferent 
beschouwde? 

Een uitputtende behandeling van al deze problemen zou echter een dis
sertatie vergen en het is zelfs de vraag of deze al geschreven zou kunnen 
worden, daar niet alleen op heel wat terreinen nog veel voorarbeid verricht 
moet worden, maar ook het M.E. bronnenmateriaal vaak onvoldoende 
ontsloten is. We zullen ons er daarom toe beperken enkele kanttekeningen 
te maken bij bepaalde aspecten van Webers beeld, mede aan de hand van de 
recente literatuur. Dit laatste is vooral daarom zinvol, omdat de weten
schappelijke productie over deze thematiek extreem verstrooid is. Sociale en 
economische geschiedenis, theologie en wijsbegeerte, kanoniek recht en 
kunstgeschiedenis - ook deze discipline is voor ons onderzoek van belang, 
zoals we zullen laten zien - gaan ieder huns weegs, hoewel hun paden el
kaar, zeker in de M.E., voortdurend kruisen. 

We willen m.n. aandacht schenken aan twee punten: 

- het economisch rationalisme in de late M.E. 
- het M.E. beroepsethos. 

Het zijn ook die themata, waaraan Weber groot belang hechtte. "Was 
letzten Endes den Kapitalismus geschaffen hat, ist die rationale Dauerun
temehmung, rationale BuchfUhrung, rationale Technik, das rationale 

80) Id., 163. 
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Recht, aber auch nicht sie aIlein; es musste erganzend hinzutreten die 
rationale Gesinnung, die Rationalisierung der Lebensfiihrung, das rationale 
Wirtschaftsethos" 81). Welke betekenis de M.E. t.a.v. de genoemde punten 
hebben gehad, daarover handelen de volgende bladzijden. 

2. ECONOMISCH RATIONALISME IN DE LATE M.E. 

Weber was van mening - zo constateerden we in paragraaf 1.2. - dat in 
de M.E. aIleen het monachisme "eine rationale asketische Lebensmethodik, 
eine EingesteIltheit des Lebens als eines Ganzen auf ein einheitliches Ziel" 
kende. De monnik is de eerste rationeellevende mens, hij is ook degene, die 
in de M.E. met ingedeelde tijd leefde: de kerkklokken hadden "seinem 
Bediirfnis der Zeiteinteilung zuerst zu dienen". 

Deze laatste opmerking willen wij als uitgangspunt nemen voor een 
nadere analyse, omdat juist de M.E. tijdsbeleving bijzonder geschikt is om 
iets te laten zien van de belangrijke transformatie in de late M.E. 

2.1. Rationalisering van de tijd 

Men kan niet anders zeggen dan dat Webers verwijzing naar het rationele 
gebruik van de tijd in het monastieke milieu bijzonder treffend is. Men 
hoeft slechts de Regula van Benedictus, "de patriarch van de Westerse 
monniken", op te slaan om zich daarvan te overtuigen. In cap. 48 lezen wij 
o.a.: 

"Van Pasen tot 14 september gaan de broeders 's morgens werken en vanaf 
de priem tot ongeveer het vierde uur datgene doen, wat noodzakelijk gedaan 
moet worden. Vanaf het vierde uur tot ongeveer het zesde uur kunnen zij zich 
toeleggen op de lezing. Zijn zij na het zesde uur van tafel opgestaan, dan 
rusten zij te bed uit en zulks in volstrekte stilte ... De noon wordt iets vroeger, 
omtrent het midden van het achtste uur, gezongen. En hierna begeve men zich 
wederom aan het werk dat verricht moet worden tot aan het uur van de 
vespers" 82). 

Cap. 43 heeft als opschrift: De his qui ad opus Dei vel ad mensam tarde 
occurrunt. Degenen, die te laat komen, moeten plaats nemen op een door 
de abt speciaal daarvoor bestemde plaats. Dat kan er immers toe bijdragen, 

"dat zij, wanneer allen hen zien, uit louter schaamte zich zouden beteren. 
Wanneer men hen immers buiten het koor laat blijven, zou er weleens een 
kunnen zijn, die zijn bed weer opzoekt en gaat slapen, of die buiten gaat 
zitten en de tijd gaat verdrijven met praatjes" 83) . 

De kerkklokken hadden primair te voldoen aan de religieuze behoeften 
aan tijdsindeling en gaven de verschillende getijden aan; de tijdstippen van 
deze metten, lauden en vespers stonden in verband met de zonsopgang en 
wisselden derhalve met de seizoenen. Ret kerkelijk-monastieke gebruik 

81) Wirtschaftsgeschichte, 302. 
82) Geciteerd naar R. U. von Balthasar, Vijf bronnen van Christelijke geest, 

Haarlem, 1957, 158 e.v. 
83) Id., 156. 
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van de tijd krijgt nog meer relief bij vergelijking met de omringende feodale 
wereld. M. Bloch heeft in zijn klassieke werk "La societe feodale" de 
"fa<;ons de sentir et de penser" van het feodale tijdperk geschetst en daarbij 
gewezen op "une vaste indifference au temps" 84). Een van de symptomen 
daarvan is de gebrekkigheid van de tijdsmeting. Hij illustreert dat met een 
aardige anecdote uit een Henegouwse kroniek. Te Mons zou een justitieel 
duel plaats vinden. Slechts een partij verschijnt echter en deze eist, na het 
verstrijken van het "negende uur", de voorgeschreven wachttijd, dat de 
tegenstander in gebreke wordt gesteld. Maar er rijst twijfel over het bedoelde 
uur. De rechters van het graafschap beraadslagen of het negende uur al 
verstreken was, raadplegen ook clerici, de chronologische deskundigen bij 
uitstek. Bloch voegt er aan toe: "De notre civilisation, habituee a ne vivre 
que les yeux constamment fixes sur la montre, combien elle nous parait loin, 
cette societe ou un tribunal devait discuter et enqueter pour savoir Ie 
moment du jour!". 

Niet te ontkennen valt derhalve dat de monnik de eerste rationeellevende 
mens is geweest, die zijn tijd bewust indeelde. Wij vragen echter verder: is 
hij ook de enige geweest (of gebleven)? Hier moet onze kritiek op Weber 
inzetten. Wie slechts blijft staan bij de "religieuze" tijd, geeft een onvolledig 
en dus onjuist beeld van de Middeleeuwen. Er heeft zich in de late M.E. 
een belangrijke verandering in de tijdsbeleving voltrokken, die niet slechts 
van belang is voor de psychologische geschiedenis - van Caenegem heeft 
daarop gewezen 85), maar die ons tevens inzicht geeft in de toenemende 
regularisatie van het leven. Enkele lijnen daarvan willen wij aangeven. 

I. "Werkklokken". In 1335 staat koning Philips VI aan de burgemeester 
en schepenen van Amiens toe, "que il peussent faire une ordenance quand 
les ouvriers en ladicte ville et banlieue d'icelle iroient chascun jour ouvrable 
a leurs ouvrages au matin, quand ils deveroient aler mengier et quand ils 
deveroient rep airier a leurs ouvrages apres mengier; et aussi au soir, quand 
il deveroient Iaissier oevre pour Ia journee; et que par Iadite ordenance que 
il feroient, il peussent sonner une cloche que il ont fait pendre au Beffroi 
de Iadicte ville ... ". Dringt zich hier geen vergelijking met het klooster op? 

In 1355 stemt de gouverneur van Artois er in toe dat de stad Aire-sur-Ia
Lys een belfort bouwt met een speciale klok vanwege "mestier de draperie 
et autres mestiers ou il convient pluseurs ouvriers ad journee alans et venans 
a l'reuvre a certaines heures ... " 86). 

Deze tekst is bijzonder significant: zij laat zien dat in de stedelijke textieI
nijverheid de behoefte is ontstaan aan een meer precieze bepaling en afba
kening van de tijd: de werktijd. Daarom verschijnt een speciale "werkklok". 

De arbeidstijd was weinig problematisch geweest in een v.n.!. agrarische 

84) M. Bloch, La societe feodale I, 116-120; 119. 
85) R. van Caenegem, Psychologische Geschiedenis, in: Tijdschr. v. Gesch. 78 

(1965), 134/5. 
86) J. Le Goff, Le temps du travail dans la "crise" du XIV-e siecle: du temps 

medieval au temps moderne, 601/2. 
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economie. De natuurtijd bepaalde het ritme van de werkzaamheden, zonder 
haast, zonder de bekommernis om exactheid. De economische ontwikkeling 
in de steden noopte tot een aanpassing aan de gewijzigde omstandigheden, 
verlangde een rationalisering van de tijd: "Ie temps du travail se transforme, 
se precise, se fait plus efficace" 87). De entrepreneurs wensten een meer 
stringente reglementering van de arbeidstijd. In verschillende steden worden 
degenen, die na het luiden van de werkklok op hun werk komen, met een 
boete bestraft. Kortom: de verschijning van de werkklokken betekende de 
introductie van "vaste" uren, waarvan in de hierboven geciteerde tekst van 
Aire sprake was, i.p.v. de wisselende canonieke uren van de kerkklokken, 
die hun monopolie begonnen te verliezen 88). De economische condities 
brengen dus tevens een laiciseringsproces op gang, al moet men hier zeker 
niet in absolute tegenstellingen denken 89). 

Een feit blijft overigens, dat - technisch bezien - de werkklokken in 
niets verschilden van de kerkklokken: ook hun bronzen stem was afhankelijk 
van menselijke spierkracht. Maar de late M.E. deden nog een verdere en 
meer beslissende stap naar het rationele gebruik van de tijd. 

II. Mechanische uurwerken. Uit een tractaat, geschreven door Robertus 
Anglicus in 1271, weten we dat klokkenmakers bewust zochten naar een 
zuiver mechanische tijdsmeter, "sed non possunt omnino complere opus 
eorum" 90). Aan het eind van de 13de eeuw slaagt men er echter in de 
moeilijkheden te overwinnen en vanaf het begin van de 14de eeuw ver
schijnen op de torens mechanische uurwerken, volgens de grote kenner van 
de Middeleeuwse technologie, L. White, een van de belangrijkste technische 
innovaties van de M.E. 91). 

De betekenis van deze uitvinding moet ook in geestelijk opzicht niet 
onderschat worden: het betekent de introductie van het moderne systeem 
van mathematische uren, die men meestal begon te tellen vanaf midder
nacht, een tijdstip dat veel minder tot de verbeelding kon spreken dan de 
ervaringstijd, de op- en ondergang van de zon 92). Ret vergde abstractie, 
een belangrijke voorwaarde voor een grotere rationalisering van het leven. 

Ret eerst verschenen deze uurwerken - de trots der communes - in 
Italii~: 1335 in Milaan, 1343 in Modena, 1344 in Padua, 1353 in Genua etc.; 
weldra ook in Frankrijk, Duitsland en de Nederlanden. Zeker, deze nieuwe 
mechanische uitvinding was nog lange tijd kwetsbaar en onregelmatig, 
vroeg frequent om reparatie. Maar dat neemt toch niet weg, dat hier de 
basis werd gelegd van een belangrijke verandering in de tijdsbeleving. De 
tijd zal voortaan de maat van alle dingen worden: van een Florentijn uit de 

81) Id., 600. 
88) Id., 606. 
89) Dat gebeurt m.i. te sterk door J. Le Goff, Au Moyen Age: Temps de l'Eglise 

et temps du marchand, in: Annales 15 (1960), 417-433. 
90) L. White jr., Medieval Technology and Social Change, Oxford, 1962, 122. 
91) Id., 119 e.v. 
92) Ph. Wolff, Le temps et sa mesure au moyen age, in: Annales 17 (1962), 1143. 
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14de eeuw wordt vermeld dat hij in aIle werkvertrekken uurwerken wilde 
plaatsen. De mechanisch gemeten tijd "devient un des premiers outils de 
l'homme" 93) . 

Bovenstaande beknopte schets van de Middeleeuwse houding tegenover 
de tijd bepaalt ons bij een belangrijk feit. De fundamentele verandering, die 
we constateerden: de toenemende rationalisering van de tijd in de late M.E., 
is een specifiek verschijnsel van het stedelijk milieu. Werkklokken ver
schijnen slechts in de stedelijke textielnijverheid, het M.E. verspreidings
gebied van de uurwerken is identiek met dat van de stad. We hebben hier 
werkelijk te doen met een "stadstijd", die primair beantwoordde aan de 
behoeften van de economische ontwikkeling, maar toch niet uitsluitend. 
Ook de stedelijke gemeenschap als zodanig liet haar eisen gelden. Typische 
uitdrukking daarvan is de campana communitatis, die de burgers opriep 
voor de stadsverdediging of het stadsbestuur. Raadsleden en schepenen, 
die te laat reageerden, werden, zoals de werkers in de textielnijverheid, met 
een boete gestraft. 

Onze kritische beschouwing van Webers opmerking over het rationele 
gebruik van de tijd in de M.E. moet daarom in een breder kader geplaatst 
worden. Het is het fenomeen van de Middeleeuwse stad, dat onze expliciete 
aandacht vraagt. 

2.2. De Middeleeuwse burger als "homo oeconomicus" (Weber) 

I. Het Avondland kent vanaf de llde eeuw een ware "take off", die de 
sociale en economische structuren van de M.E. "kosmos" diepgaand om
gevormd heeft. Wij zuBen ons hier niet begeven in een oeverloze discussie 
over de vraag wat de primaire oorzaak van deze dynamisering is geweest. 
Oorzaak en gevolg zijn trouwens moeilijk te onderscheiden. In onze samen
hang is het voldoende in enkele ruwe lijnen te wijzen op een aantal onder
ling nauw samenhangende verschijnselen van dit complexe proces: 94) 

- een belangrijke bevolkingstoename; uiteraard is het voor de M.E. on
mogelijk precieze demografische gegevens te verschaffen. Om echter een 
globale indruk te geven, is het toch weI interessant de getallen te ver
melden, die Slicher van Bath in zijn "De agrarische geschiedenis van 
West-Europa" noemt: een stijging van 46 millioen in 1050 tot 73 millioen 
in 1300 95). 

- een zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht aanzienlijke agrarische 
expansie : verbetering van de landbouwtechnieken enerzijds, uitgebreide 
ontginningen en kolonisatie anderzijds markeren deze "agrarische 
revolutie" . 

93) J. Le Goff, Le temps du travail, 612. 
94) De hierna volgende samenvatting is gebaseerd op de belangrijke studies van 

J. Le Goff, J. Ibanes, R. S. Lopez etc. 
96) UtrechtjAntwerpen, 1960, 87; Vgl. J. C. Russell, A Quantitative Approach 

to Medieval Population Change, in: Journ. of Ec. Hist. 24 (1964),1-21. 
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- een herleving van de handel, die sterke impulsen gaf aan de ontwikkeling 
van het geldwezen. Pirenne heeft daarvan in zijn geschriften een bijzon
der aanschouwelijk beeld geschetst. 

- last but not least: het ontstaan - in de Romania veeleer: de wederge
boorte - der steden, waar zich een arbeidsverdeling in ambachten 
realiseert. "Communia autem novum ac pessimum nomen" schrijft met 
onmiskenbare afschuw aan het begin van de 12de eeuw Guibert de 
Nogent. De Franse historicus G. Duby heeft in een recent artikel in het 
tijdschrift "Annales" vastgesteld: "Vers la fin du Xlle siecle, la civili
sation d'Occident connait une mutation fondamentale: rurale depuis des 
siecles, el1e se trouve desormais dominee par Ie fait urbain. Et des lors 
tout s'ordonne autour de la ville, la richesse, Ie pouvoir et les creations de 
l'esprit" 96). Dat is misschien wat overdreven, want het grondbezit be
hield nog lange tijd grote betekenis. Maar zijn uitspraak indiceert toch 
terecht dat de urbanisering een belangrijke transformatie betekende. 
Het is daarom goed, stil te staan bij het eigen karakter van de M.E. stad. 

II. Webers typologie van de stad. Weber zelf heeft zich uitvoerig met het 
verschijnsel van de stad beziggehouden en in een studie in "Wirtschaft und 
Gesellschaft" een omvangrijk materiaal bijeengebracht voor een were1d
historische typologie der steden 97). Allereerst maakt hij onderscheid tussen 
de Oosterse en Westerse stad. Het Oosten kent niet het "Verbandscharak
ter" van de stad; nergens bestaat een "gemeinsamer Verband mit Vertretung 
einer Gemeinde der Stadtbiirger als solcher" 98). Maar binnen het Westerse 
stadstype - en dat is vooral voor ons van betekenis - moet nog nader 
gedifferentieerd worden: er bestaan n.l. diepingrijpende verschillen tussen 
de antieke en Middeleeuwse stad. 

De antieke stad is "und zwar je mehr das spezifisch Antike hervortritt, 
desto mehr, primar politisch und militarisch orientiert" 99). Oorlog en 
politiek zijn de voomaamste bezigheden van degene, die zich polites of 
civis mag noemen. Deze kan zich daaraan volledig wijden, omdat hij niet 
genoodzaakt is tot zelfstandige economische arbeid; zijn positie berust op 
een uitgebreid grondbezit. Want - en d.i. een ander belangrijk aspect - de 
antieke stadstaat kent geen principiele scheiding tussen stad en land. Handel 
en nijverheid werden overgelaten aan metoiken en slaven, die de volle 
burgerrechten misten. Otto Brunner, die Webers stadstypologie met enige 
nuanceringen overgenomen heeft, concludeert ook dat de antieke stad niet 
gekend heeft "eine politisch vollberechtigte Schicht, die ausschliesslich 
oder doch uberwiegend in Handel und Gewerbe tatig gewesen ware" 100). 

96) G. Duby, Les societes medievales: une approche d'ensemble, in: Annales 
26 (1971), 1-13; hier biz. 8. 

97) M. Weber, Typologie der Stiidte, in: Wirtschaft und Gesellschaft, Kolnj 
Berlin, 1964, 923-1033. 

96) Id., 935 e.v. 
99) Id., 1021. 
100) O. Brunner, Stadt und Biirgertum in der europiiischen Geschichte, in: Neue 

Wege der Verfassungs- und Sozialgeschichte, Gottingen, 1968 (2. Autl), 217. 
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De "wirtschaftende" mens blijft voor het antieke besef een "banausos", 
waarbij men zich goed moet realiseren - zo zegt Weber - dat "Banause 
aber ist jeder, der friedlichen Erwerb im heutigen Sinn treibt" 101). Samen
vattend: de antieke stadsburger representeert in de eerste plaats de "homo 
politicus" 102). 

Geheel anders is het beeld van de Middeleeuwse stad, voortgekomen uit 
de Conjuratio, de "schwurgenossenschaftliche" vereniging van de stads
bewoners tegen de stadsheer. Een "revolutionaire vernieuwing" acht Weber 
dat hier de standsverschillen verdwenen: de regel "stadslucht maakt vrij" 
was niets minder dan een "Durchbrechung des Herrenrechts" 103). Daar
naast voltrok zich in de M.E. stad - althans ten Noorden van de Alpen -
de scheiding van stad en land. De M.E. stad werd tot een afzonderlijk 
rechtsgebied, de plattelandsadel werd buiten de stedelijke corporaties 
gehouden 104). "Eine feudal-bauerliche und eine stadtisch-biirgerliche 
Sphare treten organisatorisch, politisch, rechtlich, wirtschaftlich aus
einander" 105). De typische stadsburger was de koopman en handwerker. 
De M.E. stad is primair economisch georienteerd, aIleen binnen haar 
muren verheft zich een specifiek "Wirtschaftsbiirgertum". Samenvattend 
- de formulering is van Weber -: de burger is in de Middeleeuwen in veel 
sterkere mate dan in de Oudheid "homo oeconomicus" 106). 

III. Ook Webers typologie van de stad, die wij hier uiteraard niet zonder 
een zekere simplificering konden weergeven, bevat weer menige treffende 
tekening, opent zoals steeds brede vergezichten. Ze bevat zeker ook ele
men ten, die meer nuancering behoeven. Zo kan zijn karakterisering van de 
M.E. burger als "homo oeconomicus", dunkt ons, tot misverstanden aan
leiding geven. Maar voor ons is juist het interessante, ddt Weber het speci
fieke van de M.E. burger in het economische zoekt. Dwingt zijn conclusie, 
trouwens zijn hele analyse, nu niet tot deze cruciale vraag: is het de M.E. 
stad en de M.E. burger, primair economisch georienteerd, geweest, die het 
rationaliseringsproces op economisch gebied op gang heeft gebracht, dat 
Weber als kenmerkend voor de Westerse ontwikkeling beschouwde? We 
knopen daarmee aan bij het slot van onze vorige paragraaf, waar we een 
rationalisering van de tijd juist in het stedelijk milieu vaststelden. 

Weber is deze vraag niet uit de weg gegaan. In zijn "Wirtschaftsge
schichte" heeft hij gevraagd naar de gevolgen van de verschillen tussen de 
antieke en M.E. stad 101). Wil men deze in het vizier krijgen, dan moet men, 
zo zegt hij, letten op "die Verschiedenartigkeit des Erwerbs in der Antike 
und im Mittelalter und die verschiedenen Gattungen des Kapitalismus". De 

101) M. Weber, Wirtschaftsgeschichte, 284. 
102) M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, 1022. 
103) Jd., 943. 
104) Id., 944. 
105) O. Brunner, Stadt und Biirgertum, 221. 
106) M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, 1022. 
107) M. Weber, Wirtschaftsgeschichte, 286. 
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politiek-militaire structuur van de antieke stadstaat leidde tot verschil
lende vormen van een niet-rationeel kapitalisme. "All diese Formen des 
Kapitalismus sind an Beute, Steuer, Amtssporteln, Amtswucher orien
tiert ... , endlich an Tributen und aktueller Not. Dies alles aber sind 
Zustandlichkeiten wirtschaftlich irrationalen Charakters, ohne dass daraus 
jemals ein rationales System der Arbeitsorganisation hervorgegangen ware". 
Rationeel kapitalisme is daarentegen "an Marktchancen orientiert, also 
wirtschaftlichen Chancen im engeren Sinne des Wortes, und je rationaler er 
ist, desto mehr an Massenabsatz und Massenversorgungschancen". Welnu, 
dit kapitalisme is sedert de late M.E. tot ontwikkeling gekomen 108). 

Laat deze hele uiteenzetting niet slechts ren gevolgtrekking toe? Iedere 
onbevooroordeelde lezer zal moeten concluderen dat de wezenlijke trans
formatie reeds in de M.E. heeft plaatsgevonden. De M.E. stad, zo consta
teert Weber elders, was door haar structuur op "rationaler Wirtschafts
mittel" aangewezen 109). 

De cirkellijkt gesloten, maar dat is toch slechts schijn. Want op verschil
lende plaatsen in zijn oeuvre legt Weber zo'n nadruk op de beslissende 
betekenis van de Puriteinse ethiek dat een geheel ander beeld ontstaat. 
Scherp contrasteert hij dan het "avonturierskapitalisme" van woekeraars, 
speculanten etc. met de Calvinistische rationele "levensmethodiek", die 
constitutieve betekenis heeft gehad voor het ontstaan van de geest van het 
rationele kapitalisme (zie paragraaf 1.1.). Vroegere critici van Weber, o.a. 
H. M. Robertson en A. Fanfani, hebben aan de hand van verschillende 
feiten daartegen ingebracht dat het rationele Wirtschaftsethos niet eerst bij 
de Puriteinse ondememer verschijnt, dat "Europe was acquainted with 
capitalism before the Protestant revolt" 110). Curieus is echter, dat door 
geen van hen is opgemerkt dat hun kritiek een belangrijk steunpunt bij 
Weber zelf, zoals we hierboven uiteengezet hebben, kan vinden, n.l. in zijn 
analyse van de M.E. stad. We achten onze benadering dan ook om twee 
redenen vruchtbaarder. In de eerste plaats gaat het er niet om een groter 
of kleiner aantal feiten op te sommen, die het bestaan van een kapitalis
tische geest in de M.E. illustreren; werkelijk doorslaggevend zijn eerst de 
structuurveranderingen in de M.E. samenleving, die deze feiten relief 
verlenen en hun kwalitatieve betekenis in het licht stellen. In de tweede 
plaats kunnen we door deze benadering Weber met zijn eigen wapens 
bestrijden, zijn geprononceerde beeld van de Puriteinse ethiek relativeren 
(zonder daaraan iedere betekenis te willen ontzeggen) en kunnen we zo een 
zekere ambivalentie in zijn visie aanwijzen. We willen dat nog eens vanuit 
een andere gezichtshoek illustreren. 

Oorspronkelijk staan separaat naast elkaar, zo schrijft Weber 111), "zwei 
verschiedene Einstellungen zum Erwerb". Enerzijds een "Binnenmoral", 

lOB) Id., 287. 
109) M. Weber, Wirtscbaft und Gesellscbaft, 1029. 
110) A. Fanfani, Catbolicism, Protestantism and Capitalism, London, 1935, 183. 
lll) M. Weber, Wirtscbaftsgescbichte, 303 e.v. 
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d.w.z. gebondenheid aan een pieteitsverhouding t.o.v. de stam- en "Sippe"
genoten, die een onbeperkt winststreven binnen deze kring uitsluit. Daar
naast een "Aussenmoral", die geen ethische grenzen kent. Met name in het 
Westen is nu echter een ontwikkeling opgetreden, die de "Rechenhaftigkeit" 
ook binnen de traditionele verbanden heeft geintroduceerd. "Gleichzeitig 
findet Temperierung des hemmungslosen Strebens nach Gewinn bei 
Obemahme des Erwerbsprincips in die Binnenwirtschaft statt. Das Ergebnis 
ist regulierte Wirtschalt mit einem gewissen Spielraum lur den Erwerbs
trieb". 

Is dit nu een verworvenheid van het Puritanisme? Deze wereldhistorische 
evolutie naar een rationeel "Wirtschaftsethos" heeft toch weI eerder plaats
gevonden en ook hier is het kader van de M.E. stad weer van essentiele 
betekenis. Terecht schrijft R. Bendix dat in dit opzicht "Puritanism was a 
late development that reinforced tendencies that had distinguished European 
society for a long time past" 112). 

IV. Wij willen niet ontkennen dat we in deze paragraaf v.n.l. gehandeld 
hebben over een weliswaar zeer belangrijke, maar toch slechts ren bepaalde 
kant van de Middeleeuwse werkelijkheid, n.l. de dynamisering van het 
economisch leven met centraal daarin de stad. Weber zelf - dat is weI 
genoegzaam gebleken uit ons overzicht van zijn visie op het M.E. "Wirt
schaftsethos" (paragraaf 1.2.) - legt nogal de nadruk op wat hij noemt het 
"traditionalisme" in de M.E. houding t.O.V. het economisch leven, zoals 
dat o.a. tot uitdrukking komt in de Scholastieke doctrine van het iustum 
pretium. 

Dat is inderdaad een aspect, dat in iedere beschouwing over het econo
misch leven in de M.E. betrokken moet worden. De Scholastici hebben er 
bewust naar gestreefd het economisch handelen op te nemen in een om
vattende religieuze waarden-hierarchie; de primaire veronderstelling, 
waarvan zij uitgaan, zo zegt Tawney, is "that the ultimate standard of 
human institutions and activity is religion" 113). 

Een nauwkeurig onderzoek naar de precieze inhoud en draagwijdte van 
de Scholastieke economische opvattingen zou echter de grenzen van deze 
studie verre overschrijden. Want deze materie is waarlijk complexer dan 
Weber - en trouwens menige andere onderzoeker - gelooft. 

Laten wij als voorbeeld de theorie van het ius tum pretium nemen. De 
keuze is niet geheel willekeurig, want de doctrine van het iustum pretium 
wordt vaak beschouwd als het meest typerend voor de "geest" van de M.E. 
economie, beheerst door wat Sombart noemde het "Bedarfdeckung
prinzip" 114). Ret iustum pretium zou dan bepaald worden door de materi
aalkosten en de verrichte arbeid. " It represented an objective value which 

112) R. Bendix, Max Weber, New York, 1962, 70 e. v.: "Ethics of Trade and the 
Medieval City". 

113) R. H. Tawney, Religion and the Rise of Capitalism, 32. 
114) Vgl. J. W. Baldwin, The medieval theories of the just price, 6 e.v. 
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was inherent in the nature of the goods" 115). Weber geeft de volgende 
karakteristiek: "Ausschluss des Feilschens urn den Preis und der freien 
Konkurrenz". Men "fordert fUr das, was man iiberhaupt austauscht, nur 
die Selbstkosten (einschliesslich des 'living wage')" 116). Ook Tawney ziet 
in het iustum pretium een objectieve waardeleer en kan zo Marx als de 
laatste Scholasticus bestempelen 11'1). Hernieuwd onderzoek van de bron
nen - hier moeten m.n. de studies van J. T. Noonan en J. W. Baldwin 
genoemd worden - heeft echter tot een ander beeld geleid, waarin het 
subjectieve element een veel sterker accent krijgt. 

Waardoor wordt het iustum pretium of de waarde van een goed aller
eerst bepaald? Niet door de intrinsieke waarde van het object, want, zo 
zegt Thomas, "secundum gradum naturae" is een muis waardevoller dan 
een onbezield object als een parel 118). Beslissend is allereerst de menselijke 
behoefte: "indigentia humana est mensura naturalis commutabilium" 119). 
Dit moet zeker niet verstaan worden in een absolute subjectivistische zin: 
het zijn de collectieve subjectieve behoeften, tesamen de "communis 
aestimatio" vormend, die de rechtvaardige prijs bepalen, en niet de bijzon
dere prive-behoefte van een bepaald persoon. Thomas geeft daarvan een 
voorbeeld: als iemand een geneesmiddel behoeft om zijn leven te redden en 
de normale prijs daarvan op 10 gesteld kan worden, dan mag hem niet 
10.000 in rekening gebracht worden omdat het midde1 van eminente waarde 
voor hem is 120). Hier is duidelijk sprake van een objectiverend element in de 
waardebepaling, dat vooral de "laesio enormis" moet uitsluiten. Maar de 
subjectieve behoefte-factor in de waardeleer wordt vooral in de late M.E. 
steeds sterker beklemtoond en komt b.v. al tot uitdrukking bij Aegidius 
Lessinus, een leerling van Thomas. Zijn waardetheorie draagt volgens 
E. Schreiber een "ausgesprochen subjektiven Charakter" 121). Johannes 
Buridanus (gest. 1358) benadrukt dat de prijs wordt bepaald door de vrije 
consensus van koper en verkoper. Iedere transactie is rechtvaardig, die op 
grond van een persoonlijke en individuele taxatie in vrijheid afgesloten 
wordt. "Si igitur rem suam sic alienat, ipse secundum suam aestimationem 
non darnnificatur, sed lucratur; igitur non iniustum patitur, quoniam com
mutabilia sunt appreciabilia secundum aestimationes commutantium 
iuxta eorum indigentias, non solum iuxta indigentias necessariorum, sed 
etiam iuxta indigentias superfluorum appetituum" 122). 

115) Id., 7. 
116) M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, 902. 
117) R. H. Tawney, Religion and the Rise of Capitalism, 48. 
118) Summa Theologica II-II, quo 77, art. 2, ad 3. 
119) Deze uitspraak van Johannes Buridanus is geciteerd bij E. Schreiber, Die 

volkswirtschaftlichen Anschauungen der Scholastik seit Thomas V. Aquin, 180. 
Vrijwel gelijkluidende formuleringen bij Aegidius Lessinus, Hendrik van Hessen, 
Bernardinus van Siena en Antoninus van Florence; zie daarvoor J T. Noonan, 
The Scholastic Analysis of Usury, 83 e.v. 

120) Summa Theologica II-II, quo 77, art. 1; vgl. J. T. Noonan, id., 88. 
121) E. Schreiber, Die volkswirtschaftlichen Anschauungen der Scholastik, 161. 
122) Id., 186. 
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Als een andere determinant van de waarde erkennen de Scholastici het 
aanbod van goederen. Koren, zo zegt Aegidius Lessinus, is meer waard in 
de vroege zomer, wanneer het schaars is, dan in de herfst, wanneer het 
rijkelijk voorradig is 123). Antoninus, bisschop van het handels- en nijver
heidscentrum Florence (1389-1459), noemt in zijn Summa drie normatieve 
momenten voor een rechtvaardige prijs: 124) 

a. het nut van een bepaald goed voor het gebruik; 
b. beslissend echter voor de valor usualis is de raritas der dingen: "secun

dum quod res ex suae inventionis raritate et difficultate magis neces
sariae sunt". Antoninus denkt hierbij aan wat wij "vraag en aanbod" 
noemen. De elementen vuur, aarde, water en lucht zijn, zo zegt hij, 
vitaal voor het menselijk leven, maar zij zijn niet "schaars" en daarom 
van mindere waarde dan goud; 

c. als derde factor noemt hij de complacibilitas, waarmee een individuali
serend principe wordt geintroduceerd; daarvan hangt af een "non 
modica pars valoris". Want de complacibilitas bewerkt dat "unus rem 
alteri viliorem multum appretiatur et sibi reputat pretiosam et caram 
et e converso". 

Door welk mechanisme wordt nu het iustum pretium gerealiseerd? In 
normale omstandigheden: de markt. Het iustum pretium is de prijs, waar 
vraag en aanbod elkaar ontmoeten: het is "the current price", conc!udeert 
Baldwin 125). Derhalve veroordelen de Scholastici scherp allerlei manipu
laties met de marktprijs, b.v. monopolistische praktijken der gilden of 
aankopen met een louter speculatief doel. Een nauwkeurig onderzoek naar 
de inhoud van de Scholastieke doctrine op dit punt geeft ons zo een heel 
ander beeld dan dat van Weber. Het doel van het iusturn pretium is niet 
"Ausschluss des Feilschens urn den Preis und der freien Konkurrenz", 
maar integendeel het goede functioneren van het marktmechanisme. Samen
vattend: "the idea of the just price was based on a concept of value as 
something determined by subjective desires and by the available supply, 
varying as desires and supply varied" 126). 

Niet aIleen echter is een nauwkeurig onderzoek gewenst naar de inhoud 
van de Scholastieke econornische theorieen, maar ook naar de draagwijdte 
ervan. Want het zou een ernstig misverstand zijn te menen dat deze doctrines 
zonder meer een blauwdruk zijn van de econornische werkelijkheid in de 
Middeleeuwen. Een grondige studie over de wisselwerking van theorie en 

123) Meer voorbeelden bij J. T. Noonan, The Scholastic Analysis of Usury, 
84 e.v. 

124) Vgl. E. Schreiber, Die volkswirtschaftlichen Anschauungen der Scholastik, 
218 e.v. 

125) J. W. Baldwin, The medieval theories of the just price, passim; vgl. J. T. 
Noonan, The Scholastic Analysis of Usury, 85 en 94: "the variable market esti
mation is the usual determinant of value". 

126) J. T. Noonan, The Scholastic Analysis of Usury, 397. 
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praxis is een dringend desideratum. Ben eerste bijdrage daartoe is geleverd 
door J. Ibanes in zijn dissertatie, getiteld "La doctrine de l'Eglise et les 
realites economiques au XlIIe siecle". Zijn conclusie luidt dat er in de 
I3de eeuw een andere wereld is verschenen, een "nieuwe orde". "Definis
sant une realite immanente qui ne tenait ses regles que d'eIle-meme, la 
logique economique s'est affirmee comme specifique et les comportements 
qu'elle a inspires ont apporte la preuve qu'elle avait conquis son auto
nomie" 127). 

Zoals gezegd, een alomvattend onderzoek naar inhoud en betekenis van 
de Scholastieke economische opvattingen, zoals door ons gespecificeerd aan 
het voorbeeld van het iustum pretium, zou het beperkte kader van dit 
artikel te zeer te buiten gaan. Het zijn echter niet louter utiliteitsover
wegingen, die ons ertoe gebracht hebben op slechts een bepaalde kant van 
de M.E. werkelijkheid het accent te leggen. Webers uiteenzetting over het 
M.E. "Wirtschaftsethos" geeft - mede vanwege de door hem gehanteerde 
methode - een nogal statisch beeld. Te weinig horen we van de "nieuwe 
orde", waarvan we zoeven spraken. Vaak krijgt men de indruk - dat geldt 
niet aIleen voor Weber - dat Thomas (gest. 1274) ten dezent het laatste 
woord heeft gesproken. Hoezeer ten onrechte, blijkt uit een recent artikel 
van J. F. Mc Govern over nieuwe attitudes t.o.v. het economisch leven in de 
late M.E. , waarin hij zelfs het woord "revolutie" in de mond neemt 128). 
Het bevat een grote hoeveellieid getuigenissen vanaf de 13de eeuw, waaruit 
een positieve waardering van rijkdom en handelsactiviteit spreekt. Er is een 
sterk besef dat voor de staat de homo economicus (de term komt voor bij 
Jean Quidort van Parijs, gest. 1306) onmisbaar is en dat diens winst ge
rechtvaardigd is "pro reipublicae servitio et utili tate" (Bernardinus van 
Siena) 129). Ook R. de Roover heeft gewezen op belangrijke verschuivingen 
in de Scholastieke houding tegenover de handel en het entrepreneurschap. 
De theologische vooroordelen tegen de handel waren, naar zijn oordeel, 
aan het verbleken in de 15de eeuw. "By the fifteenth century mercantile 
pursuits had secured the approval of the theologians as essential to the 
smooth operation of the economic system and as beneficial to the res 
publica" 130). Vit de bronnen krijgen we de indruk dat vooral het besef 
van de onderlinge afhankelijkheid der landen een rol heeft gespeeld bij de 
herwaardering van de koopman. God heeft de verschillende landen onder
scheidene rijkdommen toebedeeld. Zo is de handel een door de Voor
zienigheid gewilde noodzaak en de koopman een onmisbaar lid van het 
Christelijke gemenebest lSI). Webers opvatting dat de stelling "homo 

127) J. Ibanes, La doctrine de I'EgIise, 80. 
128) J. F. McGovern, The Rise of new economic attitudes--economic humanism, 

economic nationalism-during the later Middle Ages and the Renaissance, in: 
Traditio 26 (1970), 217-253; biz. 223 : "a revolution in economic attitudes occurred 
during the thirteenth century". 

129) Id., 231 ; 233, Nt. 76. 
130) R. de Roover, The Scholastic Attitude towards Trade and Entrepreneurship, 

in: Explorations in Entrepreneurial History, second series 1 (1963/4), 76-87; hier 79. 
lSI) J. Le Goff, Marchands et banquiers du moyen age, 81. 
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mercator vix aut nurnquarn potest Deo placere" kenmerkend is voor de 
M.E. ethiek, behoeft beslist correctie. 

Te weinig bespeuren wij bij Weber, zo kunnen wij samenvatten, dat de 
opkomst der steden een "alle Lebensgebiete tief urnpfliigenden geschicht
liche Vorgang" is geweest 132). In de vorige paragraaf over de rationali
sering van de tijd, die Weber slechts in het monastieke milieu aantrof, 
kwam dat reeds tot uitdrukking. Daarom leek het ons alleszins zinvol in dit 
hoofdstuk sterke nadruk te leggen op de dynamisering van het econornisch 
leven in en door de stad, ook omdat naar mijn groeiende overtuiging de 
stad de belangrijkste erfenis van de M.E. aan de moderne tijd is geweest. 
Deze benadering was des te meer legitiem, omdat Weber in zijn stads
typologie de M.E. stadsburger karakteriseerde als een "homo oeconornicus". 
De M.E. "burger" is een nieuwe sociale figuur. Zeker, we spreken ook van 
b.v. de antieke "burger". Maar uit de uiteenzetting hierboven van de ver
schillen tussen de antieke en M.E. stad - hoe beknopt ook - zal duide1ijk 
geworden zijn dat men op deze wijze ongelijksoortige begrippen onder cen 
terrninologische noemer brengt. Dan dreigt het gevaar, waar Brunner voor 
gewaarschuwd heeft, "gerade das Eigentiirnliche der europiiischen Sozial
struktur zu verfehlen" 133). 

F. Steinbach, die verschillende studies heeft gewijd aan de geschiedenis 
van de burger, stelt met nadruk: "Biirgertum, wie der Begriffheute gemein
hin verstanden wird, erscheint auf der Bildfliiche der abendliindischen 
Geschichte erst seit dem 11. Jahrhundert, und Biirgerturn in diesem be
sonderen Sinn kommt in anderen Zeiten und Riiurnen nicht vor". De 
burger van het A vondland is een nieuw sociaal fenomeen, want diens 
positie wordt bepaald door de eigen econornische arbeid 134). Binnen de 
stad begint de weergaloze opgang van de "wirtschaftende" mens. 

De verschijning van de burger betekende ook een bedreiging voor de 
structuur van de M.E. standenordening, die primair gebaseerd was op 
grondbezit, "Gebliitsrecht" en traditie, en waaraan de Kerk een welhaast 
sacraal karakter gegeven had 135). Maar de M.E. burgerij heeft de oude 
"herrschaftsstiindische" ordening weI gemodificeerd, maar toch niet door
broken 136). Als "derde stand" werd zij in het organisch geheel der standen 
opgenomen; trouwens de burgerij zelf heeft zich niet aan de kracht van het 
standsdenken kunnen onttrekken. Ben symptoom daarvan is het ontstaan 
van een stedelijk patriciaat binnen de commune. Toch heeft de burgerij 
haar wezenlijke grondslag niet kunnen verloochenen : "es war keine 
stiindische Lebensgemeinschaft, sondern eine Erwerbs- und Leistungsge-

132) F. Steinbach, Geburtsstand, Berufsstand und Leistungsgemeinschaft, in: 
Rheinische VierteljahrsbHitter 14 (1949), 36. 

133) O. Brunner, Stadt und Biirgertum, 224. 
134) F . Steinbach, Geburtsstand, Berufsstand und Leistungsgemeinschaft, 36. 
135) Id., 76 e.v. 
136) D.L de beIangrijkste conclusie van het boek van W. Schwer, Stand und 

Standeordnung im WeItbiId des MitteIaIters, Paderborn, 1952 (2. AufL); zie b.v. 
bIz. 15. 
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meinschaft. Sein wesensgemiisses Ordnungsprinzip war der Leistungswett
bewerb" 13"1). Niet zozeer de Scholastieke ethiek, zoals Sombart meende 138), 

maar de stedelijke burgergeest heeft een belangrijke impuls gegeven tot het 
economisch rationalisme 139). Om dat te concretiseren, willen wij enige 
aandacht schenken aan de mentaliteit van een van de belangrijkste burgers, 
de koopman. 

2.3. De mentaliteit van de M.E. koopman 

Wie een onderzoek wil instellen naar de mentaliteit van bepaalde be
roepscategorieen in het verleden, ziet zich geplaatst voor grote problemen. 
De "geest" van historische figuren, a fortiori van historische groepen, is 
een subtiel psychologisch fenomeen, waarin de historicus met zijn gebruike
lijke hulpmiddelen slechts gebrekkig weet door te dringen; deze blijft 
daarom iets ongrijpbaars houden. 

Voor wat de M.E. betreft, zijn de moeilijkheden voor de "histoire des 
mentalites" nog complexer. Bijna alle schriftelijke documenten, die ons ter 
beschikking staan, zijn afkomstig van een zeer specifieke groep: de clerici 
en monniken. Laicus is vrijwel synoniem met illiteratus. Iedere mediaevist 
staat derhalve voor het probleem: geven deze bronnen betrouwbare ge
tuigenissen van de mentaliteit van de M.E. leek, daar denkkaders en normen 
geheel bepaald zijn vanuit de clericale wereld? Deze situatie wijzigt zich 
enigszins in de late M.E.: er vindt a.h.w. een laicisering van de bronnen 
plaats. Zo zijn we in staat een indruk te krijgen van de subjectieve voor
stellingen, die de kooplieden van zich zelf en hun beroep hadden. Uit
gangspunt vormen de "ego-documenten" in de ruimste zin van het woord: 
brieven, rekeningboeken, overeenkomsten, testamenten, handboeken voor 
goed koopmansgedrag en tractaten. 

I. Pirenne heeft een bijzonder markant beeld van de M.E. koopman 
geschetst 140). Het is een avonturier, een rondzwervende vagebond, een 
outlaw, aan wie de domaniale organisatie geen bestaan meer kon bieden. 
Met wat handigheid en geluk weet hij in de handel fortuin te maken. Want 
de handel, zo weet Pirenne, "biedt nu eenmaal tal van gelegenheden aan 
zwervers en arme drommels ... om er gebruik van te maken" 1(1). Met 
verve schildert hij de levensgang van Godric van Finchal, aan het eind van 
de lIe eeuw geboren in Lincolnshire als zoon van een arme boer. Hij werd 
gedwongen de ouderlijke boerderij te verla ten om zelf in zijn onderhoud te 
voorzien, waarschijnlijk als strandjutter. Toen hij daarmee een paar centen 

137) F. Steinbach, Geburtsstand, Berufsstand und Leistungsgemeinschaft, 84. 
138) Voor een bespreking van Sombarts opvatting, zie de dissertatie van H. 

Brey, Hochscholastik und "Geist" des Kapitalismus, Munchen, 1927. 
139) Vgl. O. Brunner, Das Problem einer europaischen Sozialgeschichte, 91: 

"Man hat den geschichtlichen Ort der europaischen Rationalitat ... in der Stadt 
und ihrem Biirgertum gesucht. Dies mit guten Grunden". 

140) H. Pirenne, De Middeleeuwen, 63 e.v. 
141) Id., 64. 
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verdiend had, begon hij grotere zaken te doen en in verschillende specu
latieve ondernemingen wist hij grote winsten te boeken. 

Is dit beeld van Pirenne geen treffende illustratie van wat Weber "avon
turierskapitalisme" noemde? Had Weber dan toch gelijk, toen hij stelde dat 
het econornisch leven in de M.E. een "rationele levensmethodiek" rniste? 

Wanneer wij echter kennisnemen van de "ego-documenten" uit de M.E. 
handelswereld, dan rijst een heel andere koopman voor onze ogen op. 
Daarmee wil nog niet gezegd zijn dat Pirenne's beeld onjuist is of zijn 
waarde verloren heeft. Wat is n.l. de verklaring van deze discrepantie? 
Pirenne beschreef vooral de koopman uit de beginperiode van de herleving 
der handel. Van de lie tot de 13e eeuw is echter geleidelijk een ander type 
ondernemer daarvoor in de plaats getreden: de koopman wordt sedentair, 
vestigt zich in de stad en leidt van hieruit een netwerk van agenten 142). 
Dat vereist een andere wijze van bedrijfsvoering, dat vraagt om een verfijnd 
en rationeel instrumentarium, gebaseerd op calculatie en schriftelijke 
communicatie. 

In 1964 is een belangrijke verzameling studies verschenen over het be
roepsbewustzijn van de M.E. mens 143). Deze bundel, bevattend de referaten 
die gehouden zijn op de Duitse "Mediaevistentagungen" van 1960 en 1962, 
is in de kring van de economisch-historici vrijwel onopgemerkt gebleven. 
Zeer ten onrechte, want zij bevat o.m. een interessante studie van E. 
Maschke over het beroepsbewustzijn van de M. E. koopman, m.n. van 
hem, die in de "handel-van-verre" actief is 144). Als essentiele kenmerken 
van de mentaliteit van de koopman ziet hij het streven naar winst en het 
rationalisme 145). Tussen deze beiden bestaat trouwens voor de "mercatores" 
een nauwe samenhang. Benedetto Cotrugli benadrukt in zijn handboek 
over "De handel en de ideale koopman" (1458) dat de koopman zichzelf en 
zijn zaken op een rationele wijze moet lei den om zijn doel, de rijkdom, te 
bereiken 146). 

Geldzucht was - dat zal nauwelijks verbazing wekken - de M.E. koop
man niet vreemd. De formule "In naam van God en van de winst" dateert 
niet uit de Renaissance, maar komt al voor in een rekeningboek van 
1253 147). Het winststreven was bij sommige handelaren - d6ze hebben 
vooral de aandacht van de historici getrokken - zeker ongebreideld, 
maar het werd bij het merendeel toch bewust beperkt op grond van econo
rnische, morele of psychologische inzichten. Een merkwaardig exempel 

142) Vgl. O . Brunner, Stadt und Biirgertum, 220. 
143) P. Wilpert (hrsg.), Beitrage zum Berufsbewusstsein des mittelalterlichen 

Menschen, Berlin, 1964 (Miscellanea Mediaevalia rrD. 
144) E. Maschke, Das Berufsbewusstsein des mittelalterlichen Fernkaufmann, 

in: Miscellanea Mediaevalia III, 306-335. VgJ. ook E. Maschke, La mentalite des 
marchands europeens au Moyen Age, in: Revue d'Histoire Econornique et Sociale 
42 (1964), 457-484. 

145) E. Maschke, La mentalite des marchands, 457. 
146) J. Le Goff, Marchands et banquiers du moyen age, 82. 
147) R. de Roover, The Scholastic attitude toward trade and entrepreneurship, 

84 en 86, Nt. 43. 
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daarvan levert ca. 1350 de Liibeckse koopman en burgemeester Johann 
Wittenburg. In zijn handelsboek, dat hij zelf bijhield, schreef hij tweemaal 
de woordspeling: "Omnibus adde modum, modus est pulcherrima virtus". 
Het is een speelse probatio pennae, maar juist in zijn herhaling toch psycho
logisch niet zonder betekenis 148). Typerend is ook het streven van de 
koopman, om de gevaren en risico's, die aan zijn activiteit verbonden zijn, 
zo veel mogelijk uit te bannen. Uitingen van dit verlangen naar zekerheid, 
dat het stadium van het avonturierskapitalisme afsluit, zijn de vennoot
schapsvormen, die sedert de 12e eeuw zich in de Italiaanse zeesteden ver
breiden: de commenda, in Venetie colleganza genoemd. Een uitgebreid 
verzekeringswezen ontstaat. Sommige "compagnieen" specialiseren zich 
zelfs aan het eind van de 14e eeuw in deze operaties 149). 

Ons interesseert hier echter vooral het andere kenmerk van de mentaliteit 
der kooplieden. "Fast noch sHirker als das Gewinnstreben wird die Ratio
naliHit in der grundsatzlichen Oberlegungen der rnittelalterlichen Fern
kaufieute betont" 150). Een soort koopmansspiegel, in de 14e eeuw door een 
Florentijnse ondernemer geschreven, stelt uitdrukkelijk de ratio centraal: 
het zou een dwaling zijn te menen dat men het koopmanschap per op
penione kan bedrijven; het moet per ragione bedreven worden 151). Ook de 
historicus Y. Renouard heeft opgemerkt dat de laat-M.E. kooplieden 
handelden "comme s'ils croyaient que la raison humaine peut tout com
prendre, tout expliquer et diriger leur action ... ils ont une mentalite 
rationaliste" 152). Een enkel aspect van dit ecol\ornisch rationalisme willen 
wij aangeven. 

n. Een onontbeerlijk instrument voor het econornisch rationalisme was 
het schri/t. De hierboven genoemde structuurverandering in de M.E. 
handel, het zich vestigen van de kooplieden in de steden, maakte een uit
gebreide handelscorrespondentie met agenten noodzakelijk: informatie 
over de prijzen, een geslaagde transactie, de aankornst der schepen, voor
uitzichten der oogst, belangrijke politieke gebeurtenissen, die de waarde van 
het geld of van de handelswaar konden beInvloeden, het geven van op
drachten etc. Een Genuees prent aan het eind van de 12e eeuw een koopman 
in: "Denk er steeds aan, alles wat gij onderneemt, op te schrijven. Schrijf 
het dadelijk op, voordat gij het vergeet" 153). "Scripta manent". En inder
daad moet er door de M.E. mercatores bijzonder veel geschreven zijn. Het 
volledig bewaarde archief van de koopman Francesco Datini da Prato 
(gest. 1410) bevat meer dan 150.000 brieven 154)! De betekenis van dit 
schriftelijk handelsverkeer laat zich ook aflezen uit de opkornst der volks-

148) E. Maschke, Das Berufsbewusstsein, 310. 
1(9) J. Le Goff, Marchands et banquiers du moyen age, 27. 
160) E. Maschke, Das Berufsbewusstsein, 311. 
161) Id., 312. 
162) Geciteerd naar J. Le Goff, Marchands et banquiers, 84. 
163) J. Le Goff, Marchands et banquiers, 101. 
164) E. Maschke, Das Berufsbewusstsein, 315. 
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talen in de late M.E. Want het zijn juist de kooplieden geweest, die in hun 
correspondentie het Latijn hebben vervangen door de moedertaal l55). De 
oudste ons bekende tekst in het Italiaans is een brokstuk van een handels
rekening uit Siena, te dateren in het jaar 1211 156). 

De evolutie in de handel naar meer verfijnde technieken vergrootte ook 
de behoefte aan een onderwijs, dat meer was afgestemd op de praktijk van 
het leven. Zo ontstaan er, ondanks de tegenwerking der geestelijkheid, aan 
het eind van de 12e eeuw kleine lekenschooltjes, die speciaal bedoeld zijn 
voor de kinderen der burgerij, die in de handel willen gaan 157). Centraal in 
het onderricht staan naast schrijven en geografie de vakken rekenen en 
boekhouden, andere pijlers van het koopmansberoep. 

Want economisch rationalisme betekent vooral calculatie. 
Dit aspect is ook daarom zo belangrijk voor ons, omdat Weber het 

calculeren als bet kenmerk van het modeme rationele kapitalisme zag. De 
toenemende tendentie naar "berekening" in de M.E. blijkt primair uit het 
verschijnen van diverse rekenboeken ten behoeve van de kooplieden. Ret 
meest bekende is het Liber Abbaci van Leonardo Pisano, waarin de schrijver 
de Arabische getallen introduceert, de nul, voorts het rekenen in procenten 
en breuken. Sombart schreef in de eerste druk van zijn "Der modeme 
Kapitalismus" dat, als hij gedwongen zou worden om een bepaalde ge
boortedatum voor het modeme kapitalisme te noemen, hij dan het ver
schijningsjaar van dit boek: 1202 zou kiezen, omdat het een exacte calcu
latie mogelijk maakte. 

Calculatie als moment van het economisch rationalisme komt vooral tot 
uitdrukking in de boekhouding, die vanaf de 13e eeuw vrij algemeen door 
de kooplieden wordt toegepast. De noodzaak daarvan wordt in de hand
boeken over het koopmanschap, b.v. in de Practica della Mercatura 
(eerste helft van de 14e eeuw), steeds sterk benadrukt 156). In Italii.~, dat hier 
steeds de toon aangeeft, ontwikkelt zich in de late M.E. ook de dubbele 
boekhouding, het belangrijkste instrument van een rationeel economisch 
denken 159) en de beslissende stap naar een rationele handelsmethodiek. 
Want dubbel boekhouden beoogt vooral een beter inzicht in de doelmatig
heid van het bedrijfsbeheer en in de rentabiliteit van de ondememing te 
verschaffen. 

Een derde aspect van het economisch rationalisme - na het schrift en de 
calculatie - is een scherp tijdsbesef. Want de tijd speelt, ook naar het oor
deel van de Scholastici 160), een wezenlijke rol in het economisch proces, 
kan beslissend zijn voor de winst of het verlies van de entrepreneur: de 
duur van een reis, het verloop der prijzen in de afzetgebieden, de duur van 

155) H. Pirenne, De Middeleeuwen, 175. 
156) J. Le Golf, Marchands et banquiers, 102. 
157) H. Pirenne, De Middeleeuwen, 174 e.v. 
156) E. Maschke, Das Berufsbewusstsein, 313. 
159) Vgl. O. Brunner, Stadt und Biirgertum, 221. 
160) VgI. de analyse van de tijd in het tractaat De usuris van Aegidius Lessinus, 

m.n. cap. 8 en 9. 
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de arbeid om goederen te produceren etc .. Pegalotti noemt in zijn "Pratica 
della Mercatura" als eigenschap van de ware koopman: tonga prove
denza 161). Daarom ook de rationalisering van de tijd in het stedelijk milieu, 
waarover we reeds in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk spraken. 

Wat misschien nog sprekender is: er vindt ook een commercialisering van 
de tijd plaats, een ontwikkeling die diep ingreep in het M.E. wereldbeeld. 
Een van de voornaamste grieven van de Kerk tegen de "mercatores" was 
dat zij, bij verkoop op crediet tegen een hogere prijs, iets verkochten wat 
niet hun eigendom was. De kwestie werd aan het begin van de 14e eeuw 
uitvoerig bediscussieerd. Ben lector van de Fransciscaner orde formuleerde 
het aldus: "Quaeritur an mercatores possint licite plus recipere de eadem 
mercatione ab ilio qui non possit statim solvere quam ab ilio qui statim 
solvit. Arguitur quod non quia tunc venderet tempus et sic USuram com
mitteret vendens non suum" 162). 

De tijd is een gave van God en kan daarom niet verkocht worden: 
"tempus donum Dei est, unde vendi non potest". Ret is duidelijk, dat een 
dergelijke visie iedere ontwikkeling van het crediet onmogelijk maakte. 
Maar dit standpunt is geleidelijk herzien. Met name uit de handboeken der 
biechtvaders - een interessante bron ook voor de economische theorie -
blijkt dat op dit probleem uit de handelswereld een, zij het met zekere 
restricties, positief antwoord gegeven is 163). Een van de grootste M.E. 
kanonisten, Joannes Andreae (gest. l348), beschouwde het argument dat 
de tijd niet verkocht kan worden, als "frivool" 164). Ret taboe van de tijd 
is op materieel en intellectueel niveau doorbroken. 

Weber heeft niet ontkend, dat de M.E. verschillende vormen van rationele 
bedrijfsvoering hebben gekend. Rij kon dat eenvoudig ook niet, omdat 
hij zelJ in zijn dissertatie had uiteengezet dat de laat-M.E. handelsmaat
schappijen een scheiding van prive- en bedrijfsvermogen hadden doorge
voerd en zelJ had erkend dat deze verzelfstandiging van kapitaal en firma 
van grote betekenis was voor de ontwikkeling van het moderne kapitalisme. 
Maar uiteindelijk beschouwde hij deze M.E. vormen van economisch 
rationalisme toch slechts als uiterlijk en institutioneel; hij bleef volhouden 
dat eerst de Puriteinse ethiek de "konsequente ethische Unterlage" voor de 
kapitalistische geest schiep 165). 

"Liefde maakt blind". Anders is, dunkt ons, Webers aanhankelijkheid 
aan zijn befaamde these niet te karakteriseren. Want kan men werkelijk als 
iets "uiterlijks" bestempelen: de rationalisering van de tijd, de introductie 
van een exacte calculatie d.m.v. een verfijnde boekhouding, het verschijnen 

161) E. Maschke, Das Berufsbewusstsein, 315. 
162) J. Le Goff, Au Moyen Age: Temps de I'Eglise et temps du marchand, 417; 

hetzelfde argument ook o.a. bij Willem van Auxerre, Summa aurea III, 21. 
163) J. Le Goff, Metier et profession d'apres les manuels de confesseurs au 

moyen-age, 59. 
164) J. T. Noonan, The Scholastic Analysis of Usury, 66. 
165) GAR I, 189 e.v.; vgl. G. Abramowski, Das Geschichtsb;ld Max Webers, 37. 



Alb. I. Bib!. Municipale Rouen , Ms fr. 927. 



Alb. 2. Bibl. Nat., Ms fr. 455, fol. 9. 



Alb. 3. Bibl. Nat., Ms fro 9186, fol. 304'". 
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van een op hoog peil staande handelscorrespondentie, het ontwikkelen van 
nieuwe vennootschapsvormen, credietinstellingen, financieIe technieken en 
een verzekeringswezen? Zeker, dit is niet het hele beeld van de M.E. eco
nomie, maar dat doet toch niets af aan de portee van deze vraag. AI deze 
Middeleeuwse vormen van economisch handelen getuigen van een "geest", 
kapitalistisch in de omschrijving die Weber daaraan gaf, ze worden ge
dragen door de mentaliteit van de koopman, die "per ragione" handel wil 
drijven 166) . 

2.4. Temperantia en Technologie: het ideaal van de rationele levensme
thodiek 

G. Abramowski heeft in zijn dissertatie aan verschillende critici van 
Webers opstel over de Puriteinse ethiek verweten, dat ze werken met een 
begrip "kapitalistische geest", dat veel ongedifferentieerder is dan dat van 
Weber zelf 167). 

Zo kunnen zij - meent hij - gemakkelijk aantonen dat de "kapitalis
tische geest" al lang voor de Reformatie bestaan heeft. Hun kritiek snijdt 
echter geen hout, omdat zij verwaarlozen wat voor Weber juist het essentiele 
uitmaakte van deze geest: de methodiek van een "rationaler Lebens
fiihrung". Wij willen in het midden laten of het verwijt van deze apologeet 
van Weber weI terecht is; ons raakt het in ieder geval niet, omdat we menen 
Weber in dit opzicht recht gedaan te hebben. Onverminderd blijft echter de 
vraag bestaan, die Abramowski bevestigend schijnt te beantwoorden, of de 
"kapitalistische geese' met de rationele lading die Weber daaraan gaf, 
eerst een product der Reformatie is. In onze voorgaande paragrafen hebben 
we daarom zo sterk de nadruk gelegd op de "rationele" momenten in de 
economische mentaliteit der M.E. - structureel (2.2.) en feitelijk (2.3.) -, 
om goed uit te laten komen dat Webers studie op dit belangrijke punt een 
sterke relativering behoeft. Wij hopen duidelijk gemaakt te hebben dat 
economisch rationalisme in het stedelijk-burgerlijk milieu niet geloochend 
kan worden. Wij willen dit gehele problemencomplex nog eens vanuit een 
heel andere gezichtshoek benaderen en weI vanuit de M.E. iconografie. 
Daar is interessant illustratiemateriaal - een hogere pretentie heeft het 
hierna volgende niet - te vinden voor het ideaal van het rationeel gere
guleerde leven 168). 

In 1452 nam de gemeenteraad van Rouen het initiatief om de nagedach
tenis van haar vroegere mede-burger, Nicolaas van Oresme (gest. 1382), 
beroemd o.a. door zijn verhandeling over het geldwezen, te eren. Zij ver-

166) Vgl. J. Le Goff, Marchands et banquiers, 41 : "Ie marchand - banquier 
medieval est un capitaliste. II l'est aussi par son esprit". J. Heers, Le travail au 
moyen age, 51: "une mentalite resolument 'capitaliste'''. Er zouden nog vele 
soortgelijke uitspraken aangevoerd kunnen worden. 

167) G. Abramowski, Das Geschichtsbild Max Webers, 41 e.v. 
168) De navolgende beschouwing is vnl. gebaseerd op het materiaal in: L. 

White, The Iconography of Temperantia and the Virtuousness of Technology. 
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leende opdracht aan een kunstenaar om een sier-handschrift te vervaardigen 
van zijn Franse vertalingen van Aristoteles' werken. Onze bijzondere in
teresse gaat nu uit naar de wijze waarop de "Ethica" verluchtigd werd: de 
zeven deugden staan op een rij afgebeeld, met in het midden Temperantia. 
Ben reproductie hiervan drukken wij hier af (afb. 1). Twee dingen vallen 
vooral op in deze illustratie. In de eerste plaats de centrale positie van 
Temperantia. Daarnaast de attributen, waarmee deze deugden en in het 
bijzonder Temperantia zijn uitgerust. Wij willen daarover achtereenvolgens 
enkele korte notities maken. 

I. De positie van Temperantia. De Middeleeuwen kenden een systeem 
van zeven deugden: allereerst de drie theologische: fides, spes en caritas, 
waaraan vanaf de Karolingische tijd werden toegevoegd de vier "natuur
lijke" of "cardinale" deugden: prudentia, justitia, fortitudo en temperantia. 
Deze laatste virtus werd onmiskenbaar als de minst belangrijke beschouwd. 
In de verschillende M.E. catalogi neemt Temperantia steeds een geringe 
plaats in 169). 

In de late M.E. is daar echter een radicale verandering in gekomen en is 
Temperantia opgeklommen tot de hoogste plaats op de ladder der deugden. 
Bij de huidige stand van het onderzoek is nog niet duidelijk, hoe deze ver
schuiving precies in zijn werk is gegaan. Ongetwijfeld hebben daarbij ver
schillende factoren een rol gespeeld. In onze samenhang is het voldoende 
die zeer beknopt aan te geven: 

a. de invloed van de in de volkstaal geschreven ridderliteratuur. Centraal 
in het ridderlijke deugdsysteem, dat zijn neerslag gevonden heeft in 
heldenepen en ridderromans, staat de mesure, maze, misura. Het is 
bekend dat de M.E. burgerij in het zoeken naar een eigen levensstijl vaak 
niet verder kwam dan een imitatie en naiiperij van het ridderlijke ge
dragspatroon. De vraag dringt zich aan ons op of het burgerlijk ideaal 
van het rationeel gereguleerde leven, waarvan Weber de oorsprong 
zocht in het monastieke milieu, misschien een van zijn wortels heeft 
gehad in de ridderlijke notie van de "mesure". Het is interessant om op 
te merken dat de Puritein Spencer, na in het eerste boek van zijn "Faerie 
Queene" de "Heiligheid", d.w.z. de menselijke eerbied jegens God, 
behandeld te hebben, het tweede boek wijdde aan Temperantia, de 
plicht van de mens om zich zelf te beheersen 170). 

b. de invloed, die uitging van de introductie van Aristoteles' ethische 
werken sedert de 13e eeuw. De auteur van een popuiaire samenvatting 
van deze ethiek, Brunetto Latini, schreef aan het eind van deze eeuw 
dat volgens de Meester (d.i. Aristoteles) aIle andere deugden minder zijn 

169) V gl. de beeldende karakteristiek van L. White, The Iconography of Temper
antia and the Virtuousness of Technology, 203: "Temperance was a wallflower at 
the scholastic ball". 

170) L. White, The Iconography of Temperantia and the Virtuousness of Tech
nology, 218 e.v. 
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dan Temperantia 171). Ongetwijfeld een onjuiste interpretatie van Aris
toteles, maar juist daarom des te significanter. 

c. een derde factor van betekenis kan zijn geweest de geleidelijke identifi
catie van Temperantia met de goddelijke Sapientia, in afbeeldingen vaak 
gesymboliseerd door koning Salomo. De nieuwe positie van Temperantia 
werd a.h.w. gecodificeerd in het omstreeks 1334 geschreven Horologium 
sapientiae van de Duitse mysticus Heinrich Suso, dat in vrijwel aIle 
Europese talen vertaald werd. Het is een dialoog tussen de auteur en 
Sapientia, die tevens spreekt met de stem van Temperantia, de deugd die 
het Christelijke leven reguleert. Welke betekenis moeten wij toekennen 
aan deze sneIle opmars van Temperantia? L. White meent hierin een 
symptoom te zien van "the growth of lay ascetism, which reached its 
culmination in the Puritans but which long antedated the Reforma
tion" 172). Het is niet onmogelijk, maar voor een dergelijke verstrekkende 
conclusie bezitten we toch eigenlijk nog onvoldoende bewijsmateriaal. 
Dat er echter zekere aamakingspunten bestaan met de rationalisering 
van het leven, zoals we die hiervoor t.a.v. het stedelijk economisch 
milieu beschreven hebben, is m.L onmiskenbaar. Daartoe dienen we 
speciaal te letten op de attributen, waarmee Temperantia wordt afge
beeld. 

II. De technologische attributen. De iconografie van Temperantia bezit 
in de M.E. een vast schema: een vrouw, die een kruik vasthoudt, waaruit 
zij water giet in een nap met wijn, die zo verdund wordt. In de late M.E. 
wijzigt zich dit beeld echter volkomen, een verandering die zeker samen
hangt met de groeiende betekenis, die aan Temperantia wordt toegekend. 

Vanaf de 14e eeuw wordt Temperantia, het eerst in Italii~, weldra ook in 
Frankrijk en Bourgondie, gerepresenteerd met een mechanisch uurwerk, de 
meest recente ontdekking van die tijd. Is het niet treffend, dat de klok, 
wier betekenis en noodzaak voor de rationalisering van het economisch 
leven wij in het voorafgaande meermalen benadrukt hebben, in de icono
grafie verschijnt als een symbool van het gereguleerde leven? Uit de vele 
voorbeelden kiezen wij een illustratie uit een Franse vertaling van het 
Horologium sapientiae (afb. 2). Salomo, de belichaming van Sapientia
Temperantia, is bezig een ingewikkelde klok te repareren; het gereedschap 
ligt aan zijn voeten. De eigenaar van het handschrift, de heer van Gruuthuse, 
kijkt links vol devotie toe. 

Het is nu tijd om terug te keren naar de illustratie uit het Rouen-manu
script, waarover we in het begin spraken (afb. 1). De centrale positie neemt 
hier Temperantia in; op haar hoofd ontdekken we weer een klok. Maar zij 
bezit nog meer attributen. In haar mond is een bit; in haar rechterhand 
(moeilijk zichtbaar op de reproductie) houdt ze oogglazen; aan haar hielen 
zijn sporen; zij staat op een gemetselde molen. 

171) Id., 206. 
172) Id., 218. 
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Dit iconografisch schema staat niet gelsoleerd. De M.E. kunst wi! geen 
individuele expressie zijn van een allerindividueelste ziel. In een Frans 
handschrift van ca. 1470 vinden we Temperantia met precies dezelfde 
attributen afgebeeld (afb. 3). Ret belangwekkende van deze illustratie is dat 
zij tevens een soort exegese geeft van de curieuze symboliek. 

Wij lezen: 

"Qui a lorloge soy regarde 
En tous ses faicts heure et temps garde. 
Qui porte Ie frain en sa bouche 
Chose ne dist qui a mal touche. 
Qui lunettes met a ses yeux 
Pres lui regarde sen voit mieux. 
Esperons monstrent que cremeur 
Font estre Ie josne homme meur. 
Au moulin qui Ie corps soutient 
Nuls exces faire nappartient". 

Men zou kunnen zeggen dat reeds in deze M.E. iconografie de verschil
lende elementen van de burgerlijke rationele levensmethodiek, waarop 
Weber in zijn studie over de Puriteinse ethiek zo'n nadruk legde, ten tonele 
worden gevoerd. Ret uurwerk betekent regelmaat en precisie; het bit 
beteugeling, m.n. in het woord; de "bril" een scherpe blik; de sporen rijp
heid en de windmolen gestage arbeidzaamheid 173). 

Er is nog een ander interessant aspect aan de illustratie in het Rouen
handschrift. Van links naar rechts zien wij: Fides, die een codex vasthoudt; 
Spes, met een bijenkorf en een spade, staat op een vogelkooi en draagt een 
schip op haar hoofd; Caritas staat op een oven; rechts van Temperantia 
bevindt zich Justitia met haar zwaarden en balans; Prudentia houdt een 
spiegel vast en een zeef; Fortitudo draagt een aambeeld op haar hoofd en 
staat op een schroefpers. 

Overzien wij het geheel, dan is het opmerkelijk - L. White, die als geen 
ander de M.E. technologie kent, heeft daarop gewezen - dat aIleen de at
tributen van Temperantia, m.u.v. het bit, van recente datum zijn. De hier 
afgebeelde sporen stammen uit het einde van de 13e eeuw, oogglazen werden 
ca. 1280 uitgevonden, de mechanische klok werd aan het begin van de 14e 
eeuw ontwikkeld (zie par. 2.1.) en de gemetselde stadsmolen verscheen ook 
eerst in de 14e eeuw. Welke conclusie mogen wij hieraan verbinden? Tem
perantia, in de late M.E. tot de hoogste deugd verheven, wordt niet slechts 
getooid met de belangrijkste technische uitvinding van de M.E., de klok, 
maar heel in het algemeen met de meest recente technologie. "The new icon 
of Temperance tells us that in Europe ... machinery, mechanical power, 
and salutary devices were taking on an aura of 'virtuousness' such as they 
have never enjoyed in any culture save the Western" 174). 

173) Id., 214. 
174) Id., 216/7. 
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Deze laat-M.E. waardering van de technologische vooruitgang is tevens 
een ander aspect van het economisch rationalisme, dat we in dit hoofdstuk 
tegenover Weber wilden benadrukken. 

3. BEROEP ALS "ROEPING"? 

Uit paragraaf 1.1 . (de Protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme) 
zal duidelijk geworden zijn welk een eminente plaats in Webers visie de 
voorsteIling van het wereldlijk beroep als geestelijke roeping ("calling") 
inneemt. De grote betekenis, die hij hieraan hecht, blijkt ook uit zijn andere 
geschriften. In zijn studie over "Die Agrarverhiiltnisse im Altertum" 175) 

noemt hij als een van de belangrijkste factoren, die de ontwikkeling van het 
antieke economische leven hebben geremd, het ontbreken van de "ethische 
Verkliirung der Erwerbsarbeit". "Die Stiitze, weIche die Rationalisierung 
und Oekonomisierung des Lebens an der wesentlich religios motivierten 
'Berufsethik' der beginnenden Neuzeit fand, mangelte dem antiken 'Wirt
schaftsmenschen'" 176). 

Eerst de Puriteinse ethiek creeerde een nieuw en machtig arbeidsethos; 
de kwalificering van de wereldlijke arbeid als religieus "beroep" is "eine 
der folgenschwersten Leistungen der Reformation" 171). Wat is er, zo 
vragen we, in de tijd tussen Oudheid en Reformatie, letterlijk het Medium 
Aevum, gebeurd? In paragraaf 1.2. hebben we Webers opvatting reeds 
weergegeven: de M.E. traditie beschouwde de wereldlijke arbeid als "sittlich 
an sich indifferent wie Essen und Trinken"; de arbeid is slechts naturali 
ratione noodzakelijk. 

Webers uiteenzetting over de vernieuwing, die het Calvinistische be
roepsethos introduceerde, heeft een geweldige invloed gehad en is vaak 
met een vanze1fsprekendheid, die weleens verwondering wekt, in de weten
schappe1ijke literatuur overgenomen. Ter illustratie voeren we slechts twee 
specirnina aan, die zonder moeite met talloze andere voorbeelden aangevuld 
zouden kunnen worden. "Erst dem Calvinismus gelang es", zo schrijft A. 
SaJz, "dem neuen Lebensstil, den das kapitalistische Wirtschaftssystem 
forderte und hervorbrachte, die religiose Weilie zu geben .. . , so dass diese 
Lebensordnung nun ... erschien ... als gottwohigefiillig, ja, als hochste 
sittliche gottgewollte Pflicht" 178). Ook een eredoctor van de Vrije Universi
teit, J. Bohatec, beschouwt de beroepsopvatting van Luther en Calvijn als 
"eine wahrhaft kopernikanische Umwiilzung der mittelalterlichen . . . 
Ethik" 179). 

Webers opvatting heeft echter ook felle kritiek van R.K. zijde onder
vonden. Rij wordt beticht van een "valse voorstelling van zaken". "Ret 

176) Herdrukt in: Gesamm. Aufsatze zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 
Tiibingen, 1924, 1-288. 

176) Id., 33. 
177) M. Weber, Gesamm. Aufsatze zur Religionssoziologie I, 72. 
178) A. Salz, Zur Geschichte der Berufsidee, in: Archiv f. Sozialwissensch. und 

Sozialpolit. 37 (1913), 410. 
179) J. Bohatec, Calvins Lehre von Staat und Kirche, 1937, 639. 
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is Diet waar dat de Kerk in de M.E. verachting zou hebben gehad voor de 
wereldse beroepen" 180). Of: "es ist jedoch nicht so, als ob die katholische 
Kirche vor Luther die weltliche Arbeit nicht als Gott wohIgefiilIig oder als 
Gott zugeordnet erkannt und anerkannt hatte" 181). H. Pesch heeft in een 
geharnast artikel de stelling verdedigd: "der ethische Begriff des Berufes 
war langst var Luther in der ganzen heutigen Ausdehnung bekannt und 
anerkannt" 182). 

Men kan zich echter niet aan de indruk onttrekken dat sommige R.K. 
historici met een sterk geidealiseerd beeld van de M.E. werken. Men leze 
b.v. deze evocatie van O. SchiIIing: "In der Bliitezeit des Mittelalters waren 
die christlichen Ideen, die sich auf die Ehre der Arbeit, auf Beruf und 
berufsstiindische Gliederung beziehen, zur Geltung gekommen, mit der 
Folge, dass eine Ordnung der wirtschaftlichen und socialen Verhaltnisse 
und ein Stand der Kultui erreicht wurden wie nie zuvor und nie her
nach" 183). Hier is meer sprake van een wensdroom dan van een door de 
feiten gewettigde conc1usie. In ieder geval komt uit deze discussie pro en 
contra de these van Weber duidelijk naar voren dat bij de eigen positie
bepaling een grote rol speelt de beoordeling van de M.E. waardering van het 
wereldlijke beroep. Het is derhalve alleszins zinvol een enkele beschouwing 
aan dit thema te wijden. 

3.1. Inleiding: idee en werkelijkheid 

I. Wie een onderzoek wil instellen naar de vraag hoe de M.E. de wereld
lijke arbeid gewaardeerd hebben, of zij al het idee van het beroep (in de zin 
van "roeping") kenden, begeeft zich in een buitengewoon complexe materie. 
Complex ook al daarom, omdat de M.E. zelf veelvormig zijn; het karakter 
van dit tijdperk is veel minder homogeen dan bij Weber tot uitdrukking 
komt. Uit onze samenvatting van zijn visie op het M.E. ethos (paragr. 1.2.) 
zal duidelijk geworden zijn dat volgens Weber in de M.E. alleen de vita 
contemplativa werkelijk normgevend is geweest. "Wertung des innerwelt
lichen Lebens als Aufgabe" was in de M.E. onmogelijk, oordeelt Weber 
zelfs. Daarom ook werd het gewone, wereldlijke leven in de M.E. zo weinig 
ethisch doordesemd. De meer religieuze naturen trokken zich, teneinde een 
bijzondere gemeenschap te vormen, uit de wereld terug, omdat "eben in 
der Ueberbietung der innerweltlichen Sittlichkeit das spezifisch heilige 
Leben lag". 

Het valt Diet te loochenen dat dit inderdaad een bijzonder belangrijke 
kant van de M.E. wereld is geweest. Wanneer we b.v. heiligenlevens door
lezen, dan ontmoeten we steeds weer het motief van de wereldontzegging, 
juist uit liefde tot God. Maar, zo moeten we hier aan toevoegen, het is een 

180) Theologisch Woordenboek I, Roermond, 1952, s.v. Beroep. 
181) Lexikon f. Theologie und Kirche II, s.v. Beruf. 
182) H. Pesch, ChristIiche Berufsidee und "kapitalistischer Geist", in: Stirnmen 

aus Maria Laach 75 (1908), 523-531; hier 527. 
183) O. Schilling, ChristJiche GeseJIschaftslehre, Miinchen, o.J., 67. 
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zijde van de M.E. werkelijkheid, de ascetische. Tawney geeft in zijn schets 
van de M.E. achtergrond een veel genuanceerder en daardoor veel juister 
beeld, wanneer hij het monachale ascetisme een van de vier houdingen 
noemt, die het M.E. denken t.O.V. de wereld heeft aangenomen 184); naar 
zijn mening is de "negatieve" attitude ook Diet het meest karakteristiek voor 
de M.E. 185). 

Ietwat schematisch voorgesteld, kan men zeggen dat de M.E., soms zelfs 
in een persoon, een grote spanning hebben gekend - waarmee ze nooit zijn 
klaargekomen - tussen de ascetische wereldontzegging en de positieve op
dracht om deze wereld gestalte te geven 186). Deze tweede pool is even 
wezenlijk voor het Medium Aevum. De intentie om een specifiek "Christe
lijke" cultuur te vormen is zelfs een innovatie van de vroege M.E. In de late 
Oudheid had de Kerk nauwelijks een poging gedaan tot "Christianisering" 
van de samenleving. Zij had zich er tevreden mee gesteld die elementen van 
de heidense erfenis te elimineren, die direct in strijd waren met haar ethische 
normen 18'1). 

Eerst in de M.E. is de eis gesteld de goddelijke ordeningen hie et nunc 
op te richten, het Koninkrijk Gods reeds op deze aarde te realiseren. En 
met een enorme vitaliteit hebben de M.E. dit loodzware program op zich 
genomen. Vele levensuitingen der M.E. getuigen van dit alles beheersende 
doe!. Het Imperium, dat als aardse "Abbild" van de Civitas Dei, "pax" en 
"iustitia" wilde realiseren onder het populus christianus. Karel de Grote 
wordt als de "novus David" opgeroepen om zijn rijk in te richten naar de 
Bijbelse modellen, zoals die m.n. in het Oude Testament gevonden wor
den 186). De kruisvaarders, die met het zwaard het aardse Jerusalem be
vrijden, omdat God het wil. Ook de Scholastieke doctrines van iustum 
pretium en usura-verbod kunnen we zien als een uiting van het M.E. 
streven om het leven te modelleren naar de norma rectitudinis. 

Hoe ver en hoe diep is de sacralisering in de Middeleeuwen gegaan? Het 
is een centraal probleem voor iedere mediaevist 189). Zonder te willen 
romantiseren, kunnen we toch in ieder geval vaststellen, dat de M.E. het 
"Christelijke" tijdperk zijn. Niet omdat het de maxirnes van het Christen
dom wist te realiseren - het is op meer dan een punt schromelijk te kort 
geschoten -, maar omdat het Christelijk zijn wilde 190). Wat heeft dat be
tekend, zo vragen we, voor de waardering van de arbeid? Want is er niet 
een diepgaand verschil tussen de Bijbelse leer van de arbeid en de antieke 
opvatting daarover? 

184) R. H. Tawney, Religion and the Rise of Capitalism, 30/1. 
185) Id., 32. 
186) Zie daarvoor het fijnzinnige boekje van M. Seidlmayer, Das Mittelalter, 

Regensburg, 1949, 36 e.v. 
187) M. Seidlmayer, Currents of Mediaeval Thought, Oxford, 1960, 21. 
188) Vgl. Y. Congar, Twee factoren die bijdroegen tot de sacralisering van het 

rniddeleeuwse maatschappelijke leven (in het westen), in: Concilium 5 (1969), 
52 e.v. 

189) Zie met name M. Seidlmayer, Currents of Medieval Thought, Oxford, 1960. 
190) M. Seidlmayer, Das Mittelalter, 56. 
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II. De homo faber is voor het antieke besef een "banausos" 191). Preciezer 
gezegd - want bij Homerus en Hesiodus bespeuren we er nog weinig van -: 
de arbeidende mens is, weI in samenhang met de groeiende betekenis van 
de slavemij, tot een "banausos" geworden en dit peioratieve oordeel heeft 
zich gedurende de gehele Oudheid gehandhaafd. Talloze Griekse en Ro
meinse auteurs getuigen van hun diepe rninachting voor de arbeid. Zo 
schrijft Cicero in zijn De officiis: "Opifices omnes in sordide arte versantur, 
nee enim quiddam ingenium habere potest officina". En er zijn nog meer 
sprekende feiten: de antieke mythologie heeft nimmer een god van de arbeid 
gekend en het Grieks bezit niet eens een woord voor "arbeid" in de modeme 
betekenis 192). 

Arbeid is voor de antieke mens vooral een labor improbus (Vergilius), 
betekent moeite en ellende, wordt in de antieke kunst voorgesteld als een 
zware last die op de schouders van de mens rust. Arbeid mat het lichaam af, 
laat de mens geen tijd om zich aan het gemenebest te wijden of naar de 
ware kennis te zoeken, slaat de geest in de ban van het streven naar winst en 
zet daardoor de mensen tegen elkaar op. Typerend is dat Plato de arbeid 
verbindt met het lagere deel in de ziel, het begerende. Kortom, de arbeid 
werd strijdig geacht met alles, wat juist bepalend was voor de antieke 
levensidealen. Volle burger is slechts hij, die zich geheel aan de staatsbe
langen kan wijden. In onze uiteenzetting over de stadstypologie (par. 2.2.) 
wezen we reeds op de politiek-militaire structuur van de antieke stadstaat. 
Daarom zal, naar Aristoteles' woorden, de beste staat geen "banausos" 
tot burger maken (polit. VII, 9). 

Terecht heeft Weber het ontbreken van de "ethische Verkliirung der 
Erwerbsarbeit" als ren van de belangrijkste factoren voor de stagnatie van 
het econornisch leven in de Oudheid aangewezen. Modeme onderzoekers 
zijn hem daarin gevolgd en sommigen zien zelfs in de afwezigheid van een 
werkelijk arbeidsethos ren van de voomaamste momenten in de ineen
storting van het Romeinse rijk. Zijn val is, zo schrijft P. Jaccard, meer 
veroorzaakt "par son mepris du travail et des travailleurs que par Ie 
soulevement et l'invasion des peuples barbares". Een van de laatste grote 
Romeinse keizers, Septirnius Severus, heeft kort voor zijn sterven, in 211, de 
situatie scherp doorzien. "Laboremus", voegde hij zijn officieren toe, maar 
zijn woorden hebben de antieke "antibanausie" niet kunnen overwinnen 193). 

Eerst de Joods-Christelijke traditie heeft een totale herwaardering van de 
arbeid en de arbeidende mens mogelijk gemaakt. Het is hier niet onze be
doeling om de totale visie van de Bijbel op de arbeid uiteen te zetten. Dat 
is trouwens al eerder gedaan door W. Bienert in zijn prachtige boek "Die 
Arbeit nach der Lehre der Bibel" 194). Wij willen volstaan met te wijzen op 
enkele wezenlijke punten in de Bijbelse conceptie. 

191) Zie in het algemeen: P. Jaccard, Histoire sociale du travail, 69 e.v.; F. 
Steinbach, Der geschichtliche Weg des wirtschaftenden Menschen, 6 e.v. 

192) G. Lefranc, Du travail maudit au travail souverain, 12 e.v. 
193) P. Jaccard, Histoire du travail, 99. 
194) Stuttgart, 1954. 
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Arbeid in al haar vormen is in de Bijbel steeds een dienen. Dat wordt al 
uitgedrukt in het Hebreeuwse werkwoord abad, dat tegelijk dienen en wer
ken betekent. Arbeid is primair het dienen van God, het menselijk antwoord 
op de goddelijke opdracht, zoals die al in het Paradijs gegeven is. "En de 
Here God nam den mens en plaatste hem in den hof van Eden om dien te 
bewerken en te bewaren". De Vulgaat vertaalt in deze capitale tekst van 
Genesis 2: 15 "ut operaretur": opdat hij arbeide. Het was Gods wil dat de 
mens de "mandataris" (de term is van Bonhoeffer) werd van Zijn Schep
ping, Zijn mede-arbeider: "vervult de aarde en onderwerpt haar" (Gen. 
1 : 28). De arbeid is zo uitdrukking van de gemeenschap met God. 

Maar de mens heeft in zijn hoogmoed de goddelijke orde geschonden. 
Daarom sprak God na de val tot de mens: "de aardbodem is om uwentwil 
vervloekt; al zwoegende zuit gij daarvan eten zolang gij leeft, en doomen 
en distelen zal hij u voortbrengen, en gij zult het gewas des velds eten; in 
het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot den aardbodem 
wederkeert . . . " (Gen. 3: 17 e.v.). Deze tekst is vaak verstaan als een ver
vloeking van de arbeid, maar dat is exegetisch niet juist. Niet de arbeid 
wordt veroordeeld, maar de aardbodem, d.w.z. het terrein en de condities 
van de arbeid. Door de menselijke zonde is de arbeid een labor geworden, 
die in het zweet des aanschijns verricht moet worden. De goddelijke cul
tuuropdracht aan de mens is echter niet door de val opgeheven, maar blijft 
de hele geschiedenis van kracht tot de eeuwige Sabbath, wanneer "de 
zaligen rusten van hun moeiten" (Openb. 14: 13). 

Arbeid is in de Bijbel niet louter dienst aan de Schepping, maar tegelijk 
ook dienst aan de mens. Slechts door arbeid kan de mens in zijn levens
onderhoud voorzien: "want gij zult eten de opbrengst van uw handen" 
(Ps. 128:2). Daarom is de arbeider zijn loon waard (Luc. 10:7). Maar de 
arbeid moet zich niet aIleen richten op de arbeidende zelf, maar ook op de 
mede-mens, is tevens dienst aan de gemeenschap, zoals vooral Paulus in 
verschillende brieven heeft benadrukt. 

De arbeid heeft zo in de Bijbel een religieuze waarde en betekenis ont
vangen, die schril afsteekt met de minachting voor het handwerk bij de 
Grieken en Romeinen. "En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles 
in de naam des Heren Jezus" (Col. 3: 17). "Erst die religiose Begriindung 
der Arbeitspflicht durch das Christentum hat ... die Voraussetzungen fiir 
die modeme Arbeits- und Wirtschaftsethik geschaffen" 195). 

III. Niet, dat het Christendom zelf een sociaal-revolutionaire beweging 
wilde zijn. Alle tendenties in die richting heeft de Kerk steeds als ketters 
veroordeeld. Maar weI rustte de Christelijke arbeidsethiek op grondslagen, 
die van binnen uit en a.h.w. onbedoeld de bestaande sociale en economische 
structuren moesten vemieuwen 196). Dat vereiste tijd, een langdurige scholing 
en opvoeding. Pas na eeuwen heeft de Christelijke conceptie van de arbeid 

195) F. Steinbach, Geburtsstand, Berufsstand und Leistungsgemeinschaft, 55. 
196) Vgl. E. Troeltsch, Die Soziallehren, 50. 
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de Westerse wereld doordrongen en de positie van de homo faber weten te 
wijzigen. De antieke samenleving heeft zij DOg nauwelijks kunnen om
vormen. Eerst in de vroege M.E. bespeuren we iets van een mentaliteits
verandering. Vooral van de Benedictijnse kloosters met hun ideaal van 
"ora et [abora" zijn daartoe belangrijke impulsen uitgegaan 191). 

"Ledigheid is een vijand van de ziel", schrijft Benedictus in zijn regel. 
"Daarom moeten de broeders op bepaalde uren zich wijden aan handen
arbeid en eveneens op bepaalde uren aan geestelijke lezing". In cap. 48 
wordt dit op gedetailleerde wijze geregeld: "van Pasen tot 14 september 
gaan de broeders 's morgens werken en vanaf de priem (d.L tussen zes en 
zeven uur) tot ongeveer het vierde uur datgene doen, wat noodzakelijk 
gedaan moet worden. Vanaf het vierde uur tot ongeveer het zesde uur 
kunnen zij zich toeleggen op de lezing" 198). Dat betekent dat de klooster
lingen ca. acht uur per dag lichamelijke arbeid moeten verrichten. De 
broeders moeten daarover niet ontstemd raken, "quia tunc veri monachi sunt, 
si labore manuum suarum vivunt, sicut et patres nostri et aposto/i". 

Waarom moeten de monniken arbeiden? Allereerst, zoals gezegd, als 
dienst aan de ziel. Daarom mag de arbeid ook niemand tot last worden, 
maar moet de abt steeds rekening houden met ieders persoonlijke om
standigheden. Wie zich op zijn arbeid laat voorstaan, dient door de abt zo 
snel mogelijk van zijn taak ontheven te worden, want dit is niet minder 
schadelijk voor de ziel. "Beroemt zich echter ren van hen op zijn vakkun
digheid, omdat hij van mening is daardoor het klooster een grote dienst te 
bewijzen, dan worde hem de uitoefening van zijn yak ontzegd en mag hij 
deze niet hervatten alvorens hij zich heeft vernederd en de abt hem opnieuw 
toestemming heeft gegeven" 199). 

Voorts is de arbeid - dat spreekt ook al uit de vorige tekst - dienst aan 
de kloostergemeenschap, die zo ingericht moet worden, dat "al het nodige 
zich binnen de muren bevindt, zoals water, de molen, de tuin en de diverse 
werkplaatsen" 200). Tenslotte is in de Regula Benedicti de arbeid dienst 
jegens Christus, is de monnik een arbeider in de "werkplaats van God". 
Daarmee heeft de arbeid een religieus-zedelijke waarde gekregen, die de 
antieke minachting voor het handwerk ver achter zich moest laten. 

De regel van Benedictus is "zur Pflanzschule der Arbeitsethik des Mit
tel alters" geworden 201); het monastieke arbeidsethos is niet tot de klooster
kring beperkt gebleven, maar heeft mede vorm gegeven aan de economische 
mentaliteit van de vroege M.E. AI bezitten we voor deze tijd slechts weinig 
schriftelijke documenten, toch kunnen we daarin zekere steunpunten voor 

197) Zie daarvoor vooral de stu die van F. Steinbach, Der geschichtliche Weg des 
wirtschaftenden Menschen, 18 e.v.; wei hoede men zich ook hier voor een romanti
sering van het kloosterleven. In punt IV gaan we nader in op de discrepantie tussen 
ideaal en werkelijkheid. 

188) Geciteerd naar H. U. von Balthasar, Vijf bronnen van Christelijke geest, 
Haarlem, 1957, 158 e.v. 

199) c. 57; H. U. von Balthasar, 164. 
200) c. 66; id. 173. 
BOl) F. Steinbach, Der geschichtliche Weg, 20. 
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deze bewering vinden. Een significante ontwikkeling is m.n. op te merken in 
de enige bron, die in deze tijd rijkelijk vloeit: de heiligen-vita. "Es gehort 
beinahe zur Eigenart des merowingischen Heiligentyps, dass man in dieser 
Zeit nicht mehr als Martyrer, Asket oder Kirchenlehrer heilig wurde, 
sondem auf Grund der praktischen Arbeit an der Kultivierung des Lan
des" 202). Missionaire activiteit gaat vrijwel steeds samen met ontginning en 
kolonisatie. 

En dit "activisme" heeft in de vroege M.E. ook de arbeidende mens in 
zijn ban geslagen: uitgestrekte wouden worden gerooid, moerassen droog
gelegd, grote gebieden ontgonnen. Vooral de na de Tweede Wereldoorlog 
tot ontwikkeling gekomen "Landesgeschichte" heeft onze kennis op dit 
punt belangrijk verdiept. De urbanisering sedert de llde eeuw heeft deze 
vroeg-Middeleeuwse cultuur-arbeid - cultuur hier in de meest letterlijke 
zin van het woord - wat op de achtergrond gedrongen, maar niemand zal de 
grote betekenis van deze kolonisatie voor het Avondland willen loochenen. 

Verschillende factoren hebben bij deze beweging een rol gespeeld, 
politieke zowel als economische; men denke b.v. aan de ineenschrompeling 
van de handel. Maar daarmee is toch geen uitputtende verklaring voor dit 
"activisme" gegeven. De ontginnings-"woede" vanaf de 6de eeuw, die aIle 
lagen der bevolking begeesterde, zou niet mogelijk geweest zijn zonder ook 
een nieuwe mentaliteit. Want de Germaan was oorspronkelijk zeker niet 
een specifiek "Wirtschafts"-mens. Oorlog en roof stonden hoger in aanzien 
dan het werk op het land 203), al kende hij niet de antieke minachting voor 
de arbeid. Op akkerbouw legden de Germanen zich niet toe, naar Caesar 
meedee1t: "Agri culturae non student" 204). Archaeologisch onderzoek 
heeft het door de antieke auteurs geschilderde beeld bevestigd: de graf
vondsten uit later tijd getuigen van het militaire ethos der Germanen. 

De ontmoeting van Christendom en "Germanentum", na eeuwen van 
migraties sedentair geworden, is - historisch gezien - bijzonder vrucht
baar geweest. De door missionarissen en Benedictijner monniken voorge
leefde Christelijke arbeidsethiek, waarin het ontginnen tot cultura Dei 
wordt, heeft bij de boeren wortel geschoten, ongetwijfeld omdat hier -
vergeleken met de Oudheid - de voedingsbodem gunstig was. De daaruit 
voortkomende nieuwe arbeidsgeest en "frontier"-mentaliteit heeft de eco
nomische ontwikkeling van de vroege M.E. beslissend mee bepaald. De 
kolonisatiebeweging is de eerste grote manifestatie van het Christelijke 
arbeidsethos 205). 

202) Kath. Weber, Kulturgeschichtliche Probleme der Merowingerzeit im Spiegel 
friihmittelalterlicher Heiligenleben, in: Studien und Mitteil. zur Gesch. des Bene
dikt. Ordens 48 (1930), 373. 

203) Vgl. Tacitus-Germania, c. 14: "Pigrum quin immo et iners videtur sudore 
adquirere, quod possis sanguine parare". 

204) De bello GaIIieo VI, 22. 
205) VooraI de werken van F. Steinbach hebben dit in het Iicht gesteld; zie F. 

Steinbach, Geburtsstand, Berufsstand und Leistungsgemeinschaft, 59; id., Der 
gesehiehtIiche Weg, 29. Zijn voorsteIIing van zaken is overgenomen door O. 
Brunner, Das Problem einer europiiischen Sozialgesehiehte, 92. 
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Met deze beknopte historische uiteenzetting beoogden we vooral duidelijk 
te maken dat niet eerst het Puritanisme verantwoordelijk gesteld kan worden 
voor het "innerweltliche" arbeidsethos. Reeds in de vroege M.E. zien wij 
daarvan uitingen, die teruggaan op genuine Christelijke ideeen. In het alge
meen geldt voor de M.E. dat juist dit Christelijke gedachtengoed de antieke 
antibanausie onmogelijk heeft gemaakt. Is het niet opvallend dat Thomas, 
hoewel sterk bemvloed door Aristoteles, nooit tot die verachting van de 
arbeid en de arbeidende mens is gekomen, welke "de Filosoof" - de 
aanduiding voor Aristoteles in de Scholastiek - zo overduidelijk had doen 
blijken? (v.g.!. paragr. 3.2.). 

IV. Moeten we nu met L. White concluderen: "The spiritual value of 
hard work was not, as Weber implied, a Calvinist discovery; on the con
trary, it was integral to the Christian ascetic tradition going back through 
the monks to Jewish roots" 206)? Dat is te simplistisch en te theoretisch 
geredeneerd. Want de Christelijke conceptie van de arbeid heeft in de M.E. 
veelszins een virtueel karakter gehouden; er gaapt een diepe kloof tussen 
idee en werkelijkheid. Ascetische, feodale en spiritualistische invloeden 
hebben de oorspronkelijke ideeen vaak onherkenbaar omgevormd, ook in 
het monastieke milieu. Lichamelijke arbeid werd in het klooster spoedig 
overgelaten aan horigen en lekebroeders, zodat de monnik zelf zich on
bekommerd kon wijden aan de vita contemplativa, die naar Thomas' oor
deel "simpliciter melior est quam activa" 20'1). 

Vooral is het Christelijke arbeidsethos overstemd door het M.E. stands
denken. De idee van een hierarchische standenordening is een essentieel 
bestanddeel van het M.E. wereldbeeld geworden. Te meer, omdat naar 
M.E. opvatting het gebouw der standen op een religieus fundament rustte. 
Het is Gods wil dat de mens in een bepaalde stand wordt geboren en het is 
daarom een verzet tegen de goddelijke wereldorde als het individu de grenzen 
van zijn status waagt te overschrijden. Hoezeer de standsidee het M.E. 
denken, ook in de kloosters beheerste, blijkt uit een brief van Hildegard 
van Bingen (gest. 1179), waarin zij antwoordt op een vraag waarom zij 
slechts adellijke vrouwen in haar klooster opneemt, terwijl de H. Schrift 
toch leert, dat er voor God geen onderscheid des persoons is. Hildegard 
schrijft: "Deus etiam habet ... scrutationes in omni persona, ita quod 
minor ordo super superiorem non ascendat .. . Et quis homo congreget 
omnem gregem suum in unum stabulum, sc. asinos, oves, hoedos, ita quod 
non dissipet se?" Wie verenigt ezels, schapen en bokken in een stal? Moet 
daarbij niet de "honestas morum" te gronde gaan 206)? 

De driedeling der samenleving in oratores, bellatores en laboratores is 
een welhaast sacrosanct gegeven. "De boer moet - is deze imperatief niet 

206) L. White, The Iconography of Temperantia, 198. 
201) Vgl. O. Schmucki, Vita activa et contemplativa, in: Lex. f. Theologie und 

Kirche X, 815-817. 
208) Migne PL 197, 336; vgl. W. Schwer, Stand und Standeordnung im Weltbild 

des MiUelalters, 36. 
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tekenend? - paap en ridder zijn akker bewerken, de paap ridder en boer 
voor de hel bewaren, de edele ridder paap en boer beschermen tegen al wat 
hun kwaad wi) doen" 209). Daarmee is ook de positie van de arbeid getekend. 
Zij is het exclusieve terrein van de dienende stand. 

Bijzonder illustratief daarvoor is een bron, die nog te weinig in dit op
zicht is benut: de poezie van de ridderwereld, de enige lekencultuur van 
betekenis, die de M.E. hebben gekend 210). In deze epiek, die ca. 1200 haar 
hoogtepunt beleeft, kunnen we duidelijk het ridderlijke ethos t.o.v. het 
economisch leven terugvinden. 

Arbeid is een zaak voor degenen, die van lage geboorte zijn. Karak
teristiek voor het adellijke leven is daarentegen het vrij-zijn van iedere 
vorm van economische activiteit 211). Typerend voor het ridderethos is de 
volgende passage uit de Iwein van Hartmann von Aue (gest. ca. 1215). Een 
ridder treft een aantal voorname vrouwen aan, die gedwongen zijn in het 
werkhuis van twee "duive1sknechten" te arbeiden. 

"er sprach: enwaerez iu niht leit, 
so haet ich gerne vrage 
iuwer ahte unde der mage. 
ist iuch disiu armuot an geborn, 
so han ich minen wan verlorn. 
(ich sihe wol daz iu we tuot 
diu schame der selben armuot) 
und versihe michs da von : 
swer ir von kinde is gewon, 
dern schamt sich ir so sere niht 
als man hie an iu gesiht. 
nune saget mir minre noch me 
wan rehte wiez dar umbe ste. 
weder hat iu diz leben 
geburt ode unheil gegeben" 212). 

Met andere woorden: wie door geboorte tot de dienende, d.w.z. werkende, 
stand behoort, schaamt zich niet voor zijn arbeid. Maar wie van adellijke 
geboorte is, moet door onheil tot deze arbeid gebracht zijn, want voor hem 
betekent zij een schande. 

De ridderpoezie is het spiegelbeeld van de feodale wereld, waarin de 
arbeidende mens niet absoluut veracht wordt, maar slechts een relatieve, 
d.w.z. een bij zijn stand passende, erkenning vindt 213) . Toch zijn zelfs in 
deze hoofse epiek sporen te vinden van een andere wereld, die van de 
opkomende burgerij. In de Tristan van Godfried van Straatsburg (begin 

209) Geciteerd naar J. Romein, De lage landen bij de zee, Utrecht, z.j., 142. 
210) Zie daarvoor m.n. G. Bals, Die Beurteilung und Wertung der wirtschaftlichen 

Leistung und des wirtschaftenden Menschen (Bauer, Handwerker, Kaufmann) 
in hOfischer Epik und altnordischer Prosa, diss. (Masch.schrift) Bonn, 1955. Deze 
ongedrukte dissertatie is ten onrechte in de wetenschappelijke literatuur geheel 
onopgemerkt gebleven. 

211) G. Bals, Die Beurteilung, 19. 
212) v. 6304 e.v.; vgl. G. Bals,jd., 24 e.v. 
213) D.i. de conclusie van G. Bals, id., 74 ; vgl. 69. 
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13de eeuw) geeft de held zich uit voor de zoon van een koopman, maar hij 
kan geen geloof vinden. De reden is curieus : 

"und giht, er heize Tristan, 
und si sin vater ein koufman. 
i'n geloube ez aber niemer: 
wie haete ein koufman iemer 
in siner unmiiezekeit 
so groze muoze an in geleit?" 214). 

Opvallend is dat blijkens deze passage de koopman de roep van "un
miiezekeit" bezit. Ret is het kenmerk van de burger, de homo oeconomicus 
(Weber), wiens positie immers niet berust op geboorte, maar op arbeid en 
prestatie (zie onze paragr. 2). De opkomst van de stedelijke samenleving 
naast de agrarisch-feodale maatschappij, die de natuurlijke voorwaarde 
voor de standenordening geweest was, noopte in de late M.E. tot een her
nieuwde bezinning op de plaats van de arbeid en het beroep. Daarover nader 
in paragraaf 3.3. 

3.2. De beroepsidee bij Thomas van Aquino 

De belangrijkste getuige die Weber aanvoert voor zijn opvatting dat de 
M.E. traditie de wereldlijke arbeid op zich religieus en zedelijk indifferent 
achtte zoaIs iedere natuurlijke behoeftenbevrediging, is Thomas van 
Aquino 215). Ret is daarom van grote betekenis aandacht te schenken aan 
de beroepsidee bij de "Doctor Angelicus" 216) en zich af te vragen of deze 
door Weber juist geinterpreteerd wordt. 

I. Volgens Weber vQert Thomas weI de verschillende standen op God 
terug, maar niet het concrete beroep van het individu; dat is louter de 
resultante van "causae naturales", hetgeen de idee van het beroep als 
"roeping" uitsluit. "Wenn Thomas von Aquin die stiindische und beruf
liche Gliederung der Menschen als Werk der gottlichen Vorsehung hinstellt, 
so ist damit der objektive Kosmos der Gesellschaft gemeint. Dass der 
einzelne aber sich einem bestimmten konkreten 'Beruf' (wie wir sagen 
wiirden, Thomas sagt: ministerium oder officium) zuwendet, hat seinen 
Grund in 'causae naturales'''. Als bewijs citeert Weber een passage uit een 
van de theologische verhandelingen van Thomas, de Quodlibeta: 

"Haec autem diversificatio hominum in diversis officiis contingit primo ex 
divina providentia, quae ita hominum status distribuit, . . . secundo etiam ex 
causis naturalibus, ex quibus contingit, quod in diversis hominibus sunt 
diversae inclinationes ad diversa officia" 217). 

214) v. 3279 e.v. ; vgl. G. Bals, id., 49. 
216) M. Weber, Gesammelte Aufsiitze zur Religionssoziologie I, 70. 
216) Ygl' N. Paulus, Der Berufsgedanke bei Thomas von Aquin, in: Zeitschr. f. 

katholische Theologie 50 (1926), 445-454. E. Welty, Yom Sinn und Wert der 
menschlichen Arbeit. Aus der Gedankenwelt des bIg. Thomas v. Aquino, Heidel
berg, 1946. A. Auer, Christsein im Beruf. Grundsiitzliches und Geschichtliches 
zurn christlichen Berufsethos, DUsseldorf, 1966. 

211) Quaest. quodlibet. VII art. 17c. 
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De tegenstelling tussen het Thomistische en Protestantse beroepsbegrip 
treedt hier zo duidelijk aan de dag, dat Weber voorlopig met dit ene citaat 
meent te kunnen volstaan. . 

Wie echter de zoeven geciteerde tekst nauwkeurig bestudeert, voelt 
direct enige twijfel opkomen over de door Weber geconstrueerde tegen
stelling tussen sociale kosmos en individu. Men leest daar immers toch dat 
de diversificatie der mensen in verschillende beroepen ten eerste wordt 
bewerkt door de goddelijke Voorzienigbeid, in· de tweede plaats ook 
(secundo etiam) door natuurlijke oorzaken. Deze twijfel wordt nog versterkt 
wanneer men de moeite neemt de studie over Thomas op te slaan, waarnaar 
Weber op dezelfde bladzijde verwijst, nJ. de dissertatie van M Mauren
brecher 218). Want men treft in dit werk een diametraal verschillende inter
pretatie aan: 

"Weil aber die gottliche Vorsehung selbst . . . die gesellschaftliche Arbeits
teilung regelt, darum ist nun jede Teilarbeit, die der einzelne verrichtet, sein 
'Beruf', seine Pflicht, sein 'Amt', eine Dienstieistung, die er der Gesamtheit 
gegeniiber hat. Von hier aus gewinnt unser Theologe die Moglichkeit zu 
einer sittlichen Wertung des Berufs, wie man sie vor ihm wahl kaum in der 
Kirche gekannt hat ... " 219) . 

We willen voorlopig slechts volstaan met het uiten van onze twijfel over 
de visie van Weber; we komen er nog uitvoeriger over te spreken. 

De Lutherse theoloog K. Holl heeft in 1924 een studie gepubliceerd over 
de geschiedenis van het woord beroep, die sterk door Weber is bemvloed 220). 
Ook hij komt over Thomas te spreken en gaat dan nog een stap verder, 
waarbij de genoemde tekst uit de Quodlibeta weer een centrale rol speelt. 
Tegenover een mogelijke objectie, dat ook de inclinatio volgens Thomas 
uiteindelijk weer op God teruggaat, merkt hij op: "Das ist selbstverstiind
lich an sich richtig. Aber wenn Thomas dies fUr unsere Frage verwerten 
und danach auch die inclinatio aus der providentia herleiten wollte, warum 
hat er dann in den Quodlibeta providentia und inclinatio einander ent
gegengesetzt?" 221). Dat is weI een kras staaltje van bronneninterpretatie! 
Kan men werkelijk uit deze plaats aflezen dat Thomas de Voorzienigbeid 
en de natuurlijke neigingen tegenover elkaar gesteld heeft? Willen wij 
werkelijk een goede voorstelling krijgen van de beroepsidee bij Thomas, dan 
is het noodzakelijk niet bij een geIsoleerde tekst te blijven staan, maar deze 
in een bredere samenhang te plaatsen. 

II. Het arbeids- en beroepsethos bij Thomas staat allereerst in een 
nauwe samenhang met zijn organische beschouwingswijze van de maat
schappij 222). Derhalve moet daarover, voorzover dat voor onze samenhang 
nuttig is, een enkel woord gezegd worden. 

218) M. Maurenbrecher, Thomas von Aquino's Stellung zum Wirtschaftsleben 
seiner Zeit, Leipzig, 1898. 

219) Id., 35. 
220) K. Holl, Die Geschichte des Worts Beruf, herdrukt in: Gesamm. Aufsatze 

zur Kirchengeschichte III, Tiibingen, 1928, 189-219. 
221) Id., 203, Arim. 3. 
222) J. B. Kraus, Scholastik, Puritanismus und Kapitalismus, 69. 
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De Thomistische sociale filosofie verstaat de menselijke samenleving niet 
als een optelsom van atomistische individuen, maar als een organische 
eenheid van de verschillende leden. Hoezeer de maatschappij, die weer 
gestructureerd is in verschillende ordines, een eenheid vormt, blijkt uit 
verschillende organologische metaforen, die Thomas gebruikt, vooral uit 
het beeld van het ene corpus : "omnes homines qui sunt unius communi
tatis, reputantur quasi unum corpus, et tota communitas quasi unus 
homo" 223). De mens is van nature een sociaal wezen: "homo autem natura
liter animal sociale est" 224) en het maatschappelijk geheel bezit het primaat 
boven het individu: "omnis pars naturaliter est propter totum" 225). Want 
eerst de gemeenschap geeft het individu het werkelijke zijn. 

De ontologische superioriteit van de gemeenschap boven de lidmaten
individuen sluit de onderlinge afhankelijkheid van aIle leden in. Daarmee 
is ook de positie van de menselijke arbeid getekend. Want zoals ieder or
gaan van het lichaam noodzakelijk is voor het goed functioneren van het 
geheel, zo is ieder lid van het maatschappelijk organisme onmisbaar voor 
het leven van de communitas. Wezenlijk voor de arbeid is derhalve aIler
eerst het ethos van het solidarisme. De wederzijdse "vicissitudo" van indi
vidu en gemeenschap geeft aan de arbeid een sociale functie en zin. Ook 
wanneer de intentie van het individu (finis operantis) niet boven het egolsme 
uitkomt, is desondanks het doel van de arbeid (finis operis) op de gemeen
schap gericht. Zedelijk goed is de arbeid echter eerst, wanneer finis operantis 
en finis operis elkaar dekken 226). 

Thomas noemt daarom met nadruk de arbeid eell ministerium of officium. 
Dat is - Weber geeft zich daar onvoldoende rekenschap van - evenmin 
als "beroep" een neutraal begrip, maar een term met een ethische strek
king: het is een dienst, een ambt, een plicht jegens de gemeenschap. Zo is 
er niet aIleen een kerkelijk "officie", maar ook een ministerium van de vorst 
en Thomas spreekt zelf over het "officium mercatorum" 227). De notie van 
het "algemeen welzijn" wordt de toetssteen voor de legitimiteit van ieder 
beroep. 

Is het voor het menselijk leven noodzakelijk, dat aIle officia binnen het 
sociale organisme uitgeoefend worden, toch kent Thomas niet aan ieder 
officium een gelijke waarde toe : "vita hominum non solum indiget cor
poralibus, sed magis spiritualibus" 228). Er is een hierarchie van waarden, 
een "gradualisme" , volgens sommige geleerden het grondbegrip van het 
M.E. denken 229). Daarin staat stellig voor Thomas, mede onder Aristote
lische invloed, de vita contemplativa hoger dan de vita activa. Daaruit moet 

223) Summa Theol. I-II, 81, 1. 
224) Zie o.a. Contra Gentiles III, 128. 
225) Summa Theol. II-II, 64, 2. 
226) Vgl. A. Auer, Christsein im Beruf, 65. 
227) De regimine principum II, 3. 
228) Contra gentiles ill, 134. 
229) V gl. G. MUlIer, Gradualismus, in : Deutsche Vierteljahrsschr. f. Literatur 

und Geistesgesch. 2 (1924), 681 e.v. 



BURGER EN BEROEP IN DE MIDDELEEUWEN 69 

echter niet geeonc1udeerd worden, zoals door sommige Protestantse onder
zoekers is gedaan, dat het wereldlijke officium bij hem elke waardering mist. 
Iedere arbeid "ist doch dadurch geadelt, dass sie, mag sie bestehen worin sie 
wolle, als Dienstleistung fiir die anderen aufgefasst wird, als ein 'Arnt', das 
der einzelne der Gesamtheit gegeniiber hat" 230). Juist de Christelijke idee 
van arbeid als dienst aan de gemeenschap maakte de antieke verachting 
voor de labor manualis, zoals bij Aristoteles, onmogelijk. 

Maar niet al1een het feit dat de mens "in societate multorum vivat" 231) 

is voor de plaats van de arbeid wezenlijk; er is meer. Ret gehele menselijke 
bestaan is opgenomen in een omvattende ordo, die niet slechts de afzonder
lijke delen t.o.v. elkaar ordent, maar die tevens aIle deelordeningen tesamen 
orienteert naar het einddoel der wereld: "Omnes creaturae ordinantur ad 
Deum et sicut ad principium et sicut ad finem, nam ordo qui est partium 
universi ad invicem, est per ordinem, qui est totius universi ad Deum" 232). 
God is de causa finalis van iedere menselijke orde; Thomas maakt in dit 
opzicht een sprekende vergelijking met het leger: "sicut ordo, qui est inter 
partes exercitus, est propter ordinem exercitus ad ducem" 233). 

Deze finaliteit naar een transcendent doel is ook voor de arbeid van grote 
betekenis. Zij moet niet alleen sociale dienst, maar ook "Godsdienst" zijn. 
De mens moet zijn arbeid heiligen door een doelbewuste betrekking op 
God. In dit verband citeert Thomas I Cor. 10: 31: "Of gij dus eet of drinkt, 
of wat ook doet, doet het alles ter ere Gods" 234). Dat is juist het tegenover
gestelde van wat Weber als kenmerkend voor de M.E. traditie, belichaamd 
in Thomas, beschouwde: een visie op de arbeid als zedelijk indifferent gelijk 
eten en drinken. Voor Thomas is het ook de bijzondere digniteit van de 
mens dat hij door zijn arbeid in de wereld tot "uitvoerder van de goddelijke 
Voorzienigheid" geroepen is 235). Zo staat voor deze grote M.E. kerkleraar 
"jede berufliche Tiitigkeit in einer wesentlichen Verbundenheit mit dem 
schopferischen, die Welt erhaltenden Tun Gottes" 236). 

III. De mens is van nature een sociaal wezen. Waarom? "Non enim 
sufficeret unus homo ad exercenda omnia, qui bus humana societas in
diget" 237). De beroepsdeling is derhalve de omnisbare grondslag voor de 
menselijke samenleving. Thomas trekt een parallel met de bijenkorf, waar 
sommige bijen honing verzamelen, anderen cellen bouwen en de koningin 
zich in het gehee1 niet met dit soort werk bezighoudt: "nee enim in apibus 

230) M. Maurenbrecher, Thomas von Aquino's Stellung zum Wirtschaftsleben, 
53. 

231) De regimine principum I, 1. 
232) De Potentia 7,9 C. 

233) VgI. L. Manz, Der Ordo-Gedanke, 53. 
234) Vgl. E. Welty, Yom Sinn und Wert der menschlichen Arbeit, 51. 
236) Contra gentiles III, 77. 
236) A. Auer, Christsein im Beruf, 64. 
237) Quaest. quodlibet. VII, art. 17 c; vgl. Contra gentiles III, 128: "Homo 

autem naturaliter animal sociale est; indiget enim multis, quae per unum solum 
parari non possunt". 
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orones eidem vacant officio, sed quaedam colligunt mel, quaedam ex cera 
domus construunt, reges etiam circa haec opera non occupantur" 238). 

Van grote importantie is nu de vraag: hoe komt het tot de "distinctio 
officiorum, quae sunt necessaria ad bene esse civitatis"? 239). Welke kracht 
drijft het individu tot een bepaald beroep, zodanig dat persoonlijke neiging 
en maatschappelijke behoefte elkaar in evenwicht houden: goddelijke 
roeping of natuurlijke oorzaken? Zoals we zagen, was Weber van mening 
dat aIleen de laatstgenoemde causae voor Thomas beslissend waren. Maar 
is dit werkelijk Thomas' antwoord? We stelden direct al een vraagteken bij 
Webers interpretatie van de Quodlibeta. Om Thomas' opvatting op het 
spoor te komen, mogen we trouwens niet blijven staan bij deze ene tekst, 
want de Aquinaat heeft in meerdere werken de kwestie van de beroeps
diversificatie aangesneden. Voor een goede oordeelsvorming is het dan ook 
noodzakelijk zijn verschillende uitspraken daarover de revue te laten pas
sereno 

Het eerst heeft Thomas deze vraag behandeld in zijn commentaar op de 
Sententiae van Petrus Lombardus, dat ca. 1255 te Parijs geschreven is. 
Daarin stelt hij dat de mensen van nature neigen naar verschillende "of
ficia". En, zo vervolgt hij, "ex hac diversitate complexionum diversorum 
individuorum simul cum divina providentia, quae omnia moderatur, con
tingit, quod unus eligit unum officium, ut agriculturam, alius aliud" 240). 
Enkele jaren later verscheen het "Contra impugnantes Dei cultum et 
religionem", waarin Thomas de bedelorden verdedigt tegen de aanvallen, 
die vanuit bepaalde kringen aan de Parijse universiteit gelanceerd waren. 
In dit tractaat schrijft hij onomwonden dat de verdeling van de verschil
lende ambten, waarbij hij niet aIleen aan de geestelijke officia denkt, voor
namelijk op de goddelijke Voorzienigheid terug te voeren is : "Horum 
autem ministeriorum distributio, ut scilicet diversi homines diversis mini
steriis occupentur, fit principaliter ex divina providentia, sed secundario ex 
causis naturalibus, per quas magis homo inclinatur ad unum quam ad 
aliud" 2(1). Ook in zijn "Summa contra gentiles" beklemtoont Thomas dat 
de goddelijke Providentie het is, die bewerkt dat sommigen meer tot dit 
ambt neigen dan tot andere: "Haec autem distributio diversorum offici
orum in diversas personas fit divina providentia secundum quod quidam 
magis inclinantur ad hoc officium quam ad alia" 242). 

Op grond van het bijeengebrachte materiaal - en de eerder geciteerde 
passage uit de Quodlibeta past volkomen in dit beeld - menen wij te mo
gen concluderen dat Thomas met een tweeledig antwoord komt op de vraag 
naar de oorzaken van de beroepsverdeling. Allereerst voert hij de diversi
ficatie van de ambten terug op de goddelijke Voorzienigheid, secundo ook 

238) Contra gentiles m, 134. 
239) Vgl. O. Schilling, Die Staats- und Soziallehre des heiligen Thomas von 

Aquin,143. 
240) In 4 Sent. d. 26, q. 1, a. 2 ad 4. 
1141) Contra impugnantes, 5. 
242) Contra gentiles m, 134. 
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op de natuurlijke neigingen der mensen, d.w.z. de causae secundae, door 
welke de Voorzienigheid alles naar haar plannen leidt. Want, zo schrijft 
Thomas, "naturales inclinationes insunt rebus a Deo, qui cuncta movet" 243). 
Webers interpretatie is derhalve beslist onjuist te noemen. Rij heeft het 
ene aspect van Thomas' antwoord, de natuurlijke oorzaken, verabsoluteerd 
en al te voorbarig uit een bepaalde passage verstrekkende conclusies willen 
trekken. 

Moet onze slotsom nu zijn, dat Thomas het wereldlijke beroep als directe 
goddelijke roeping verstaan heeft en dat de Reformatie in dit opzicht Diets 
nieuws heeft gebracht? Sommige R.K. historici hebben het zo gesteld. 
"Weil er (sc. Thomas) glaubt, dass die gottliche Vorsehung einem jeden 
seinen Beruf zuweise, so ist die Berufsarbeit nach ihrn eine Betiitigung im 
Dienste des Allerhochsten; denn der Berufsarbeiter erfiillt den Willen seines 
Schopfers" 244). Wij aarzelen hier toch en onze terughoudendheid spruit 
juist voort uit het tweeledige van Thomas' antwoord, iets wat in de zoeven 
genoemde conclusie van N. Paulus in het geheel Diet tot uitdrukking komt. 
Daarmee komen we ongezocht tot een kernprobleem in de Thomistische 
filosofie. 

Ongetwijfeld is het wereldbeeld van Thomas theocentrisch, maar dit 
dreigt soms verloren te gaan achter allerlei distincties, die zo typerend zijn 
voor zijn filosofie. Doordat de Scholastiek aan de natuurlijke orde een 
zekere zelfstandigheid toekent, komt er een ambivalentie, ja een spanning in 
de creatuurlijke wereld. De goddelijke Voorzienigheid werkt immers naar 
Scholastieke opvatting op tweeerlei wijze in het geschapene: middellijk, 
door middel van de in de wereldorde werkende krachten, en onmiddellijk, 
door bovennatuurlijk ingrijpen 245). Natuur en bovennatuur staan niet los 
van elkaar, maar hoe is hun intrinsieke relatie? 

Ret vraagstuk van de oorzaken der beroepsverdeling is een prachtig 
voorbeeld hiervan: deze heeft bij Thomas een religieuze en een ontologische 
wortel. Onverhuld treedt de ambivalentie aan de dag wanneer de R.K. 
moraaltheoloog A. Auer schrijft: "Das Zusammenwirken von Vorsehung 
und Neigung bzw. Tauglichkeit konstituiert das, was wir vocatio = Be
rufung nennen" 2(6). Duidelijk ook bespeuren we iets van de spanning, die 
hier ontstaat, in de uiteenzetting van de Jezuiet J. B. Kraus, een leerling 
van Tawney, over het arbeidsethos van de Scholastiek. De beroepsarbeid 
van het individu is weI geen directe "vocatio", d.w.z. goddelijke roeping, 
maar de beroepskeuze als zodanig staat toch onder de wil van de Voor
zieDigheid, zij het slechts indirect. Ret individuele beroep is "zwar kein 
'unmittelbarer Ruf' von oben, aber doch eine mittelbare 'Berufung' zu 
einem den subjektiven Anlagen korrelativen Stand" 241). We willen weI be-

243) Contra gentiles III, 126. 
244) N. Paulus, Der Berufsgedanke bei Thomas von Aquin, 453. 
245) Scherp is dit voor de historische werkelijkheid getekend door M. C. Smit, 

Ret goddelijk geheim in de geschiedenis, Kampen, 1955,9 e.v. 
246) A. Auer, Christsein im Beruf, 65. 
2&7) J. B. Kraus, Scholastik, Puritanismus und Kapitalismus, 72. 
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kennen dat het ons enige moeite kost, om van het begrip "indirecte roeping" 
ons een precieze voorstelling te maken. Het is echter een gedachte, die 
vanuit de Thomistische filosofie geredeneerd consekwent is te noemen. 

Samenvattend: We blijven op grond van de bronnen staande houden, dat 
Weber de twee "polen" van natuur en bovennatuur te veel uit elkaar haalt, 
eigenlijk aileen het natuurlijke overhoudt en daarmee Thomas op on toe
laatbare wijze verminkt. Schrijft de "Doctor communis" immers zelf niet: 
". . . agit natura ut instrumentum divinae providentiae. Prima causa est 
voluntas divina ... sic in ecclesia disposuit diversa officia" 248). Maar we 
willen anderzijds niet ontkennen dat het Thomistische beroepsethos toch 
een andere tonaliteit bezit dan het Calvinistische. 

Er is nog een andere kritische vraag aan Weber te steilen n.a.v. zijn uit
eenzetting over het M.E. beroepsethos. Is aileen Thomas beslissend voor de 
M.E. traditie? 

Wij mogen nooit vergeten, dat de Scholastiek, hoe belangrijk ook, het 
werk is geweest van een kleine inteilectuele bovenlaag. De vraag of de M.E. 
al dan niet een religieuze waardering van het wereldlijke beroep hebben 
gekend, mag daarom nooit uitsluitend vanuit de Scholastieke filosofie 
worden beantwoord. 

3.3. De religieuze kwali/icering van het wereldlijke beroep 

Ben officiele arbeidsethiek wordt eerst dan tot een werkelijk doorleefd 
arbeidsethos, wanneer het de vuurdoop in de alledaagse realiteit ondergaat. 
Iedere leer zonder leven is leeg. Over de "leer" hebben we in de voorgaande 
paragraaf het een en ander gezegd. Ret is nu het "leven" dat onze aandacht 
vraagt. 

I. Van grote betekenis voor de late M.E. is weer het stedelijk-burgerlijk 
milieu. Want in de stad heeft de "bevrijding van de arbeid van de horig
heid" (v. Gierke) plaatsgevonden, is de maatschappelijke en politieke op
komst van de arbeidende mens begonnen. De commune heeft een beslis
sende stoot gegeven tot de herbezinning op de waarde en digniteit van de 
arbeid en, nu zich een gedifferentieerd gildenwezen begint te ontwikkelen, 
van het beroep 249). De positie van de M.E. stedeling berust immers, zoals 
we zagen, primair op arbeid in ambacht en handel. Zijn groeiend zelf
bewustzijn uit zich in trotse raadhuizen, voomame gildehuizen en schit
terende door hem geschonken kerkvensters, die ons ook nu nog met be
wondering vervullen. 

Reeft deze belangrijke structuurverandering in de M.E. samenleving en 
de daaruit resulterende herwaardering van de arbeid ook een "ideolo
gische", d.i. in de M.E. steeds een religieuze, rechtvaardiging gevonden? 
Is het tot de ontwikkeling van een Christelijk beroepsethos gekomen? 

248) Lectiones over 1 Cor. 12, lectio ill; vgl. C. Verioop, De Christelijke arbeids
waardering in haar historische ontwikkeling tot Caivijn, 70. 

249) Vgl. F. Steinbach, Der geschichtliche Weg des wirtschaftenden Menschen, 
26 e.v. 
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Reeft het wereldlijke beroep in de late M.E. een zedelijk-religieuze kwali
fleering ontvangen of is men toch aIleen het clericale of monachale "beroep" 
als "roeping" blijven zien? Ret is gemakkelijker deze vragen te formuleren 
dan te beantwoorden. 

We weten dat de gilden met louter economische gemeenschappen waren, 
maar dat de beroepsband tussen de leden van het begin af religieus verdiept 
was in de broederschappen. De gescbiedenis van deze confraternitates is 
echter in vele opzichten nog zo duister, dat moeilijk is uit te maken wat deze 
wisselwerking tussen godsdienst en beroep heeft betekend. Ret is gezien de 
huidige stand van het onderzoek nauwelijks verantwoord, wanneer b.v. 
A. Auer de verbinding van gilde en broederschap een geweldige, bistorisch 
unieke "Aufgipfelung in der Entwicklung des christlichen Berufsethos" 
acht 250). 

Willen wij op een meer feitelijke basis over het beroepsethos in de late 
M.E. kunnen spreken, dan zullen wij ook bier ad fontes moeten gaan. 
Maar de confrontatie met de bronnen is niet bemoedigend; wij stuiten op 
dezelfde moeilijkheden als die wij in paragraaf 2.3. (de mentaliteit van de 
M.E. koopman) aangeduid hebben: wij bezitten maar betrekkelijk weinig 
getuigenissen uit de wereld van de homo faber zelf. Een andere benaderings
wijze, een meer indirecte, is daarom bier oj. geboden. Wij zullen een rijk 
geschakeerd bronnenmateriaal moeten openleggen en nagaan, of in de late 
M.E. daarin verschuivingen optreden, die bewust of onbewust getuigen van 
de pressie der beroepswereld op de ideologische structuren van de M.E. 
samenleving, vooral ook op de kerkelijke denkkaders. Dat is ongetwijfeld 
een geweldig karwei, dat hier natuurlijk niet geklaard kan worden, maar dat 
onmisbaar is voor een gefundeerd oordeel over de religieuze waardering van 
het wereldlijke beroep in de M.E. 

Wij zullen eerst in het kort inventariseren welke bronnen bier van bete
kenis kunnen zijn en daama t.a.v. twee genres een iets uitvoeriger uit
werking geven. 

1. Bijbelcommentaren. Wij blijven met de analyse van deze werken van
zelfsprekend nog in de intellectuele, in de late M.E. vooral: universitaire, 
wereld, maar toch kunnen deze geschriften misscbien iets laten zien van de 
pressie van het stedelijk milieu. We denken m.n. aan de commentaren op 
Genesis, vooral de belangrijke tekst in Genesis 2: 15, waar de mens al in het 
Paradijs de opdracht van God - in de bronnen soms de summus artifex 
genoemd; ook een belangrijk thema! - ontvangt om te arbeiden. Augus
tinus had zich in zijn commentaar de vraag gesteld - niet onbegrijpelijk 
vanuit de antieke "Umwelt" - of het niet verbazingwekkend is dat God al 
voor de zondeval de mens bevolen heeft te arbeiden. Zijn antwoord is dat 
de menselijke arbeid bedoeld is om het goddelijke Scheppingswerk voort te 
zetten, de lof van de Schepper te vermeerderen: "cum ea quae Deus cre
averat humam operis adjutorio laetius feraciusque provenirent" 251). 

260) A. Auer, Christsein im Beruf, 54. 
251) De Genesi ad Iitteram, lib. VITI, 8. 
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Wat ons nu vooral interesseert is dit: zijn er in de laat-M.E. Genesis
commentaren, vergeleken met die van het feodale tijdperk, accentver
schuivingen te constateren? Heeft er zich een theologie van de arbeid 
ontwikkeld, die de arbeid niet eerst als een consekwentie van de erfzonde 
ziet? Kortom: heeft de opkomende stede1ijke arbeidswereld ook een 
theologische rechtvaardiging gevonden? 

2. Dichter bij de geleefde werkelijkheid staan de bronnen, die betrekking 
hebben op de volkscathechese en zielszorg. 

Waarschijnlijk is in geen ander tijdperk zoveel gepreekt als in de late 
M.E. Vooral de Mendicanten - wordt een van deze orden trouwens niet 
als die der Predikheren aangeduid? - telden verschillende grote volks
predikers onder hun leden, die vrijwel geheel Europa, met name de steden, 
met hun boodschap bereisden. 

Opmerkelijk is dat vanaf de 13de eeuw zich een nieuwe vorm van predi
king heeft ontwikkeld, de z.g. sermones ad status. Daarin richtten de geeste
lijken zich tot de vertegenwoordigers van een speciale beroepstak. Deze 
preken, waarvan er heel wat bewaard zijn gebleven, getuigen van de sterke 
behoefte aan een Christelijke beroepsethiek. Op deze belangrijke bron zul
len we in punt II nader ingaan. 

Ben analoge ontwikkeling nemen wij waar in de sedert de 13de eeuw ver
schijnende Summae confessorum, de handboeken voor biechtvaders 252). 
Ret indelingsprincipe van de penitentialia was in de vroege en hoge M.E. 
betrekkeJijk eenvoudig: de zondaar werd geclassificeerd naar de zeven 
hoofdzonden, die ieder met een uitgewerkt systeem van boete-tarieven cor
releerden. Maar in de 13de eeuw hebben deze libri de penitentia een grondige 
transformatie ondergaan. De zich differentierende M.E. samenleving stelde 
nieuwe problemen en verlangde ook een meer op de praktijk gerichte in, 
structie voor biechtvaders. Zo verschijnen speciale Summae confessorum
die van een geheel ander indelingsprincipe uitgaan: die van de beroepen. 
Ze geven een uiteenzetting van de regels, waamaar iedere beroepscategorie 
moet leven, en van de manier, waarop de voorschriften in concreto moeten 
worden toegepast. 

In deze handboeken vinden we derhalve weerspiegeld enerzijds de pressie 
van de stedelijke beroepswereld op de Kerk en anderzijds de wijze, waarop 
de Kerk heeft gereageerd; deze Summae hebben op hun beurt weer bijge
dragen tot de versterking van het beroepsbewustzijn. Niet toevallig zijn de 
auteurs van deze Summae vrijwel steeds Mendicanten, kenners bij uitstek 
van het stedelijke leven. 

De actie-radius van deze werken moet men zich niet te beperkt voor
stellen: ze werden in de volkstalen overgezet ad usum lalcorum en door 
geletterde leken gelezen. De meest verbreide Summa in de 14de eeuw is die 

262) Op de betekenis van deze bron voor het beroepsbewustzijn is vooral ge
wezen door I. Le Goff, Metier et profession d'apres les manuels de confesseurs au 
moyen age, in: Miscellanea Mediaevalia III, 44-60. 
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van de Dominicaan Johannes van Freiburg geweest; een door hem zelfver
vaardigde verkorte uitgave, onder de titel Con/essionale, geeft de volgende 
indeling 253) : 

I. Ad episcopos et alios prelatos. 
n. Ad clericos et beneficiatos. 
m. Ad sacerdotes parrochiales et eorum vicarios et audientes confessiones. 
IV. Ad religiosos et claustrales. 
V. Ad iudices. 

VI. Ad advocatos et procuratores. 
VII. Ad medicos. 

vm. Ad doctores et magistros. 
IX. Ad principes et alios nobiles. 
X. Ad coniugatos. 

XI. Ad mercatores et burgenses. 
XU. Ad artifices et mechanicos. 

xm. Ad rusticos et agricolas. 
XIV. Ad laboratores. 

Deze Surnrnae zijn een levendige illustratie van de samenhang tussen beroep 
en heil. 

3. Wat de gilden betreft, is naast de geschiedenis van de broederschappen 
ook die van de devotie der schutspatronen voor onze vraagstelling van 
betekenis. 

Wij willen hier wijzen op de cultus van Joze/, de timmerman. Deze heeft 
een nogal curieuze geschiedenis 254). Beuwenlang bleef Jozef in het Westen 
volkomen op de achtergrond, geen kerk werd aan hem gewijd, van verering 
was nergens sprake. Integendeel, hij was het rnikpunt van de volksspot, die, 
zoals weI meer in de M.E., op een nogal grove wijze Bijbelse voorstellingen 
profaneerde : Jozef zag men als het prototype van de bedrogen echt
genoot 255). 

In de late M.E. gaat dit beeld veranderen. Jozef is getransforrneerd in 
een nijvere handwerker, de patroon van de timmerlieden en meubelmakers. 
In 1399 introduceren de Franciscanen zijn feest (op 19 maart) en de Dorni
nicanen volgen spoedig hun voorbeeld. Ben kerkleider als Jean Gerson 
(gest. 1429) houdt een uitvoerige lofprijzing op Jozef. Juist het feit dat 
heiligen gearbeid hebben, moet iedere Christen duidelijk maken dat men 
door arbeid Gods eer kan vermeerderen en voor zich zelf het eeuwige leven 
kan verdienen. De kunsthistoricus M. Schapiro heeft als zijn mening uit
gesproken dat deze ode aan Jozef "anticipate the ascetic Protestant concept 
of vocation and the religious value of industriousness, and should be taken 
into account in the problem of the origins of the Protestant ethic and 
bourgeois morality" 256). Het is de voortdurende intentie van deze studie 
te betogen dat de ontwikkelingen in de Oaat-)Middeleeuwse wereld bij dit 
vraagstuk betrokken moeten worden. Daarom mag men de St. Jozef-cultus 

263) J . Le Goff, id., 57. 
254) Vgl. L. White, The Iconography of Temperantia, 199 e.v. 
255) Vgl. J. Huizinga, Verzamelde Werken m, Haarlem, 1949,203 e.v. 
256) M. Schapiro, Muscipulus diaboli, in: Art Bulletin 27 (1945), 184. 
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niet te geisoleerd zien. Deze door de Kerk gestimuleerde devotie is een van 
de wijzen geweest, waarop zij in de late M.E. op de religieuze behoeften van 
de stedelijke handwerkerswereld heeft gereageerd, de heiliging van arbeid 
en beroep. 

4. Iconografische voorstellingen. Visuele symbolen vertellen ons vaak 
meer dan schriftelijke bronnen, omdat zij de onbewuste "vertaling" zijn 
van een bepaalde mentaliteit. Is het niet sprekend dat, wanneer een gilde 
zich laat afbeelden, de werktuigen van het betreffende ambacht worden 
weergegeven als de attributen van een heilige? 

Onze bijzondere aandacht gaat echter wat dit genre betreft uit naar het 
iconografische thema van de vita activa-vita contemplativa. In het typolo
gische denken van de M.E. wordt dit meestal gesymboliseerd in de Bijbelse 
figuren van Lea-Rachel en Martha-Maria. Is er in de laat-M.E. kunst nu 
iets te constateren van een rehabilitatie van Martha, de visuele neerslag van 
de opkomende arbeidswereld? 

5. Kloosterorden en Hagiografie. Vanaf de 12de eeuw worden talrijke 
nieuwe orden gesticht, b.v. die der Cistercienzers en Praemonstratenzers, 
waarin de arbeid weer een grotere plaats krijgt: de vita activa wordt ook in 
de kloosterpraxis in ere hersteld. Verschillende getuigenissen illustreren dat 
de spiritualiteit van de arbeid een beslissende wijziging heeft ondergaan: 
"A la conception du travail - penitence se substitue l'id6e du travail, 
moyen positif de salut" 251). Is het te gewaagd hier een samenhang te ver
moeden met de structuurveranderingen in de M.E. samenleving? 

Ook de hagiografie moet in het onderzoek betrokken worden, m.n. het 
type heilige dat daarin naar voren treedt. Dat dit significant kan zijn, lieten 
we reeds eerder (paragraaf 3.1.) voor de Merovingische periode zien, toen 
de ontginnende heilige in de plaats trad van de asceet. Hoe is het religieuze 
ideaal in de late M.E. belichaarnd? Le Goff meent een verschuiving te zien 
van "werkende heiligen" naar "heilige werkers" en specificeert dit met de 
12de eeuwse canonisatie van St. Homebo, koopman te Cremona 258). 
Eerst een breder onderzoek kan echter uitsluitsel geven of hier van een al
gemene tendentie in de laat-M.E. hagiografie sprake is. 

6. Ook de geschriften van de Duitse mystiek zijn voor onze vraagstelling 
van belang, omdat Weber zelf daar iets rneende te bespeuren van het 
Reformatorische beroepsbegrip. We komen er onder punt III op terug. 

Na deze inventarisatie, die niet de pretentie heeft uitputtend te zijn, laten 
we, zoals beloofd, enkele notities volgen over twee genres in het bijzonder. 

II. Bijzonder instructief voor de pogingen om tot een Christelijke be
roepsethiek te komen zijn de sermones ad status. Volkspredikers spitsen 
daarin de maximes van het Christendom toe op de concrete levenssituatie 

257) J. Le Golf, Metier et profession, 53. 
B68) Id., 53. 
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van hun toehoorders. Zij aarzelen daarbij niet om het wereldlijke beroep 
als een door God gestelde taak te karakteriseren, iets wat Weber, zoals we 
in paragraaf 1.2. gezien hebben, eigenlijk voor de M.E. onmogelijk achtte. 
In deze M.E. volksprediking zijn er onmiskenbaar aanzettingen tot een 
religieuze kwalificering van het beroep. 

Ben van de bekendste volkspredikers was Jacob van Vitry (gest. 1240), 
van wie 75 "sermones vulgares" bewaard zijn gebleven. Een bonte stoet van 
stedelijke ambachten passeert in deze preken de revue, wier schildering 
ongetwijfeld gebaseerd is op persoonlijke waarneming in Parijs. In een 
preek ad artifices mechanicarum artium houdt hij zijn gehoor voor, dat de 
verschillende vormen van handwerk in een directe relatie tot God staan 259). 

Ook benadrukt hij in een andere sermoen dat een ieder, die met de juiste 
intentie zijn dagelijks werk verricht, zich geen geringere verdienste ver
werft dan degenen, die de gehele dag in de kerk zingen of's nachts hun 
koorgebeden verrichten: 

"Want vele anne boeren zag ik, die door het werk van hun handen vrouw en 
kinderen voedden en meer arbeidden dan de monniken in hun kloosters en de 
geestelijken in hun kerken. En wanneer zij dat in de juiste geest en in liefde 
doen, verdienen zij voor zich het eeuwige leven. Wanneer zij echter zoals het 
redeloze dier slechts arbeiden om te eten en te drinken, hebben zij hun loon 
reeds weg" 260). 

Ook hier zien we weer het tegenovergestelde van wat Weber kenmerkend 
achtte voor de M.E. visie op de wereldlijke arbeid: zedelijk indifferent als 
eten en drinken! In de preken van Jacob van Vitry is duidelijk de pressie 
van de arbeidende wereld te voelen, die uitloopt op een eerherstel van de 
vita activa. 

Een man, die door zijn preken grote volksmassa's wist te boeien, was 
Berthold van Regensburg (gest. 1272). Ben van de centrale thema's in de 
predikaties van deze Franciscaan is de beroepsplicht van de mens. God 
heeft niemand tot lediggang geschapen, maar ieder een ambt toebedeeld, 
geestelijk of wereldlijk. 

"Daz ist din amt, daz dir Got verlihen hat. Wan unser herre hat eime ieglichen 
menschen ein amt verlihen, er hat nieman ze mtiezekeit geschaffen, wir mtiezen 
uns aIle eteswes underwinden, da mite wir genesen. Ich han ouch ein amt: 
predigen ist min amt ... unde swelherleie amt dii hast, ez si hoch oder nider, 
von dem muost dii gote reiten zwivaIt" 261). 

Iedereen moet zijn ambt uitoefenen ter wille van God en daarbij een zo 
goed mogelijk gebruik maken van de door God geschonken tijd. 

Beidt uw tijd, want "alse liep hat der almehtige Got die zit". 
Webers bewering: "Berthold von Regensburg gebraucht in Predigten da, 

259) N. Paulus, Die Wertung der weltlichen Berufe im Mittelalter, 734. 
260) Vgl. W. Schwer, Stand und Standeordnung im Weltbild des Mittelalters, 68. 
261) Deutsche Predigten, hrsg. von F. Pfeiffer und J. Strobl I, Wien, 1862, 13; 

vgl. N. Paulus, Die Wertung der weltlichen Berufe, 735 e.v.; C. Verloop, De 
Christelijke arbeidswaardering, 78 e.v. 



78 BURGER EN BEROEP IN DE MlDDELEEUWEN 

wo wir von Beruf sprechen wlirden, das Wort 'Arbeit'" 262), wordt door de 
bronnen volkomen geloochenstraft. Berthold spreekt steeds - zoals in de 
bierboven geciteerde tekst - van "ambt". En juist deze aanduiding laat de 
dubbele inhoud van het beroepsbegrip goed uitkomen. Objectief: God 
heeft aan een ieder een ambt verleend, opdat door de samenwerking van 
allen de mense1ijke samenleving kan gedijen. Maar - en dat is het sub
jectieve element - het is niet voldoende een ambt te "hebben", men moet 
zijn goddelijke dienst ook "recht doen"; men zal van zijn ambt rekenschap 
hebben af te leggen aan de hemelse Rechter 263). De mens moet in zijn 
wereldlijke beroep antwoorden op de goddelijke "roeping". 

Er zouden nog talrijke andere figuren met soortgelijke opvattingen ten 
tonele kunnen worden gevoerd 264). Kortheidshalve willen wij slechts nog 
wijzen op enkele personen uit de eeuw v66r de Reformatie. De Dominicaan 
Johan Nider (gest. 1438), prior te Neurenberg, beschouwt in zijn serie 
preken onder de titel "Die vier und zweinczig guldin harpffen" iedere 
arbeid als "godsdienst": "Wie zijn ambt of beroep recht doet, waarin hij 
door God geroepen is", die "tut Gott einen grossen Dienst". Ook voor de 
Dominicaan lohan Herolt (gest. 1468), wiens "Sermones de tempore et de 
sanctis" in de late M.E. bijzonder verbreid waren, is het vanzelfsprekend 
dat men door het gewone handwerk de heme1 verdient: "Tu sartor, tu 
sutor, tu faber, tu pistor, carpentarie et carnifex, lanifex et agricola, erit tibi 
totum meritorium vitae aetemae, cum es in gratia et fideliter laboras". Ter 
afsluiting citeren we uit een adventspreek van "Marcus van Weida" uit het 
jaar 1501: "Talrijke mensen bidden weinig met de mond, maar de arbeid 
van hun handen is voor God een gebed". Want bidden is niets anders dan 
dat de mens zijn arbeid ter ere van God doet. "Laborare" is "orare". Ben 
handwerker met deze instelling verdient met zijn arbeid meer bij God dan 
"een Karthuizer of andere zwarte, grijze of witte monniken, die dagelijks in 
het koor zingen en bidden". 

We zeggen niet te veel, als we concluderen dat in deze sermones ad status 
een duidelijk verband tussen wereldlijk beroep en het "hell" wordt gelegd. 

lIT. Speciale aandacht verdient de Duitse mystiek, omdat, zoals gezegd, 
Weber zelf erkende, dat daar aanzettingen te vinden zijn tot de Lutherse 
beroepsidee 265). Wij willen bier volstaan met te wijzen op enkele interes
sante uitspraken van een der grootste mystici, Tauler (gest. 1361), die ge
durende ve1e jaren als prediker werkzaam was in zijn geboortestad Straats
burg. 

Van centrale betekenis in onze samenhang is zijn gebruik van het woord 
"Ruf", waaruit een nieuwe waardering van de wereldlijke arbeid spreekt 266). 

262) GAR I, 66, Anm. 
263) Vgl. W. Schwer, Stand und Standeordnung, 71 e.v. 
264) Vgl. N. Paulus, Die Wertung der weltlichen Berufe, 745 e.v., aan wie ook de 

volgende voorbeelden ontleend zijn. 
266) M. Weber, GAR I, 66 Anm. en 78. 
266) Vgl. N. Paulus, Die Wertung der weltlichen Berufe im Mittelalter, 737 e.v. ; 

K. Holl, Die Geschichte des Worts Beruf, 203 e.v. 
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Onder "Ruf" verstaat hij n.l. de roeping Gods, de vocatio divina, die hij 
niet slechts voor de monnik laat gelden, maar voor iedere arbeid, hoe 
gering ook. "Aber wir gemeinen cristene menschen wir sullen viI eben war 
nemen was unser ambacht sulle sin dar zu uns der herre geruffet und geladen 
hat, wele die gnade si, zu der und der herre gefuget hat. Wan ein ieklich 
kunst oder werk, wie klein die sint, das sint alles sament gnaden und 
wurket aIle derselbe geist ze nutze und ze frucht des menschen" 26"1) . Of 
men nu schoenen maakt of spinner is, wij allen moeten erop toe zien, "das 
wir wirdeklichen wandelen sullen in der ladunge, in dem ruffe, als wir 
geruffet sin" 268). VoIgt men deze "roep", dan is men op de rechte weg naar 
God: "Wissent das manig mensche enmitten in der welt ist, und hat man 
und kint und sitzet etlich mensche und macht sin schuhe und ist sin mei
nunge zu Gotte sich und sine kint generen. Und etlich arm mensche us 
einem dorffe gat misten und sin brotlin mit grosser surer arbeit gewinnet. 
Und disen allen mag geschehen, si sullen hundert werbe bas yarn (n.l. dan 
aanmatigende monniken) und volgent einvelteklichen irem ruffe" 269) . 

Rier is onmiskenbaar meer dan bij Thomas een innige relatie gelegd 
tussen roeping Gods en het gewone beroep. Of men nu een wereldlijk of 
geestelijk beroep heeft, een ieder moet zijn ambt ten volle vervullen, daar 
God hem hiertoe geroepen heeft. En Tauler bekent van zich zelf: "Wissent 
und wer ich nut ein priester und wer under einer samenunge, ich nems fur 
gros ding das ich konde schuch machen und die wolt ich in allen vor machen 
und och wolt ich gerne min brot mit minen henden verdienen" 270). 

Wij stellen ter afsluiting nog eens de vraag, die de titel van dit hoofdstuk 
vormde: beroep als roeping? De conclusie van ons - natuurlijk allerminst 
volledig - onderzoek moet zijn dat " de Wertung des innerweltlichen 
Leben als Aufgabe" in de M.E. niet aIleen, in tegenstelling tot wat Weber 
meende, mogelijk was, maar ook door verschillende M.E. predikers en 
schrijvers onomwonden tot uitdrukking is gebracht. Ongetwijfeld is de 
plaats van de arbeid onder de Middeleeuwse zon wankel en bedreigd ge
bleven. Tauler b.v. stelt de roeping tot het monachisme veel hoger dan die 
tot enig wereldlijk beroep: "Dirre ruf ist vie! hoher und anders" 271). In 
dit opzicht heeft de Reformatie zeker een beslissende doorbraak gebracht. 
Daarmee is echter niet gezegd dat de M.E. de religieuze kwalificering van het 
wereldlijke beroep niet gekend hebben en dat eerst de Reformatie het 
ethische beroepsbegrip heeft ontdekt. Ook de filologische argumenten, die 
Weber aanvoert om deze bewering te staven, zijn minder beslissend dan hij 
denkt. Op zijn uitspraak: "so geht doch die Schopfung des modernen 
'Berufs'-Begriffs auch sprachlich auf die BibelUbersetzungen, und zwar die 
protestantischen, zuriick" is heel wat af te dingen. 

261) Die Predigten Taulers, hrsg. F. Vetter, Berlin, 1910, 177. 
268) Id., 240. 
289) Id., 243. 
270) Id., 177. 
271) Id., 242. 
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Want de werkelijke situatie is veeleer, dat al de laat-M.E. beschouwings
wijze van de wereldlijke arbeid als roeping Gods ook het taalgebruik heeft 
omgevormd, - toch ook een indicatie voor de invloed van deze visie 272). 

In de Duitse Bijbelvertalingen v66r Luther komen al de woorden "ruffung" 
en "beruffung" in de zin van wereldlijk ambt voor 273) en Luther zelf deelt 
ons mee dat de term "Ruff" in de betekenis van stand in zijn tijd algemeen 
gebruikelijk was: "und ist zu wissen, das dis wortlin 'Ruff' hie nicht heysse 
den stand, darynnen jemand beruffen wirt, wie man sagt . . . .. 274). Het is 
dan ook zeer waarschijnlijk, dat Luther, toen hij bij de vertaling van Jezus 
Sirach 11 :21 e.v. voor het eerst het woord "Beruf" hanteerde, zich bij een 
gangbaar spraakgebruik heeft aangesloten. Het is in ieder geval zeer 
dubieus, of men hieraan die programmatische betekenis mag toekennen, 
die Weber daaraan geeft. 

SLOTBESCHOUWING 

Wat de voomaamste intentie is van onze voorafgaande kanttekeningen, 
zal niemand verborgen gebleven zijn : zij beogen een kritische doorlichting 
van Webers beeld van het M.E. Wirtschaftsethos. Aan het slot willen wij 
met enkele opmerkingen van meer algemene aard onze bezwaren nog eens 
kort samenvatten. 

I. Zoals eerder opgemerkt, heeft Weber nooit een systematische verhan
deling over het M.E. ethos gepubliceerd. Zijn visie op dit thema hebben wij 
opgebouwd uit verspreide gegevens, waarbij verreweg het meeste materiaal 
is ontleend aan zijn studie over de Protestantse ethiek en de geest van het 
kapitalisme. 

Deze laatste constatering is niet van belang ontbloot. Weber brengt n.l. 
in dit opstel het Middeleeuwse ethos aIleen ter sprake om het grote contrast 
met de Puriteinse ethiek te laten zien. Dit impliceert dat aIle nadruk komt 
te liggen op de caesuur tussen M.E. en Reformatie. De innerlijke con
tinuiteit, die er ook bestaat, wordt door Weber weI niet geloochend 275), 

maar blijft toch in wezen een pro memorie post. 
Veel emstiger is, wat ons onderzoek in de eerste plaats duidelijk aan het 

licht heeft gebracht, dat het door Weber getekende contrast meer dan eens 
berust op een vertekening van de M.E. gedachtenwereld. Het hemelsbrede 
verschil, dat hij signaleert tussen de Thomistische en Puriteinse ethiek, is 
grotendeels gebaseerd op een onjuiste interpretatie van Thomas (par. 3.2.). 
Zijn opvatting dat de M.E. traditie de arbeid als zedelijk indifferent be
schouwde, dat "Wertung des innerweltlichen Leben als Aufgabe" in de 
M.E. onmogelijk was, moet op grond van de bronnen belangrijk gemodi
ficeerd worden (par. 3.3.). Zijn conclusie dat in de M.E. de rationele levens
methodiek eigenlijk aIleen het proprium van de monnik is geweest, ignoreert 

272) Dat moet zelfs K. Holl, Die Geschichte des Worts Beruf, 208 e.v. erkennen. 
178) N. Paulus, Die Wertung der weltlichen Berufe, 754. 
2") Luthers Werke - Weimarer Ausgabe XII, 132; vgl. N. Paulus, id., 751 e.v. 
275) Vgl. GAR I, 189. 
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belangrijke ontwikkelingen in de late M.E., zoals we die aan de hand van de 
rationalisering van de tijd in het stedelijk milieu gespecificeerd hebben 
(par. 2. 1.). Juist dit laatste geeft ons gelegenheid een tweede algemeen be
zwaar tegen Webers voorstelling van zaken te formuleren. 

II. De nadruk op het discontinue wordt bij Weber nog aanzienlijk ver
sterkt vanwege de methode, die hij hanteert. Deze bestaat daarin, zo zegt hij 
zelf, "dass wir die religiosen Gedanken in einer 'idealtypisch' kompilierten 
Konsequenz vorfiihren, wie sie in der historischen Realitat nur selten an
zutreffen war" 276). De methodologische hulpconstructie van het "ideaal
type" 277), die tussen de concrete werkelijkheid en het abstracte begrip in 
staat, wordt verkregen "durch einseitige Steigerung eines oder einiger Ge
sichtspunkte und durch Zusammenschluss einer Fiille von diffus und dis
kret, hier mehr, dort weniger, stellenweis gar nicht vorhandenen Einzeler
scheinungen, die sich jenen einseitig herausgezogenen Gesichtspunkten 
fiigen, zu einem in sich einheitlichen Gedankenbilde" 278). Ret ideaaltype -
tegenwoordig zou men misschien liever van "model" spreken - is dus geen 
afbeelding van de empirische werkelijkheid; integendeel, het is naar het 
oordeel van Weber zelf een "utopie", "welche der historischen Realitat im 
gewissen Sinn Gewalt antut" 279). Ret is, zo schrijft Beerling 280), de "be
straling" van een bepaalde stof onder een bepaald gezichtspunt, teneinde 
zo de werkelijke samenhangen op het spoor te komen. Webers verhandeling 
over de Puriteinse ethiek geeft derhalve bewust geen beeld van de historische 
realiteit, maar brengt voornamelijk een reeks van betrekkelijk abstracte 
modelanalyses en hypothetische gedachtenconstructies 281), o.a. van het 
M.E. ethos. 

Ook wanneer men het met Beerling eens zou kunnen zijn, dat Weber niet 
beoordeeld moet worden naar de maatstaven van de historische weten
schap 282), dan toch rijst de vraag wat de historicus met deze abstraherende 
ideaal-typische methode kan aanvangen. Immers - nog in het midden 
gelaten of de inhoud van Webers ideaaltypen weI adequaat is -: veron
achtzaamt deze werkwijze niet iets dat fundamenteel is voor de historicus, 
n.l. de tijdsdimensie? De historische tijd, zo heeft de Franse structuralist 
Braudel het eens beeldend uitgedrukt, kleeft aan diens gedachtengang vast 
"als de aarde aan de spade van de tuinman" 283). In zijn bekende artikel 

276) Id., 87. 
277) Over het ideaaltype, zie o.a.: J. Janoska-Bendl, Methodologische Aspekte 

des Idealtypus, Berlin, 1965; W. J. Wieringa, Kanttekeningen bij Webers these 
inzake Protestantisme en kapitalisme, 110 e.v.; K. Bosl, Der "soziologische 
Aspekt" in der Geschichte. Wertfreie Geschichtswissenschaft und Idealtypus, in: 
Historische Zeitschrift 201 (1965), 613-630. 

278) Gesamm. Aufs. zur Wissenschaftslehre, 191. 
279) GAR I, 113, Anm. 1. 
280) R. F. Beerling, Protestantisme en kapitalisme, 57. 
281) Vgl. G. Abramowski, Das Geschichtsbild Max Webers, 22. 
282) R. F. Beeriing, Protestantisme en kapitalisme, 56. 
283) F. Braudel, Geschiedenis en Sociologie, in: Handboek van de Sociologie I 

(ed. G. Gurvitch), Utrecht/Antwerpen, 1968, 157. 
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over de "longue duree" vergelijkt hij de modellen van structuren met sche
pen. "L'interet pour moi, Ie navire construit, est de Ie mettre a l'eau, de 
voir s'il fiotte, puis de lui faire monter ou descendre, a mon gre, les eaux du 
temps. Le naufrage est toujours Ie moment Ie plus significatif" 284). Oaarom 
zijn felle verwijt aan de sociologie, dat zij de "tijd" verwaarloost. 

Ook Slieher van Bath stuit op dit probleem: "In de logisch opgebouwde 
theorie kan de tijdsdimensie buiten beschouwing gelaten worden, maar 
voor de geschiedenis is de tijdsdimensie het essentiele gegeven" 285). 

Laat men deze weg, dan verliest men het zicht op de ontwikkeling, de 
"groei" van historische fenomenen. Hiervoor heeft J. C. Boogman uit
drukkelijk gewaarschuwd in zijn inaugurele ora tie : "Daarbij zou immers het 
verband der continulteit verloren gaan" 286). Hij doelt hier primair op het 
structuralisme, maar zijn waarschuwing had evenzeer de ideaaltypische 
methode kunnen gelden. Want dit verband is in wezen bij Weber verloren 
gegaan: juist door zijn methode is het uitsluitend de discontinuiteit tussen 
de M.E. en Puriteinse ethiek, die naar voren treedt. 

Oit theoretische bezwaar: de uitschakeling van de tijdsdimensie, het 
vitium originis van zijn methodologie, hebben de voorafgaande hoofdstuk
ken leitelijk blootgelegd. Belangrijke structuurveranderingen in de (laat-) 
M.E. samenleving, met centraal daarin de opkomst van de stad, komen bij 
Weber onvoldoende tot hun recht. Te weinig wordt door hem gehonoreerd, 
dat in het stedelijk-burgerlijk milieu zich een econornisch rationalisme 
(par. 2.3.), meer in het algemeen: een gereguleerde levensmethodiek, heeft 
ontwikkeld, die van grote betekenis is geweest voor de opkornst van het 
kapitalisme. 

Oit trekt des te meer de aandacht, omdat Weber zelf in zijn stadtypologie 
de historisch nieuwe figuur van de M.E. burger karakteriseerde als een 
homo oeconomicus (par. 2.2.) en zelf erkende dat de geheel andere structuur 
van de M.E. stad belangrijke consekwenties had · voor het econornisch 
handelen. Het is hier dat de ambivalentie in zijn visie het duidelijkst naar 
voren treedt: wie in de geschiedenis voornamelijk discontinuiteit ziet of wil 
zien, moet de historische werkelijkheid geweld aandoen 281). Oat blijkt ook 
uit zijn expose over het "beroep": naar zijn oordeel taalkundig en begrips
matig een product der Reformatie. Maar in paragraaf 3.3. hebben we gezien 
dat in en door de stad het tot een herwaardering van arbeid en beroep is 
gekomen, dat er in de late M.E. aanzettingen te vinden zijn tot de religieuze 

284) F. Braudel, Histoire et sciences sociales: la longue duree, in: Annales 13 
(1958), 746. 

258) B. H. Slicher van Bath, Theorie en praktijk in de econornische en sociale 
geschiedenis, in: AAG Bijdragen 14 (1967), 154; vgl. 135 e.v. 

1186) J. C. Boogman, Vaderlandse geschiedenis (na de Middeleeuwen) in heden
daags perspectief (inaug. oratie Utrecht), Groningen, 1959, 11. 

287) Wij willen natuurlijk geenszins ontkennen dat de Reforrnatie veranderingen 
en vernieuwingen heeft gebracht; wij hebben dat trouwens in onze kanttekeningen 
op meer dan een plaats tot uitdrukking gebracht. Waar we ODS hier tegen richten, 
is Webers verabsolutering van de discontinuIteit. 
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kwalificering van de gewone arbeid: beroep als roeping: ja, we consta
teerden zelfs dat deze visie ook het taalgebruik heeft omgevormd 288). 

Ret leek ons daarom dringend gewenst en noodzakelijk aan de discussie 
over Webers klassieke studie een extra-dimensie toe te voegen: het Medium 
Aevum. 

Deze studie is afgesloten in 1971. 
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1.1. De import van naaldhout, de houtbehoe/te, de handelswegen, de kapbalk, 
bedrijfskolom van de houthandel 

De behoefte aan timmerhout, voornamelijk voor bouw en scheepsbouw 
en voor verpakking (kuiperij) is in de Nederlanden van oudsher meestal 
gedekt door invoer. Ret inlandse naaldhout en ook wellicht het eikehout 
zijn vermoedelijk nog tot in de vroege middeleeuwen van belang geweest; 
na die tijd is dit door het gei'mporteerde nagenoeg geheel verdrongen. 

Gei'mporteerd werd uit: 
a. Ret gebied van de Rijn, Main en Neckar, aanvankelijk uit het Roerge

bied en het gebied om Weze!. 
b. Noorwegen, "de Kleine Oost", "de Grote Oost" (Oost- en Zuidkust van 

de Oostzee tot en met de Zuidkust van Finland) en uit de Witte Zee 
(sinds het einde van de zestiende eeuw). Zweden is in de negentiende 
eeuw daaraan toegevoegd. 

c. Noord-Amerika sinds de negentiende eeuw. 

ad a. Ret hout van de Rijn werd tot in het begin van deze eeuw onge
zaagd en gevlot ingevoerd. Er had zicq een speciale techniek voor het vlotten 
ontwikkeld, die tot in het begin van de twintigste eeuw is toegepast. De 
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vlotten 1), welke soms tot 25 meter breed en tienmaal zo lang waren, had
den dikwijls een bemanning van 500 man, waarvan in de negentiende 
eeuw een groot deel na aankomst in Nederland als landverhuizer de Oceaan 
overstak 2). Dordrecht en Vreeswijk waren de plaatsen, waar de vlotten 
werden gesloopt en van waar de stammen naar hun bestemming werden 
gebracht. 

Geleidelijk begon in samenhang met de vlotvaart een import van gezaagd 
hout uit het bovenrijnse gebied (voomamelijk deelhout, "vlotdelen"). 

ad b. Het hout van Noorwegen en van Oost- en Witte Zee werd door 
Nederland meest ongezaagd geImporteerd. De productie van de noordelijke 
zaagindustrie, die reeds in de zeventiende eeuw bestond, ging, voor zover 
deze werd uitgevoerd, meest naar Engeland, dat weldra voor dat hout de 
voornaamste markt was 3). 

Hoewel dus het overgrote deel van het naaldhout hier te lande ongezaagd 
binnenkwam, werden bier toch ook gezaagde houtwaren ingevoerd, gelijk 
uit de veilingnotities te Amsterdam duidelijk blijkt 4). Daar de statistiek 
van de in-, uit-, en doorvoer in Nederland eerst in 1846 begint en de veiling
notities zo zijn gesteld, dat zij geen grootte van de gezaagde import geven, 
is het niet mogelijk voor vroegere jaren dan 1846 een verhouding van ge
zaagd tot ongezaagd te geven. Voor 1846 zien wij, dat de import uit Noord
Europa van ongezaagde stammen (overwegend z.g. kapbalken) met onge
broken last 98 % van de totale houtinvoer bedroeg. Deze verhouding lag 
in 1940 juist omgekeerd 5). 

De kapbalken waren onderstammen van de naaldbomen, dus dat ge
deelte, waarin de minste en kleinste kwasten (takken) voorkwamen. Om de 
wanvracht bij het zeetransport te beperken, werden zij aan het worteleinde 
enigszins behakt. De kapbalk was eigenlijk een in en door het handels
verkeer tussen noorse bosexploitanten en exporteurs enerzijds en hollandse 
importeurs anderzijds naar maat en kwaliteit ontwikkeld en gestandaar
diseerd natuurproduct en fungeerde algemeen als een eenheid in de 
houthandei. 

In dit verkeer vervulden de kapiteins der houtschepen een belangrijke roi. 
Tot in de negentiende eeuw traden zij als inkoper op 6). Daarna was echter 
de handel door agenten de voomaamste vorm van zakendoen geworden. 

Doordat de kapbalk zulk een algemeen aanvaarde eenheid was in de 
houtimporthandel, konden wij de beide statistieken uit deze studie, name
lijk de prijzen van geImporteerd naaldhout en het aanbod van kapbalken 
op de Amsterdamse houtveilingen daarop grondvesten. 

1) Middelhoven, biz. 78 vv. 
2) Delfs. 
8) Tveite, biz. 566, ook Astrom, biz. 1. 
4) Middelhoven, biz. 56. 
5) a. w., fig. 3. 
8) a.w., biz. 94. 
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De kapbalken werden in de produetielanden gekapt door de bosexploi
tan ten, die hetzij als exporteurs optraden, hetzij hun hout aan exporteurs 
verkochten. Deze leverden aan de Nederlandse, meest Hollandse importeurs 
en die brachten de inkomende ladingen in veiling, althans na 1680, vrijwel 
uitsluitend te Amsterdam, dat voor dit Noord Europeese importhout altijd 
de voomaamste markt in Nederland is geweest 1). 

Er zijn echter ook veilingen van kapbalken en gezaagd hout gehouden te 
Edam. Van deze veilingen zijn, voor zover wij dit hebben kunnen vaststel
len, in het Gemeentearchief te Edam en in het Rijksarchief voor Noord
Holland te Haarlem slechts van enkele jaren omstreeks 1800 summier 
gestelde aankondigingen bewaard gebleven 8). Te vermoeden is, dat deze 
veilingen tegelijk met of wellicht eerder dan de Amsterdamse zijn begonnen 
en door de coneurrentie van Amsterdam altijd in de schaduw van die in 
deze stad zijn gebleven. 

In West-Zaandam bestond een concentratie van houtzaagmolens evenals 
tot op zekere hoogte in Amsterdam. In Edam en omstreken kwamen slechts 
enkele houtzaagmolens voor. Men trachtte klaarblijkelijk dan ook kopers 
voor de Edamse veilingen aan te trekken door faciliteiten te verlenen als die, 
welke te vinden is op de veilingaankondigingen van 12-11-1800 en 8-7-1801 : 
"P.S. Tot gemak der Cooplieden van de Zaan en elders zal op den dag der 
veiling een schuyt worden bezorgt, die's morgens ten half vijf zal varen van 
de Oostzijderkerk, ten vijf uuren van de Papen Pats Sluys en ten zes uuren 
van 't Kalf en na 't Eindigen der Veiling weder te rug". 

De veilingen te Edam begonnen om ren uur; een veilingbezoek aan 
Amsterdam zal toch weI wat geriefelijker zijn geweest. Daarbij kwam de 
veel grotere omvang en verscheidenheid van aanbod op de Amsterdamse 
veilingen en vooral de grotere frekwentie. 

In de veilboeken van Edam, die van het jaar 1604 af in het R.A. te 
Haarlem aanwezig zijn, worden geen veilingen van koopmanschappen of 
van hout vermeld, doch alleen van vaste goederen, schepen en soms 
van vleten (gereedschappen) van walvisvaarders (bijvoorbeeld in 1678 
en 1679). 

Op de Amsterdamse veilingen werd hetzij direct, hetzij via makelaars voor 
houtzagers of houtkopers te Amsterdam of daarbuiten gekocht. Wij heb
ben echter nergens kunnen vinden, dat het voor verbruikers, zoals scheeps
bouwers of tirnmerlieden onmogelijk zou zijn geweest, 66k op de veilingen 
te kopen en de gekochte kapbalken dan in loon te laten zagen. Aan de 
Zaan werd van ouds veel in loon gezaagd 9). 

Wij zien dus: 

7) Op de veilingen te West-Zaandam werd bijna uitsiuitend hout van de Rijn 
geveild. 

8) R.A. Haariem, Oud Rechterlijk Arehler, Stukken 3954, 3955 en 3956. 
8) Hart, Zaandam 150 jaar stad, biz. 36. 
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1.2. De geschiedenis van de houthandel 

Van het begin af (de vroegste gegevens dateren van 1687 10)) tot 1877 zijn 
de veilingen eerst des woensdags, doch weldra des maandags gehouden in de 
herberg "de Witte Zwaan" aan de Nieuwendijk en vrijwel steeds door de 
grote makelaarsfirma's Bontekoning & Aukes en Roos & Boevink (Altius), 
elk ren. Deze makelaars traden op als "ondernemers van publieke vei
Hngen". Met nog een aantal veilingen voor masten en molenroeden en 
voor eike- en grenehout afzonderlijk komt men op een aantal veilingen per 
jaar van ca. 80 en dit van 1717 tot 1808, toen de veilingen tijdelijk onder
broken werden. In de negentiende eeuw zijn zij weer hervat. 

De veilingen voor masten en molenroeden en voor eikehout vonden 
plaats in het "Nieuwezijds Heerenlogement" en voor mahonie, pokhout en 
dergelijke in de "Brakke Grond" in de Nes. Voor zover er sprake was van 
gedrukte veilingcatalogi werden daarin steeds de namen der kasteleins ver
meld. De veilingen zijn voortgezet tot 1914 en werden, waarschijnlijk sinds 
"de Witte Zwaan" in 1877 was verkocht, in het gebouw "Frascati" in de 
Nes gehouden. Bontekoning & Aukes en Altius veilden toen ieder om de 
week. 

De Amsterdarnse houtveilingen zijn dus voor de importhandel in Noord
Europees naaldhout van zeer groot belang geweest en het bijhouden van de 
veilingnotities is met voldoende regelmatigheid verricht om het ons thans 
mogelijk te maken, daarop een prijsgeschiedenis van het naaldhout te 
grondvesten. 

Toch is de plaats van deze veilingen in de loop van hun lange bestaan 
(ca. 1687-1914) weI gewijzigd in organisatorische zin. Dit kwam door de 

10) De Amsterdamse Saturdagse Courant nr. 31 van 2-8-1687 bevat een aan
kondiging van een veiling in "de Witte Swaen" op de Nieuwendijk van "masten, 
molenroeden, baIcken, spieren en planken mitsgaders delen van 2, 3, 4 en 5 vadem, 
Hantspaeken, etc.". Idem 23-10-1687: "Coert Hendriksz. Bos, Makelaar salop 
Woensdag, zijnde den 29 October 1687 tot Amsterdam op de Nieuwendijk in de 
Witte Swaen verkopen een scheepslading extra ordinaris puycks puycke Verse 
Westernijstadse greene deelen bestaande in 14000 stucks, alsmede eeD sch. lading 
Nerfse greene deelen 14 a 15 voet". Idem 30-10-1687. 
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veranderingen die in de achttiende en vooral in de negentiende eeuw in de 
organisatie van de houthandel zich voltrokken 11). 

Vooral in de negentiende eeuw vinden wijzigingen in de organisatie van 
de houthandel het sterkst plaats. Wij zien dan een geleidelijke verandering 
van het karakter van de veilingen van door de houtzagers en houtkopers 
bezochte periodieke verkoping van ingekomen scheepsladingen in ver
kopingen, waarop aanbod uit een buffervoorraad in importeurshand een 
duidelijke rol ging spelen. Ret geheel kreeg toen meer een beurskarakter, 
totdat inderdaad de eigenlijke Amsterdamse Routbeurs op de maandag en 
op de woensdag- en vrijdagmiddag in het Poolse Koffiehuis in de Kalver
straat overbleef. De oorspronkelijke makelaarsfirma's Bontekoning & 
Aukes en Altius veranderden ook geleidelijk in importeur-grossiers. 

2.1 . De veilingnotities 

Van de Amsterdamse houtveilingen bestaan van het tijdperk 1717-1808 
regelmatig bijgehouden notities 12) welke bevatten: datum en plaats van de 
veiling, namen van importeurs/aanbieders, namen van de kapiteins (schip
pers) der aanvoerende schepen, namen van kopers, surnmiere omschrijving 
der aangeboden kavels en gemaakte prijzen. Voor de kapbalken zijn deze 
vermeld in stuivers per stuk. De serie omvat de hierboven aangegeven 
jaren. Er zijn echter aanwijzingen, dat de veilingen eerder zijn begonnen. 

Behalve dat de bewaarde veilingnotities onvoldoende informatie geven 
over het volume van de import en de handel, moet men ook zeer voorzichtig 
zijn met de vermelde namen van aanbieders en kopers. Naar de gewoonte 
van die dagen nam men het met de spelling niet zo nauw. Ook zullen niet 
aIle veilingklerken even nauwkeurig zijn geweest. Er zijn tal van redenen 
waarom men met gevolgtrekkingen voorzichtig moet zijn. Prijzen zijn nu 
eens in guldens (tot in 1/8 gulden), dan weer in stuivers vermeld. Wij 
hebben aIle prijzen in stuivers omgerekend. 

De namen zijn over het algemeen ook slordig weergegeven. Zo bijvoor
beeld: 

15-6-1772 H. Stadlander & Zn. 
29-6-1772 Jan Stadlander & Zn. voor de zelfde firma. De zoon was H. 

Stadlander, verder 1. Stadlander & Zn. 
17-8-1772 Stadlander & Zn. 
7-9-1772 Stadlander. 

Wij weten uit andere bron, dat hier steeds van hetzelfde handelshuis 
sprake is. 

Daar veel kopers geen familienaam hadden, gebruikte men gaarne bij
namen. Zo vinden wij een Dirk Bruikverstand en een Jan Derd'half onder 
hen. 

11) Middelhoven, Hoofdstuk 3. 
13) G.A.A. 
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2.2. De Veilingcondities 

De veilingcondities werden bij elke eerste veiling van het seizoen door 
elke makeIaarscombinatie in eigen woorden, echter weI bij ieder op het
zelfde neerkomende, vermeld. Bij volgende veilingen volstond men dan 
met te zeggen: "op condities als op . . . vermeld". Deze condities betroffen: 

De goederen. Deze werden voetstoots verkocht, gezien of niet gezien. De 
veilinghouder-makelaars wilden met betrekking tot de afmetingen van het 
hout "niet achterhaald wezen". Het was dus zaak, zijn eventuele bod te 
bepalen op grond van het bezichtigen van het hout ter beoordeling van de 
kwaliteit en van een rninstens globale controle der hoeveelheden per kaye!. 

De levering. Bontekoning & Aukes, die, tot in 1763 Roos & Boevink 
beginnen, de voornaamste makelaarscombinatie waren, bepalen voort
durend en uitdrukkelijk, dat men het bij het ontvangen van het gekochte 
eens moest zijn omtrent het stukstal en dit samen met de afleveraar moest 
controleren. Werd men het niet eens, dan gold het getal van de afleveraar 
ook "bij foute van dien" als juist. Ook de kleinere rnakelaar-veilinghouders 
zoals Nooteman en Moller bepaalden dat uitdrukkelijk. Het is aan te nemen, 
dat de makelaars deze bepalingen in onderling overleg hadden vastgesteld. 

De tijd van levering van het gekochte was eveneens geregeld. Aan deze 
bepalingen zal een bestaand ruimtegebrek op de ligplaatsen van het hout 
weI niet vreemd zijn geweest. Ook zal er aanhoudend drang zijn uitge
oefend om het hout spoedig weg te halen. Op 8-4-1754 vinden wij: "De 
kooper zal verplicht zijn, hetzelve binnen de tijd van drie dagen te moeten 
allialen, leggende anders voor rekening en risico van den kooper, en wan
neer niet binnen de tijd van drie dagen afgehaald werd, zal men aan den 
kooper walhuur berekenen". Op 18-6-1764 wordt bepaald : "daags na de 
verkoop af te halen, leggende van dien dag af voor zijn (koopers) rekening 
zonder verder enige namaning zullen alsdan verstaan werden als of hetzelve 
aan hem geleverd ware". 

De betaling. Deze moet bij de levering plaats vinden aan de makelaar, die 
het goed heeft geveild. Bij Bontekoning & Aukes is steeds uitdrukkelijk 
bepaald, dat betaling aan "de Heeren Bontekoning" moet geschieden. 
Saaling Aukes wordt eerst in 1745, als hij naast zijn belangrijke makelaardij 
in schepen en scheepsparten reeds enige jaren ook makelaar in hout is, 
genoemd als een dergenen aan wie men kan betalen. Later, als de Bonte
konings en Saaling Aukes niet meer persoonlijk de make1aardij uitoefenen, 
wordt gesproken van "betaling aan 't comptoir van Bontekoning & Aukes", 
gelijk ook later van betaling aan ,,'t comptoir van Roos & Boevink". 

In 1746 komt de bepaling in zwang, dat betaling in "grof zilvergeld" of 
"zilver specie" moest geschieden en bij Bontekoning & Aukes werd toen 
tot in 1808 de eis gesteld: "in grof zilvergeld met uitzondering van heele, 
halve of quart Rijksdaalders, schellinge of dubbeltjes". Bij andere make
laars worden omstreeks 1740 ook "vriese of andere quade stuivers en oor
den" (1752) uitgesloten. Op 13-3-1752 vinden wij ook de Gouden Rijder 
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vermeld als toegestane muntsoort en op 22-11-1766, dat betaald moet 
worden "in goed gangbaar zilver, tenminste zesthalf of Gouden Rijder". 

Kortingen werden in het algemeen niet verleend, ten hoogste tot in de 
eerste helft der achttiende eeuw en in het algemeen door kleinere makelaars, 
die dan 1 % voor prompte of contante betaling toestaan. (Bij voorbeeld 
door Pieter Onkelboer en Marten Coelenburg op 29-11-1720,,1 % mits be
talen en ontvangen binnen 8 dagen"). Ook vinden wij een korting van 1 % 
op een notehoutveiling van Andries Koek op 9-4-1728. Er waren echter 
bepalingen in zwang, die toestonden, dat voor sparren en delen 124 stuks 
(een "groot honderd") werden geleverd doch voor 100 stuks betaald. 
Uiteraard was daarmee bij de prijsbepaling rekening gehouden. Voor de 
overige houtsoorten gold de conditie: "de rest ordinary berekend" (veiling 
van Marten Coelenburg van 5-4-1720). 
De hardhouthandel. Ook in deze branche, welke in die jare~ voomamelijk 
eikehout betrof, golden overeenkomstige veilingbepalingen. De makelaars 
Auke van Slooten, Jan Sluyman en Abraham Blom, die in eikehout waren 
gespecialiseerd, zoals uit de samenstelling van de door hen geveilde kavels 
blijkt, vermelden op 4-7-1766 hun condities uitvoerig: 

"Dat dezelve door de gemelde makelaars zullen worden geleverd tegen voor
afgaande betaling, welke door de respectieve kooper zal moeten geschieden in 
grof Hollands ongestempeld zilvergeld tenminste Seshalven ten huyze van de 
makelaar Abraham Blom, wonende op de Haarlemrnerdijk tussen de korte 
Prinsengragt en Oranjestraat, die daarvan zal geven een quitancie op welker 
vertoning een ieder der koopers zijn gekogte goederen zal kunnen ontfangen. 
De gemelde betaaling zal moeten geschieden zonder enige korting, geIijk de 
koopers meede niet verder zullen gehouden zijn als te betaaIen hun uitge
loofde kooppenningen. 

De aflevering der gemelde goederen zal geschieden op de dag van de ver
koping of tenminste binnen drie dagen als wanneer aan een ieder der koopers 
ten hunnen koste het door haar gekogte zal moeten worden ontfangen op de 
respective Iigplaatsen volgens notitien hondert voor hondert en weI zodanig 
als door de koopers zal worden gezien, 't zij dezelve bij hun gezien offte niet 
gezien mogen zijn en zuBen met het getal door hun gekogt genoegen moeten 
nemen. 

In geval Koopers in gebreeken blijven hunne koopen op de gemelde tijd af 
te halen zullende in dien geval de onkosten zo van wal- en werfhuuren als
mede aIle verdere onkosten voor hun rekening zijn. Aile de vorengenoemde 
goederen worden verkogt voetstoots volgens de voorzegde notitie zonder dat 
de verkooper in enige onder- of overmaat zullen gehouden zijn en zuBen de 
koopers genoegen moeten nemen met de aflevering van boven af". 

Deze laatste bepaling wijst er op, dat bij de toewijzing van een kavel 
"halve stapel" bij de overname niet mag worden uitgezocht en deze bepaling 
zal weI hebben moeten dienen om een ingeslopen misbruik te keren. Ook 
Bontekoning & Aukes en Roos & Boevink hadden, of schoon eikehout niet 
hun hoofdartikel was, deze conditie gesteld. 

Verdere condities. Alle hiervoor opgesomde voorwaarden vormden een 
aanvulling op de algemene wettelijke bepalingen, die voor de veilingen en 
in het algemeen voor het handelsverkeer golden. Voorts is bovendien 
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dikwijls vermeld: "verder op bekkenscondities" dat wil zeggen op de con
dities, die gelden voor verkopingen als deze, en die door de vendumeester 
(na 1815 door de notaris) te wiens overstaan de veiling plaats yond ("aan 
het bekken zat"), zouden worden gehandhaafd 13). 

Deze verwijzing naar "bekkenscondities" duidt er weI op, dat men geen 
verdere behoefte had aan speciaal voor de houtveilingen geldende rechts
regels na opsomming van regels, die aIle uit het karakter van houthandel en 
-transport voortkwamen en die wij hierboven hebben vermeld. WeI is er 
een keur van 4-7-1769 14) "Van de openbare veilingen der houtwaren" die 
bepaalt dat, wanneer er meer veilingen op een dag werden gehouden, 
hetgeen practisch gesproken tot in de negentiende eeuw elke maandag van 
april tot december in "de Witte Zwaan" het geval was, de makelaars 
moesten loten omtrent de volgorde van verkoop van het door ieder aange
bodene. De beurten zullen dan in volgorde wisselen voor een volgende 
veilingdag, "telkens een plaats naar voren schuivende". 

Ret valt op, dat soms in de lange lijsten van ter veiling aangeboden 
kavels achter de hoge nummers aan het slot van de lijst geen kopers zijn 
ingevuld. Dit doet vermoeden, dat deze nummers niet werden geveild 
wegens tijdgebrek of omdat de kopers de veiling verlieten als het hun te 
laat werd. Ret was dan voor een makelaar-verkoper weI van belang om 
vroeg aan de beurt te zijn en dit kan de reden van het instellen van de 
vermelde regel op de volgorde zijn geweest. 

De nummers, die niet werden verkocht, ziet men soms herhaaldelijk op 
volgende veilingen weer op de lijst staan. In hoeverre kavels tussentijds of 
als zij onverkocht waren gebleven uit de hand werden verkocht, is niet na 
te gaan. Om deze reden zegt het aantal kavels aIleen iets omtrent het aanbod 
op de veiling en niets omtrent het volume van de handel of van de import. 
In hoeverre er sprake geweest is van een buffervoorraad in importeurshand 
en die dan door de makelaars gemanipuleerd zal zijn geworden, is niet vast 
te steIlen, doch weI te vermoeden, met name voor het tijdperk van Floris 
Bontekoning Dirkszoon (1728-1769). In deze jaren was het prijspeil vrij 
stabieI, hetgeen er wellicht op wijst, dat deze veilingfirma door middel van 
een buffervoorraad de marktprijzen beinvloedde. Deze voorraad was 
eigendom van de importeurs. Aangenomen mag worden, dat de makelaar
veilinghouder het aanbod dan regelde via adviezen aan de importeurs. De 
veilingondememer was een man van gezag, omdat hij beter dan wie ook 
inzicht had in de houtmarkt (zie grafiek I). Als er meer makelaars gelijk 
opereren verdwijnt deze prijsstabiliteit (ca. 1760). Niet uit het oog te ver
Hezen is echter, dat na 1760 ook het algemeen prijspeil ging stijgen 15). 

13) " ... door den Notaris of die van zijnentwege aan het bekken zit". Uit een 
acte verleden voor Notaris W. K1inkhamer dd 21-9-1863 te Amsterdam. N.A. 
Amsterdam. 

14) Handvesten. 
16) Posthumus, biz. CYI en diagram I. 
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2.3. Het geveilde haut 
Dit bestond uit drie eategorieen nJ. : 

1. Ongezaagd hout. 
2. Gezaagd hout. 
3. Meer of minder geprefabriceerde houten artikelen (houtwaren). 

Op de door ons bier ter wille van de prijsgesehiedenis behandelde veilingen 
werd geen eikehout geveild. Dit gebeurde immers op afzonderlijke veilingen. 
Eikehout was echter het enige in die tijd voldoend besehikbare hardhout. 
Het kwam in het begin van de zeventiende eeuw ook uit Noorwegen, van
waar de uitvoer evenwel meestentijds door de koning van Denemarken, 
waartoe Noorwegen behoorde, was verboden om strategisehe redenen. De 
Hollanders haalden toen Duits, Pools en Lettiseh eikehout van Hamburg, 
Bremen en de oostelijke Oostzeehavens. Masten vooral van Riga. Na de 
Dertigjarige Oorlog werden de eikebossen in het Rijnland zo zwaar aan
gesproken, dat dit dikwijls tot kaalslag heeft geleid 16). 

2.3.1. Het angezaagde haut (stamhout of "rondhout") hestond, te beginnen 
met dat hetwelk de kleinste doorsnede aan de top (d.w.z. het dunste einde 
van de afgezaagde boomstam) had uit: 

Sparren 
Jujfers 
Spieren 
Kalders 
Ellens 

tot 0llgeveer 6t em topdoorsnede 
tot ongeveer 10 em topdoorsnede 
tot ongeveer 10 em topdoorsnede 
tot ongeveer 12t em topdoorsnede 
tot ongeveer 20 em topdoorsnede 

doeh langer dan juffers. 

en onderseheiden naar 
lengte in tien-els, twaalf
els enz. 

Kapbalken, (zie 1.1.) minstens 20 em topdoorsnede en verdeeld in 
"voets" 17) en "ondervoets"; de grens daartussen lag bij de topdoorsnede 
van 25 em (10 Amsterdamse duimen). De benamingen voets en ondervoets 
werden in de loop der negentiende eeuw vervangen door "maats" en 
"ondermaats". Toen kwam ook voor kapbalken boven 30 em topdoorsnede 
de benaming "bovenmaats" in zwang. 

De balken en masten lagen gevlot in het water en bleven daarin, tot zij bij 
een zaagmolen hun hestemming kregen en waar zij dan soms nog geruime 
tijd in het water in voorraad lagen. Zij werden uiteraard ook gevlot in het 
water daarheen vervoerd. Doordat de kapbalken dikwijls tot een half jaar 
in het water lagen, werd het natuurlijke sap grotendeels vervangen door 
water, dat door drogen aan de lueht na het zagen verwijderd kon worden, 
hetgeen de kwaliteit zeer ten goede kwam. V 66r gebruik moest het hout 
minstens winddroog zijn 16). Bij de toenmalige stand van de techniek was 

18) Schreiner, biz. 11 vv. 
1') 1 Amsterdamse voet = 11 duinl = 28,33 cm. 
18) Winddroog naaldhout bevat nog 20 a 22% vocht. 
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kunstmatig verder drogen econorniseh Diet mogelijk. Timmerbedrijven be
hielpen zieh door voor het maken van deuren en ramen steeds een voorraad 
oud belegen hout aan te houden, die geregeld werd aangevuld als van het 
oudste was gebruikt. Deze voorraden waren soms tientallen jaren oud. De 
struetuur van het hout was dan zo droog mogelijk en had zieh redelijk 
gestabiliseerd. "Trekken", vormverandering van het hout, trad dan niet 
meer of niet in hinderlijke mate op. 

Van het begin van de Amsterdamse houtimport tot ver in de negentiende 
eeuw heeft de kapbalk het grootste deel van die import uitgemaakt. Als 
gevolg van het geleidelijk verdwijnen van de Nederlandse zagerij van ge
importeerd naaldhout, doordat de zagerij zieh naar de noordelijke pro
duetielanden verplaatste, welk proees wij ruwweg kunnen plaatsen tussen 
de jaren 1840 en 1940 19) is ook de invoer van kapbalken opgehouden. On
geveer 1870 begint bovendien een import van kapbalken buiten de Amster
damse veilingen om door de toen inrniddels ontstane stoornzagerijen of 
eombinaties daarvan. 

Als de kapbalken in de Nederlandse haven, meest dus in Amsterdam en 
veelal door de eigen bemanning van de balkensehepen 20) waren gelost, 
werden zij gevlot. Dit gebeurde door speciale ploegen balkenvlotters. Wij 
hebben niet gevonden, dat deze in een afzonderlijk gilde waren vereDigd. 
Dit vlotten was tegelijk een sorteren op 1. maat en 2. nader op kwaliteit. 
De eerste kwaliteitssortering had v66r de export plaatsgevonden. Langszij 
van het zeesehip werden de balken namelijk eerst gefienst, d.w.z. op vlotten 
gelegd, waarvan de lagen dakpansgewijs op elkaar lagen. Daama yond het 
eigenlijke vlotten plaats. Volgens de gewoonte, die tot in het begin van deze 
eeuw nog in gebruik was, werden bij dit vlotten balken tot 25 em topdoor
snede (ondermaats) in vier lagen van elk tien stuks op elkaar gelegd, terwijl 
een eenenveertigste balk iets sehuin hieroverheen werd gelegd. Op deze 
"merkbalk" werden aantal, dikte en bij Arehangelbalken tevens de kwali
teit gesehreven met behulp van een "ritsijzer", een gutsvormig beiteltje. 
Deze ritsijzers waren reeds in de aehttiende eeUW in gebruik. Bij balken van 
25 tot 30 em doorsnede paste men op de zelfde wijze drie lagen toe, zodat 
deze "maatsbalken" in eenendertigtallen waren gevlot. De bovenmaats 
balken 30-35 em top werden in drie Iagen van elk 9 stuks met een merkbalk 
en dus in aehtentwintigtallen gevIot. Reeds in de eerste jaargangen van de 
amsterdamse veilingnotities, dus uit ca. 1720 is dit onderseheid in de dikte 
der balken te herkennen in de per kavel (vlot) vermelde aantallen. 

Stolpbalken, een in onbruik geraakte benaming, waarmede kapbalken 
van eerste of uitmuntende kwaliteit werden bedoeld. Ret woord kan zijn af
geleid van (Russ.) Stolpi = paaI, stijI of stolb = zuil 21). 

Pompen, zuiver rechte, meest korte balken met weinig of geen kwasten. 
Deze werden overlangs hoI geboord, zodat een houten buis of koker ont
stond, waarin een pompzuiger kon bewegen. 

18) Middelhoven, bIz. 54 vv. 
20) Schreiner, bIz. 33. 
11) W.N.T. 
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Hamburger balken. Dit waren vierzijdig behakte stammen, die veelal 
voor remmingwerken werden gebruikt. Zij werden meestal in twee- of drie
tallen geveild en kwamen in eiken, vuren en grenen, ook weI in beuken voor. 

In de negentiende eeuw zijn nog een tijd lang z.g. brussen (11 x 13 duirn) 
en muurlatten (10 x 10 duim) in zwang geweest. Het waren vierhoekig 
behakte balken (wanvrachtbesparing), welke hier te lande werden verzaagd. 
De muurlatten werden in Engeland ook ingevoerd en daar doorgezaagd 
aan twee stuks 5 x 10 duirn voor dwarsliggers onder spoorrails (sleeper
blocs). 

Hiernaast werd rondhout geveild, geschikt voor masten, van "boos
mastjes" voor gebruik in sloepen tot masten voor zeeschepen, die tot een 
lengte van dertig meter gingen bij een omtrek aan de voet van ruirn twee 
meter. Voor de masten en voor het rondhout, geschikt voor het maken van 
molenroeden, werden tesamen per seizoen een tweetal aparte veilingen ge
houden waarvoor, in tegenstelling tot de gewone rnaandagse veilingen, een 
gedrukte veilingcatalogus werd uitgegeven. 

Gedurende de zeventiende en achttiende eeuw werden masten, atkornstig 
van de Oostzee (Riga, Pernau) weder uitgevoerd. Dit gebeurde vooral veel 
naar Frankrijk en Engeland, voordat dit land met een eigen houtimport 
van betekenis begon. 

De sparren, juffers en kolders behoorden tot het z.g. "schuitegoed". Zij 
lagen na de lossing uit het zeeschip op vlotschuiten (dekschuiten of zolder
schuiten) of op de wal. 

2.3.2. Het gezaagde haut 

Het op de Arnsterdarnse veilingen verhandelde gezaagde hout bestond 
uit: 

a. Ongekantrecht. Hiervoor was het rondhout in het productieland een 
keer in de lengte gezaagd, zodat het hout op de zijkanten nog de buitenkant 
van het starnhout vertoonde. Hiertoe behoorden planken tot 11 duirn 22) 
dik, bovenlandse platen, atkomstig van de Rijn, posten, 1 t duim dik of 
dikker, schalen (het buitenste hout van de balk), sneepls (snippers of afval). 
Dit is het in de veilingnotities vermelde hout. Bij het zagen hier te lande ont
stonden nog meer soorten, ieder met een eigen benarning. 

b. Bekantrecht waren, waarvoor het hout een tweede keer in de lengte 
gezaagd werd om het van de schuine buitenkanten te ontdoen en het zuiver 
te prismeren. Hiertoe behoorden : platen, minstens drie duirn dik en min
stens zes duirn breed, ribben, vierkant of bijna vierkant van doorsnede en 
drie duirn of meer dik, delen, meest 11 of It duirn dik en 10, 11 of 12 duirn 
breed. Deze werden veel verhandeld in 6O-tallen (schok) of 120-tallen 
(groot honderd). 

22) Het in het buitenland gezaagde hout werd meestal gemeten in engelse maat. 
1 engelse voet = 12 duim = 30,6 em. Engeland was de grootste markt voor in 
Noorwegen gezaagd hout. 
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2.3.3. Houtwaren 

Een aparte categorie werd gevormd door meer of minder geprefabriceerde 
houtwaren als: vaarbomen en haakstelen voor gebruik door schuiten
voerders, riemen en verder scheepsbouwhout als ankerstokken, krommers, 
knies, luiken (waarschijnlijk delen voor luiken) en handspaken. Verder 
barcoenen (perkoenpalen), carvelen (karbelen, constructiedeel in houten 
span ten), molenassen, nagels (houten drevels voor pen- en gatverbindingen), 
duigen ("c1aphout"), vathout, pijphout voor de kuiperij. De noteringen 
hiervan gaan ook meest per schok 23). Tenslotte nog paalhout "bij d'hoop", 
"rommeling bij d'hoop" en brandhout. 

Van een aantal namen van geveilde artikelen is de betekenis Diet meer na 
te gaan, zoals van Statijnse en Hollandse "houten", "bekerhout" en 
"grene biorke". Met dit laatste werden wellicht grenen balken bedoeld. 

2.3.4. De herkomst 

Bij veel kavels is de herkomst vermeld. Meestal zijn dit verbasterde 
namen of Hollandse bijnamen van havens in de landen van herkomst. Zo 
komen voor: Barlijnse (Berlijn), Boheemse, Dantziker (Danzig), Hamburger, 
Koningsberger, Koperwijkse (Kopervik bij Stavanger), Langesunse (Lange
sund aan de Oslofjord), Memelse, Nervse (Narva), Rigase, Pruisse, Schans 
ter nijse (St. Petersburg, Leningrad), Statijnse (Stettin), Stromstadse 
(Stromstadt aan het noordelijke einde van de Zweedse westkust tegenover 
Langesund). 

2.4. De ligpiaatsen 

Voor het hout, zowel voor de balken, masten en molenroeden, die gevlot 
in het water werden bewaard, als voor het "schuytegoed", dat voor zover 
het Diet op schuiten kon blijven liggen op de wal werd opgeslagen, moest 
ligplaats beschikbaar zijn. Daarvoor was op of bij de werven, die meest aan 
grachten lagen, slechts beperkte ruimte aanwezig. Van de balken, die op de 
geregelde maandagse veilingen werden aangeboden, wordt geen ligplaats 
vermeld, doch deze zul1en stellig in de Middelste en Buitenste Waal en vooral 
later in de Buitensingelgracht hebben gelegen; daar konden zij door de 
gegadigden worden bekeken. Van de masten en molenroeden, welke slechts 
enkele malen per jaar in een soms tweedaagse veiling werden gebracht, 
worden altijd de ligplaatsen, hetzij op de wal, hetzij in het water vermeld, 
evenals voor de veilingen van eiken en grenen, welke eveneens van tijd tot 
tijd apart werden gehouden. De Walen waren weI de voornaamste lig
plaatsen. Van stadswege werd regelend opgetreden. In een keur van 
27-1-1769 24) komen bepalingen voor aangaande ligplaatsen voor vlotten in 
de Walen ("Ordre op de legging der Houtwaaren" " ... en verrnits door de 
Aanwas der Houtnegotie de legging der Houtwaren hoe langer hoe be
zwaarlijker wordt .. . " De Kapitein der Waalredders werd aangewezen, 

23) Een schok is waarschijnIijk 60 stuks. 
24) Handvesten. 
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de ligplaatsen te bepalen voor de "vlotten, masten of andere hout- of drijf
waaren" van ultimo september tot primo april. Hier is dus sprake van het 
overliggende hout, dat eerst in het volgend seizoen verkocht zal worden. 
Bij besloten water lag het transport, dat aIleen te water mogelijk was, 
uiteraard stil. 

Behalve de Walen of de Buitensingelgracht vinden wij o.a. vermeld als 
lig- en stapelplaatsen: 

17- 4-1733 "agter 's Lands Oorlogsschepen". 
7- 4-1741 "bij d'Ylants Kerk aan 't Eynt van 't bickers ylant. aan 't Eynt 

van d'Cadyk op de werf van de Heer Braemcamp". 
27- 4-1741 "de Hamburger en Oosterse Balken en de Noordse masten 

sullen leggen in de Oude Schans". 
28- 1-1752 "Buy ten de Zaagmolenpoort aan de werf van de Moolen het 

Schaap". 
8-10-1754 "leggende in de Plantagie over de Stadsherberg, bij 't Blok

makers Hout". 
8- 6-1759 "Ieggende opt Eylant aan 't end van de Bikkerstraat over de 

Steenkraan". 
24- 8-1759 "Op de hoek van de Prinsegragt". 
13-11-1769 "Over de Catoendrukkerij". 
2- 9-1768 "zullen leggen op het Wesepervelt over de Nieuwe Keizers

gracht en op de Cadyk over de werf de Jonge Willem". 

Dat men in 1769 klaagde over geringe ruimte in verband met "de Aanwas 
der Houtnegotie" kan nauwelijks het gevolg zijn geweest van toenemende 
invoer van kapbalken. Grafiek I wijst geen vermeerderd aanbod van kap
balken op de veilingen uit. WeI zou men uit de veilingnotities van die jaren 
kunnen opmaken, dat er veel meer kavels niet verkocht of opgehouden 
werden, dan voordien het geval was en dat zal vrij zeker een grotere voor
raad in importeurshand hebben betekend. Daarvoor was dan die meerdere 
bergruimte no dig. 

Ook voor het sorteren en vlotten zal in de Walen geen ruimte zijn ge
weest. Vermoedelijk is dat steeds direct na de lossing en bij het zeeschip 
gedaan. 

2.5. De aanbieders en de kopers 

In de Amsterdamse veilingnotities werden de aanbieders en de kopers 
altijd duidelijk vermeld evenals de schippers, die het hout hadden aange
voerd. Meestal waren deze laatste naar de namen te oordelen Friezen of 
Holsteiners. Sommige van hen hebben zich hier te lande en dan te Amster
dam mogelijk gevestigd en zijn als importeur opgetreden. Het hout lieten 
zij dan halen door eigen of gecharterde schepen. Doch hoofdzakelijk is de 
import in handen geweest van een beperkt aantal kooplieden, die hun hout 
hetzij op de veilingen van Bontekoning & Aukes, hetzij op die van Roos & 
Boevink (Altius) brachten. 
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Er was ook sprake van een zekere specialisatie. Zo importeerde Pieter van 
de Stadt veel hamburger balken en Jacob en Willem Middelhoven en ook 
Gerrit Visser vrijwel uitsluitend Narva-balken en -sparren. Weer anderen 
zoals bijvoorbeeld de Wed. Dreyer voerden voornamelijk noorse kapbalken 
aan en Insinger veel schuitegoed in allerlei soorten. 

Toen Aldert Roos in 1763 zijn houtmakelaardij begon, liet hij aanvanke
lijk nauwkeurig de lengte en de herkomst van de balken in de veilingnotities 
vermelden. Dit heeft ons in staat gesteld, enigszins nauwkeurig vast te stel
len, welke kavels uit kapbalken bestaan en welke bijvoorbeeld uit ham
burger balken of uit dennen stammen uit de duitse Oostzeelanden. Wat aan 
balken uit Memel of noordelijker komt, rekenen wij tot de kapbalken te 
behoren, dat wil zeggen onder het oorspronkelijk in Noorwegen ontwik
kelde begrip kapbalk. Wij achten dit onderscheid in overeenstemming te 
zijn met de handelsusantie, zoals die in de importhandel van Noord
Europees ongezaagd hout heeft bestaan tot in de twintigste eeuw. 

De vermelding der schippers is belangrijk, omdat dikwijls is aangegeven, 
met welke reis de balken zijn aangebracht: zo bij voorbeeld 3-10-1785 voor 
Jacob en Willem Middelhoven: 

10 kavels nervse balken uit Okke Siers (eerste reis) 
16 kavels nervse balken uit Hans Feikes 
14 kavels nervse balken uit Okke Siers, tweede reis 
15 kavels nervse balken uit Gerrit Bol 
9 kavels nervse sparren uit Gerrit Bol 
5 kavels nervse sparren uit Okke Siers 

Een derde reis van het zelfde schip ziet men bijna nooit vermeld. De 
vaart naar Narva was uiteraard veellanger dan die naar Zuid-Noorwegen 25). 

Ook de makelaars-veilinghouder traden soms als aanbieder op, hoewel 
slechts bij uitzondering. Zij worden soms als koper vermeld en zullen dan 
voor iemand buiten Amsterdam zijn opgetreden. Het zal reeds voor de 
Zaanse kopers bezwaarlijk zijn geweest elke maandag aan een reis naar 
Amsterdam te besteden. De reis per veerschuit duurde bij ongunstige wind 
soms uren evenals de reis per koets via het Tolhuis en de veilingen, welke 
pas in de namiddag begonnen, namen allicht ook uren in beslag. Ook 
moest men het hout van te voren bezichtigen. Men bediende zich daarom 
dikwijls van een vaste makelaar. Voor Abraham van Stolk uit Rotterdam 
was dit bij voorbeeld de makelaar Buys. Maar toch kwamen houtzagers uit 
de naaste omgeving van tijd tot tijd zelf naar de veiling. Zo zien wij her
haaldelijk Zaanse kopers vermeld 26) : 

1730 Claes en Adriaen Sardam, Nicolaas Calf. 
1733 Jan Loosjes. 

25) De verzekering was voor reizen laat in het seizoen aanmerkelijk duurder. 
Voor gegevens hieromtrent ,.it een later tijdvak: Middelhoven bIz. 93. 

26) Crol, bIz. 19. 
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1738 Simon Moeriaan, Jacob Mats. 
1745 Aris van Broek. 
1758 Adriaan Houttuyn. 
1759 en latere jaren Jacob Middelhoven Jacobszoon. 
1777 en latere jaren diens zoons Jacob en Willem (ook als aanbieders). 
1796 Comelis Middelhoven (ook als aanbieder). 
1806 Jacob Middelhoven voor de Firma de Wed. Stadlander & Middel

hoven, terwijl Hendrik Stadlander van 1776 tot zijn dood in 1802 
geregeld zelf belangrijke aankopen deed, zowel van balken als van 
gezaagd hout. 

Van de hierboven genoemden is uit andere bronnen bekend, dat zij 
Zaanse houtkopers, zagers, of importeurs waren. Ongetwijfeld zullen er 
onder de andere in de veilingnotities aangetekenden verder ook veel Zaan
kanters zijn geweest. Voor de aanvoer van Noordeuropees naaldhout 
steunde de Zaan geheel op Amsterdam. 

2.6. Enkele veilinghouder-makelaars 
Op Diagram I zijn aangegeven de veilinghouder-makelaars van 1710-

1808. Over de belangrijkste onder hen kan nog het volgende worden op
gemerkt. 

Van Floris Bontekoning hebben wij geen oudere vermelding als makelaar 
in hout gevonden dan die in de Amsterdamse Dinsdagse Courant van 1693, 
nr. 54. Hij was atkomstig uit Enkhuizen en vestigde zich te Amsterdam. 
Hij zal de makelaardij ongeveer tot 1717 hebben uitgeoefend. In dat jaar 
hebben zijn zoons Joannes en Dirk de zaken voortgezet. 

Aanvankelijk werkte de makelaar Pieter Onkelboer met hen samen 
(1718). De Bontekonings en hun directe opvolgers, Saaling Aukes, Comelis 
Ploos van Amstel en de leden van het geslacht Wesseling blijven dan tot 
onze tijd een vooraanstaande plaats in de import van hout innemen, eerst 
als makelaar-veilinghouder en later als importeur. 

De andere grote makelaarscombinatie begint in 1766 met het optreden 
van Aldert Roos en weldra Reinier Boevink, Gerhardus Altius, Gerrit 
Smeink, Jan Willem Zweeris en Dirk Lugt. Daamaast zijn soms nog ge
durende korte tijd andere makelaars zeIfstandig gevestigd, doch de naald
houtimport en ook die van eikehout gaat vrijwel uitsluitend door de handen 
van deze beide combinaties. 

Voor 1717 en sinds 1687 bestonden er veilingen van ge"importeerd naald
hout gehouden, naar blijkt uit aankondigingen in de Amsterdamse Zater
dagse Courant van die jaren. Hierbij waren de volgende makelaars be
trokken, voor zover die, wat meest weI het geval is, zijn vermeld (in adver
tenties): 

1687 Coert Hendriksz. Bos. 
1688 Helme Mayn en Adolph Marek. 
1689 Hendrik Haak Dirkszoon, Helmer Mayn en Adolph Marek. 
1690 Geen makelaar vermeld, weI een veiling. 
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Verklaring der tekens: 
x Gewone veiling 
- Kasten en molenroeden 
+ Eiken of eiken en grenen 
o Bijzondere veiling 
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1693 Floris Bontekoning. 
1694 Jacob ~eyn. 
1695 Jan Korver, Adolph ~arck, Floris Bontekoning. 
1696 Floris Bontekoning. 
1697 Tjerk Comelis, Floris Bontekoning, Jacob ~eyn en ~eyndert Buys. 
1698 Jan Korver, Adolph ~arck, Floris Bontekoning, Pieter Onkelboer, 

Anthony Wijngaarden en ~eyndert Buys. 

3.1. De prijzen 

Posthumus heeft in zijn Nederlandsche Prijsgeschiedenis geen hout
prijzen opgenomen. Hij geeft hiervoor twee redenen op Ie werd het hout 
niet op de Amsterdamse Beurs verhandeld, zoals aIle andere goederen, 
waarvan hij een prijsgeschiedenis heeft samengesteld. En 2e was het hout 
van ouds een artikel, dat bij voorkeur verhandeld werd in bepaalde partijen, 
die door de koper ter bepallng van zijn bod gezien en gekeurd moesten 
worden 2'1). Koop en verkoop konden niet plaats vinden volgens monsters 
zoals bij gran en, zaden en de meeste goederen, die ter beurze verhandeld 
werden. 

Deze redenen lijken ons echter niet gewichtig genoeg om het hout niet in 
een prijsgeschiedenis te betrekken, want 1 e is het hout altijd een zeer be
langrijk, ja, in grote delen van het land het allerbelangrijkste bouwmateriaal 
geweest en het was bovendien het enige materiaal voor de scheepsbouw en 
2e van de amsterdamse veilingen bestaat een reeks prijsnotities, welke be
ginnen in 1717 en ononderbroken zijn voortgezet tot 1808. Doorslaggevend 
is echter de omstandigheid, dat het niet van belang is, of hout op monster 
verhandeld werd; er bestond een eenheid, de kapbalk, en het hout kon 
worden bezichtigd. Aan deze prijsnotities kunnen de prijzen der kapbalken, 
die kwantitatief en kwalitatief het voomaamste deel van de naaldhout
import uitmaakten worden ontleend. Hieruit hebben wij een prijsgrafiek 
kunnen samenstellen, die door het nagenoeg consistente van de kapbalk 
als eenheid betrouwbaar is te achten. 

De prijs van de kapbalk (zie 2.3.1.) was in stuivers, soms in guldens 
genoteerd. In het laatste geval hebben wij die in stuivers omgerekend en 
daarbij 1/8 gulden op 3 stuivers afgerond. 

Om tot een prijs per m3 (de tegenwoordige eenheid in de houthandel) te 
komen, moet men de inhoud van de kapbalk berekenen. Dit is aIleen moge
lijk bij benadering, aannemende dat de ondermaats balk (gevlot per 41 
stuks) bij een lengte van 5,1 m (18 amsterdamse voeten) en een gemiddelde 
doorsnede aan het dunne einde (top) van 24 cm en in het midden van 27 cm 
een inhoud had van 0,292 m3 de maats kapbalk, gevlot per 31 stuks, bij 
een lengte van 5,1 m en een doorsnede aan de top van 28 cm en in het 
midden van 31 cm had dan een inhoud van 0,385 m3• De prijzen zouden 
zich dan ongeveer moeten verhouden als 0,292 : 0,385 = 0,758. De bijlage 
toont, dat dit ongeveer het geval is. Ook is het mogelijk, dat de ondermaats 

27) Posthumus, bIz. XL VIT. 
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balk een langere gemiddelde lengte had dan de maats balk, waardoor de 
inhoud van de ondermaats balk in verhouding hoger lag. In de negentiende 
eeuw deed dit versehijnsel zieh in sterke mate voor. 

Roewel niet sehoksgewijs heeft de sortering in maats en ondermaats kap
balken in de loop der jaren toeh weI een zeer geleidelijke verandering onder
gaan in die zin, dat de maatgrenzen mettertijd iets omlaag zijn gegaan. In 
het begin van de reeks notities wordt namelijk gesproken van "voets" (1 
voet amst. = 28,33 em) en van "ondervoets", terwijl de latere negentiende 
en twintigste eeuwse meting voor maatsbalken 1O-duims (25 em) en 11-
duims (28 em topmaat) rekende. Balken van 12 en 13 duim werden toen 
"bovenmaats" genoemd en gevlot per 28 stuks. Er heeft dus geleidelijk een 
liehte "maatinflatie" plaatsgevonden. 

Toeh kan men aannemen, dat het totale jaaraanbod van kapbalken op de 
Amsterdamse veiling ruwweg een eonstante specifieatie en kwaliteit had. 
Daarom zijn alleen de jaargemiddelden vergelijkbaar. De maandgemid
del den wijken daarvan uiteraard af. Soms zullen in een maand overwegend 
balken van dure of goedkope kwaliteit of van grotere of kleinere lengte zijn 
aangevoerd en geveild. Daarnaast krijgen wij de indruk, dat ook seizoens
prijsbewegingen binnen een jaar optraden 28). Al deze prijsvormende mo
tieven aan de aanbodzijde zijn echter in hun effect moeilijk te scheiden, 
ook van de specifieke motieven aan de vraagzijde. Wij geven de prijzen van 
balken gevlot per 31 stuks en gevlot per 41 stuks. Wij hebben eehter afge
zien van het berekenen van gemiddelden per langere perioden dan een jaar, 
waardoor slechts onnodige versluiering van prijsbeweging zou optreden. 

3.2. De markt van geimporteerd naaldhout 

Ret kwantum van de aanvoer per schip op de Amsterdamse markt is 
onbekend. De aanbodcijfers, die wij geven zijn de totalen van de op de 
veilingen aangeboden kavels kapbalken. Voor een belangrijk deel werden 
dit op den duur de onverkoehte voorraden welke geheel of gedeeltelijk 
soms weken aehtereen op de veilingen werden aangeboden. Bepaalde kavels 
zijn in de gegevens gemakkelijk te herkennen. In hoeverre de makelaars het 
aanbod kwantitatief zullen hebben gemanipuleerd hebben wij reeds be
sproken (2.2.). 

In het begin van de achttiende eeuw zien wij kleine veilingen met zeer 
weinig kavels, waaraehter geen kopersnaam is ingevuld en later in de eeuw 
ziet men soms zeer grote veilingen met sleehts weinig kopersnamen. Wel
lieht zal in die jaren telkens de gehele liggende voorraad op de veiling zijn 
gebraeht. Ook het feit, dat in die jaren, na 1766 twee grote makelaars
combinaties optraden, zal hiertoe mede hebben bijgedragen. Wij mogen 
dus niet in het langer worden van de veilingeatalogi een toename van de 
aanvoer zien. 

De gevonden cijfers maken de indruk, dat de groei sleehts tot 1730 heeft 
geduurd. 

28) Middelhoven, bIz. 40. 
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3.3. Het prijsver/oop 

Het prijsverloop, zoals wij dat in grafiek hebben kunnen brengen ver
toont gedurende de achttiende eeuw een stijgende tendentie en de algemene 
indruk, die wij van dit verloop hebben is, dat het samenvalt, hoewel tamelijk 
grof, met de door Posthumus gegeven grafiek van de prijzen der niet-oogst 
artikelen in dit tijdvak 29). Grafiek II geeft hiervan een beeld. 

Nader beschouwd zien wij tot 1756 een vrij stabiel prijspeil. Van 1757 
tot 1779 ligt het hoger doch het is minder stabiel. Het jaar 1781 vertoont 
een sterke top. In 1784 is het peil dan weer teruggevaIlen tot het niveau van 
voor 1756 en dit blijft zo tot 1792. Er begint dan een steile opwaartse be
weging tot in 1799. Met uitzondering van het jaar 1803 blijft het peil dan 
hoog tot dat in januari 1808 de Nederlandse havens door Napoleon gesloten 
worden 30). De aanvoer en de veilingen, althans van Noord-Europees naald
hout houden dan abrupt op en daarmee ook de veilingnotities in het archief 
der Gemeente Amsterdam. Wat de kapbalken betreft worden zij eerst 
weer hervat in het voorjaar van 1815; van 1807 tot dit jaar ontbreken ons 
daardoor gegevens omtrent prijzen van kapbalken. Wij kunnen aIs vrij 
zeker aannemen, dat die tussen 1807 en 1815 niet zijn ingevoerd. In 1815 
liggen de prijzen lager dan v66r deze stagnatie, ongeveer op het peil van 
v66r 1756, doch zij schommelen weI veel sterker dan die in de eerste helft 
van de achttiende eeuw. 

Tussen het aanbod ter veiling (Grafiek I), dat immers zowel vers aange
voerde balken als opgehouden of niet verkochte kavels van vorige veilingen 
bevat en die van de prijzen blijkt een correlatie te bestaan. Een hogere prijs, 
tot stand gekomen hetzij door de veilingtechniek van de makelaar-veiling
houders, hetzij door conjuncturele oorzaken of door beide, maakte het 
mogelijk het aanbod ter veiling te vergroten uit de buffervoorraad. Zo 
nodig kon dit ook gebeuren door vergroten van de import. Hierbij trad 
echter een na-ijlen op. Want stijging van de import kon pas plaatsvinden 
met een volgende reis, dus na ten minste drie tot vier maanden, ja dikwijIs 
eerst in een volgend importseizoen worden verwezenlijkt. De grotere export 
moest door de Noren worden voorbereid door meer balken te kappen en 
naar de kust te transporteren. In die zin zou men kunnen spreken van een 
"kapbalkencyclus" . 

Toe of afneming van de geimporteerde hoeveelheid was bovendien niet 
aileen het gevolg van meer of minder aanbod, zoals dit op de veilingen de 
prijs beinvloedde. Ook verschiIlende exogene impulsen hadden hun uit
werking op het import-kwantum. Zo vormde het zeetransport bij uitstek 
een kwetsbaar punt op de handelsweg van de houtimport en daardoor 
waren vooral de kosten van transport en assurantie zeer gevoelig voor de 
toestand van oorlog of vrede. De reizen duurden lang en in tijden van 
oorlog en blokkade was het kapen en het opbrengen van schepen aan de 
orde van de dag. Daarbij kwam, dat ook het hout tijdens het binnenlandse 

29) Posthumus, Diagram II lijn D . 
30) Middelhoven, bIz. 28v. 
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vervoer en de opslag, evenals de zo brandbare zaagmolens bij eventuele 
vijandelijke invallen groot gevaar liepen te verbranden. Ret is dan ook te 
begrijpen, dat in onrustige tijden de lust tot het aanvoeren van hout sterk 
verminderde. En dan zwijgen wij nog van handelspolitieke maatregelen 
door het buitenland ten nadele van de Republiek genomen. 

AI deze impulsen betreffen vooral de aanbodzijde van de markt. Hoe groot 
de intensiteit van de binnenlandse vraag in het verleden is geweest en hoe en 
waardoor deze wisselde is niet meer en zeker niet gedetailleerd vast te stellen. 

Schade aan de houtimport in de Republiek uit Noord Europa trad 
vooral op in de volgende gevallen: 

a. Tijdens de Oostenrijkse Successie-oorlog (1740-1748) liep aanvankelijk 
het aanbod op bij zeer matige prijzen. In 1744, het jaar waarin de oorlogs
handelingen voor de Republiek feitelijk waren begonnen, werd dit gevolgd 
door een veel geringer aanbod, waarbij de veilingprijzen toch maar nauwe
lijks verbeterden. De grote daling van het aanbod ter veiling kwam in 1747, 
toen de Fransen werkelijk in het land vielen en zelfs Bergen op Zoom in
namen. Na de Vrede van Aken (1748) herstelden het aanbod en de prijzen 
zich weer. 

b. De jaren van de Zevenjarige Zeeoorlog (1756-1763) tonen twee dalen 
in het aanbod, namelijk ren in 1756 en ren in 1760/62. Tijdens deze oorlog 
bleef de Republiek neutraal, doch onze scheepvaart geraakte tussen hamer 
en aambeeld op het punt van de contrabande-bepalingen. De lust tot het 
uitzenden van houtschepen naar Noorwegen en de Oostzee zal in deze tijd 
uiterst klein zijn geweest uit vrees voor de Engelse vloot. Ook de uitvoer van 
Rigase masten uit Holland werd toen in verband met dit contrabande
vraagstuk uiterst riskant. Tijdens deze oorlog bewogen de houtprijzen 
zich op een vrij hoog niveau. 

c. In 1778 brak er opnieuw een oorlog uit tussen Frankrijk en Engeland. 
Voor ons land, dat aanvankelijk weer neutraal bleef, deed zich echter de 
gretig aangegrepen kans voor, om met de Noord-Amerikaanse Staten, die 
toen in de Vrijheidsoorlog met Engeland waren gewikkeId, een bloeiende 
handel in oorlogsbehoeften te drijven. De vrij hoge aanbodcijfers en hout
prijzen van de jaren 1777 en 1778 staan met deze handel wellicht in verband. 
Maar mede door deze handel met Noord-Amerika werd de verhouding tot 
Engeland slechter en dit Ieidde tot de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784), 
waardoor uiteraard de Nederlandse scheepvaart en daarmee de houtimport 
uit het noorden zeer werd benadeeld. In 1781, na de slag bij Doggersbank 
en het rnislukte convooieren van de Sontvaarders, daalde het aanbod van 
de kapbalken op de veilingen zeer sterk. De daardoor ontstane schaarste 
zal de aanleiding zijn geweest tot de prijsstijging van datjaar. Te vermoeden, 
echter niet na te gaan is, dat de stijging van het aanbod in de jaren 1783 en 
1784 optreedt ais gevoig van het onverkocht blijven van voorraden door de 
relatief lage prijzen in deze jaren. Ook kan er aanvoer zijn geweest met 
Nederlandse schepen, die na schijnverkoop aan buitenlandse reders onder 
vreemde viag voeren. 
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Deze grafiek geeft weer de prijsindexen van kapbalken voor de periode 1717-1865 en van 1863-1913 de prijsindexen van ongesorteerd 
vurehout 3 bij 7 duim. 

De aansluiting van deze indexen is verkregen door voor de jaren 1863-1865, toen de indexen voor de kapbalken gemiddeld 144 
bedroegen, de index van de werkelijke prijzen van het vurehout eveneens op 144 te stellen. 

Op de grafiek zijn aangegeven (basis 1721-1745 = 1(0): 
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d. In 1793 had de inval van de Fransen onder Dumouriez plaats. Dit 
jaar laat een gering aanbod en een kleine prijsstijging zien. Het is Diet na te 
gaan, of dit kleine aanbod het gevolg is van verminderde overzeese aanvoer 
of van het terughouden van liggende voorraden onder de indruk van de 
oorlogshandelingen, die reeds het Hollands Diep hadden bereikt, doch 
daarna vrij abrupt ophielden. 

e. Tijdens de strenge koude van Januari 1795 begon dan de Franse be
zetting van het gehele land. Weer verminderde het aanbod op de veilingen 
sterk. Wellicht is toen ook, gelijk in aIle daama komende jaren tot 1814 de 
vrees voor de Engelse vloot van nadelige invloed op de aanvoer geweest. 
De Bataafse Republiek was immers met Engeland in oorlog. Na 1795 zien 
wij in het algemeen een vrij hoog prijsDiveau. 

f. Vrees voor oorlogshandelingen in het eigen land en zelfs in de eigen 
streek openbaarde zich ook sterk in het geringe aanbod van 1799 toen de 
Russen en de Engelsen in Noord-Holland binnen vielen en tot Castricum 
zuidwaarts trokken. De Amsterdamse veilingen zijn toen enige tijd zelfs ge
heel achterwege gebleven. Uit getuigenissen uit die tijd blijkt, hoe groot de 
schrik onder de bevolking was 31). 

g. Ben prijsdaling door een afnemen van de vraag en een zeer ruim aan
bod treedt op in 1802 en lijkt een gevolg van de Vrede van Amiens te zijn 
(2 maart 1802). Doch reeds in Mei 1803 werd de oorlog hervat. De prijzen 
stegen weer, hoewel het aanbod zeer ruim bleef. Wellicht nam de vraag naar 
hout voor de oorlogsvloot (masten!) toe. 

Door het ontbreken van aanbodcijfers na 1808 is het Diet mogelijk het 
prijspeil aan de hand van deze cijfers verder te analyseren. Het prijspeil in 
het begin der negentiende eeuw is ongeveer gelijk aan dat van de eerste helft 
der achttiende, zij het, dat het minder gelijkmatig is. 

Uit het materiaal krijgt men in het algemeen de indruk, dat er in tijden 
van oorlog of oorlogsdreiging, tengevolge van een verminderd aanbod een 
tendentie tot prijsverhoging bestond. 

4. De veilingen in de negentiende eeuw 

Na de hervatting van de veilingen werden notariele processen-verbaal op
gemaakt van elke verkoping 32). Van de Amsterdamse houtveilingen kun
nen wij die terugvinden in de minuten van de notarissen: 

N. J. Obbens voor de jaren 1815 tot 1828, 
J. F . Klinkhamer voor de jaren 1829 tot 1838, 
M. C. van der Moolen voor de jaren 1839 tot 1851 en 
N. J. van der Moolen voor de jaren 1852 tot 1865. 

De kapbalk begint in de tweede helft van de negentiende eeuw echter zijn 
dominerende plaats in de houtimport te verliezen 33). Langzamerhand nam 

31) Journaal Honig. 
32) Notarieel Arehier Amsterdam. 
33) Middelhoven, Hoofdstuk: 3, VI. 
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de buitenlands gezaagde 3 bij 7 duim in "ongesorteerd vuren" zijn plaats in. 
Ret hout in deze dikte en breedte is ook thans nog het standaardartikel. 
Wij hebben deze practijk daarom ook voor de jaren na 1865 gevolgd bij de 
samenstelling van de prijsreeks in Grafiek 11 34). 

De Amsterdamse veilingen verloren in de negentiende eeuw ook geleidelijk 
hun betekenis. De importeur, zowel die van balken als van gezaagd hout 
nam de verkoop aan binnenlandse houtkopers, houtzagerijen, scheeps
werven, voor zover die nog hout gebruiken, en andere afnemers zelf ter hand. 
De handelsreiziger deed daarmede ook in de houthandel zijn intrede. 

34) a.w., biz. 161. 
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BIJLAGE I 

Prijzen en aanbod van kapba/ken van 1717-18658~). 

Kolom 1. Jaar. 
Kolom 2. Prijsjaargemiddelde in stuivers per stuk van kapbalken, gevlot per 

41 stuks. 
Kolom 3. Prijsjaargemiddelde in stuivers per stuk van kapbaiken, gevlot per 

31 stuks. 
Kolom 4. Verhouding der prijzen van de kolommen 2 en 3. 
Kolom 5. Prijsindexcijfers van kolom 2, 1726-1745 = 100. 
Kolom 6. Prijsindexcijfers van kolom 3, 1726-1745 = 100. 
Kolom 7. Aanbod van kavels kapbalken op de Amsterdamse Veiling. De cijfers 

zijn jaartotalen in aantallen kavels kapbalken. Het aantal kapbalken per 
kavel is zeer ongelijk. 

2 3 4 5 6 7 

Jaar 
Jaargem. 41 Index 

Aanbod 
41 31 31 41 31 

1711 66 89 74 97 111 
1717 76 93 82 112 116 
1718 63 77 82 93 96 4591 
1719 62 75 83 91 94 3340 
1720 74 88 84 109 110 4877 

21 71 86 83 104 108 4508 
22 65 77 84 96 96 6089 
23 72 81 89 106 101 4511 
24 72 82 88 106 103 5610 
25 75 87 86 110 109 7989 
26 67 76 88 99 95 8073 
27 69 76 91 101 95 7417 
28 68 79 86 100 99 7900 
29 72 83 87 106 104 7596 

1730 74 86 86 109 108 10248 
31 71 78 91 104 98 10019 
32 68 77 88 100 96 13559 
33 62 74 84 91 93 13338 
34 57 75 76 84 94 12695 
35 65 78 83 96 98 13376 
36 70 79 89 103 99 14079 
37 70 81 86 103 101 13889 
38 66 79 82 97 99 14011 
39 66 82 80 97 103 12904 

1740 72 92 78 106 115 9618 
41 74 94 79 109 118 12209 
42 69 85 81 101 106 12985 
43 58 70 83 85 88 15341 
44 65 80 81 96 100 11203 
45 59 72 82 87 90 11997 
46 60 74 81 88 93 10436 
47 66 79 84 97 99 8364 
48 72 93 77 106 116 9606 
49 67 87 77 99 109 10792 

35) G.A.A. 
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2 3 4 5 6 7 

Jaar 
Jaargem. 41 Index 

Aanbod 
41 31 3T 41 31 

1750 78 97 80 115 121 11275 
51 74 85 87 109 106 13756 
52 71 89 80 104 111 12289 
53 74 97 76 109 121 13183 
54 73 95 77 107 119 13322 
55 66 86 77 97 108 12140 
56 72 93 77 106 116 10874 
57 83 114 73 122 143 9309 
58 80 125 64 118 156 10805 
59 69 116 59 101 145 12182 

1760 69 116 59 101 145 10112 
61 84 128 66 124 160 10122 
62 95 139 68 140 174 10475 
63 84 107 79 124 134 11998 
64 85 116 73 125 145 11415 
65 88 120 73 129 150 9794 
66 80 119 67 118 149 11962 
67 74 110 67 109 138 13340 
68 84 107 79 124 134 9927 
69 69 110 63 101 138 10993 

1770 70 107 65 103 134 10647 
71 82 117 70 121 146 6623 
72 79 131 60 116 164 13137 
73 76 114 67 112 143 14967 
74 67 101 66 99 126 12955 
75 68 102 67 100 128 13006 
76 73 106 69 107 133 12274 
77 84 116 72 124 145 10091 
78 95 116 82 140 145 13142 
79 85 117 73 125 146 14662 

1780 94 129 73 138 161 9800 
81 122 151 81 179 189 6458 
82 97 128 76 143 160 12815 
83 100 119 84 147 149 15628 
84 81 95 85 119 119 17155 
85 79 102 77 116 128 9581 
86 76 103 74 112 129 10276 
87 77 101 76 113 126 16164 
88 75 94 80 110 118 17271 
89 80 101 79 118 126 15463 

1790 80 96 83 118 120 16195 
91 76 98 78 112 123 20277 
92 75 99 76 110 124 17931 
93 97 116 84 143 145 13801 
94 88 102 86 129 128 19891 
95 102 113 90 150 141 7809 
96 124 143 87 182 179 12167 
97 108 123 88 159 154 17168 
98 116 123 94 171 154 13139 
99 150 167 90 221 209 4763 

1800 123 148 83 181 185 19400 
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2 3 4 5 6 7 

Jaar 
Jaargem. 41 Index 

Aanbod 
41 31 3f 41 31 

01 124 157 79 182 196 19707 
02 96 100 96 141 125 24802 
03 129 145 89 190 181 17724 
04 129 158 82 190 198 17454 
05 126 139 91 185 174 23350 
06 125 135 93 183 169 22793 
07 136 152 89 200 190 17464 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 81 100 81 119 125 
16 65 67 97 96 84 
17 71 77 92 104 96 
18 84 102 82 123 128 
19 89 111 

1820 78 98 
21 76 95 
22 75 94 
23 86 108 
24 93 116 
25 125 156 
26 110 137 
27 88 110 
28 80 100 
29 81 101 

1830 88 110 
31 82 103 
32 83 104 
33 76 95 
34 89 111 
35 81 113 72 119 141 
36 84 110 76 124 138 
37 88 118 75 129 147 
38 72 101 72 105 126 
39 72 96 75 105 120 

1840 64 86 74 94 108 
41 80 94 86 118 118 
42 92 91 101 135 114 
43 81 81 100 119 101 
44 80 90 89 118 113 
45 96 104 92 141 130 
46 102 102 100 150 128 
47 91 94 96 133 118 
48 80 83 96 118 104 
49 76 79 96 112 99 

1850 80 85 95 118 106 
51 85 75 113 125 94 
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2 3 4 5 6 7 

Jaar 
Jaargem. 41 Index 

Aanbod 
41 31 3T 41 31 

52 89 85 105 131 106 
53 118 128 92 174 160 
54 105 107 97 154 134 
55 96 96 100 141 120 
56 92 91 102 135 114 
57 90 95 95 132 119 
58 95 100 94 140 125 
59 93 96 98 137 120 

1860 108 113 96 158 141 
61 105 114 93 154 143 
62 105 107 99 154 134 
63 92 99 93 135 124 
64 104 114 91 153 143 
65 101 112 91 149 140 

1863/64/65 gemiddeld 144 
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BIJLAGE II 
Prijzen van gezaagd naaldhout van 1863-1975 38) 

Kolorn 1. Jaar 
Kolorn 2. Prijsjaargerniddeld in guldens per rn8 van "ongesorteerd" vuren 2!- bij 

7 duirn en 3 bij 7 duirn (engelse maat). 
Kolom 3. Prijsindexcijfers van kolom 2. 

1863-1913: 1726-1745 = 100 
1914-1975: 1948 = 100. 

Kolom4. Prijsindexcijfers "Gezaagd Naaldhout" 1948 = 100 87). 

2 3 2 3 2 3 4 

1863 
12 ~ r

44 1901 18 232 1941 32 33 
64 12 144 02 18 232 42 32 33 
6S 9,5 144 03 19 245 43 39 40 
66 8 103 04 17 219 44 40 41 
67 9,8 126 05 18 232 45 131 134 
68 12 155 06 20 258 46 118 120 
69 12 155 07 19 245 47 97 99 

1870 12 155 08 18 232 48 98 100 100 
71 12 155 09 19 245 49 96 98 93 
72 12 155 1910 20 258 1950 102 104 117 
73 16 206 11 20 258 51 146 149 176 
74 21 271 12 20 258 52 138 141 162 
75 14 181 13 22 284 53 178 182 152 
76 16 206 14 22 22 54 163 166 155 
77 15 194 15 27 28 55 170 173 166 
78 11 142 16 33 34 56 163 166 161 
79 9,2 119 17 54 55 57 159 162 162 

1880 12 155 18 48 49 58 158 161 151 
81 13 168 19 46 47 59 137 140 143 
82 13 168 1920 64 65 1960 153 156 159 
83 11 142 21 26 27 61 145 148 156 
84 11 142 22 35 36 62 151 154 ISO 
85 12 ISS 23 37 38 63 149 152 153 
86 12 155 24 33 34 64 164 167 168 
87 12 155 25 34 35 65 163 166 174 
88 13 168 26 33 34 66 162 165 169 
89 14 181 27 33 34 67 165 168 160 

1890 12 155 28 32 33 68 167 170 159 
91 12 155 29 31 32 69 205 209 175 
92 13 168 1930 29 30 1970 211 215 193 
93 13 168 31 19 19 71 186 190 197 
94 13 168 32 12 12 72 192 196 193 
95 14 181 33 14 14 73 321 328 276 
96 15 194 34 17 17 74 366 
97 18 232 35 11 11 75 312 
98 17 219 36 13 13 
99 17 219 37 27 28 

1900 18 232 38 21 21 
39 27 28 

1940 36 37 

88) Middelhoven, biz. 162 v. 
87) Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek. 
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DE NEDERLANDSE SCREEPVAART OP DE OOSTZEE VANAF 
RET EIND VAN DE 17e EEUW TOT RET BEGIN VAN 

DE 1ge EEUW *) 

door 

Dr. J. V. Th. KNOPPERS en Dr. F. SNAPPER 

Een van de meest opvallende kenmerken van de Nederlandse handel 
met de Oostzeelanden is dat het belang hiervan, zoals dit in de algemene 
geschiedenis is beschreven, omgekeerd evenredig is met de omvang van het 
hierop gerichte onderzoek. Gelet op de overvloed van het bronnen materiaal 
is het ontbreken van monografieen, en in mindere mate van artikelen, des te 
opvallender. Het is waar dat in onze tijd de handelsbetrekkingen tussen 
Rusland en West-Europa de aandacht begonnen te trekken van Russische 
geleerden zoals M. I. Belov, Vasili Doroshenko, P. I. Kozintseva en E. 
Vinter, maar hun onderzoekingen concentreren zich op de tijd van Peter I 1). 
Duitse onderzoekers, zoals Elizabeth Harder-Gersdorff en Christopher 
Menke hebben eveneens na de tweede wereldoorlog waardevol onderzoek 
voltooid betreffende de 18e eeuwse handel van Duitse zeesteden zoals 
Hamburg en Lubeck 2). Echter, met uitzondering van de artikelen van S. van 

*) Dit overzichtsartikel is gebaseerd op twee proefschriften en verder onderzoek 
op het gebied van de overzeese handel van Nederland in Europa. De proefschriften 
zijn: Frits Snapper, Oorlogsinvloeden op de Overzeese Handel van Holland, 
1551-1719, Amsterdam (1959) en Jake Knoppers, Dutch Trade with Russia from 
the Time of Peter I to Alexander I. A Quantitative Study in Eighteenth Century 
Shipping. (Interuniversity Centre for European Studies, Occasional Papers No.1, 
3 delen, Montreal 1976). 

De financiele steun van de Canada Council, de Interuniversity Centre for 
European Studies, en vooral van de Directie van de Oostersche Handel en Ree
derijen, waardoor het mogelijk werd de gegevens met behulp van een computer te 
bewerken moge hier met grote dank worden vermeld. 

1) Vasili V. Doroshenko, "Tseni i Mery v Rige: pribyli rizskikh kuptsov ot 
zapadnodvinskoi torgovli v kontse XVII veka", off print, 1974 and "Riga and its 
Commercial Area in de 16-18th Centuries", paper presented at the VIth Inter
national Congress on Economic History, Copenhagen, 1974; P. I. Kozintseva, 
"Vneshnetorgovii oborot Archangelogorodskoi iarmarki i ee rol v razvitii vseros
siikogo rynka", Issledovaniia po istorii feuda/no-krepostnitseski rossii, Akademiia 
Nauk SSSR, Moscow, 1964; E. Vinter, "Niderlandy i Rossiia nakanune Svernoi 
voiny, Nikolai Vitsen i Petro I", Mezdunarodnye sviazi Rossii v XVII-XVIII vV., 
Moscow, 1966; M. I. Belov, "Rossiia i Gollandiia v posledne chetverti XVII v.", 
Mezdunarodnye sviazi Rossii v XVII-XVIII vv Moscow, 1966, pp. 58-83. 

2) Elizabeth Harder-Gersdorff, "Seehandel zwischen Lubeck und Russland im 
17./18. Jahrhundert nach Zollbuchern der Novogorodfahrer", Zeitschri/t des 
Vereins jiir Liibeckische Geschichte und A/tertumskunde, 41 (1961) 43-104 und 
42 (1962) 5-55' Id., Handelskonjucturen und Warenbilanzen im lubeckisch
russischen Seeverkehr des 18. Jahrhunderts", Vierte/jahrschri/t for Sozia/ und 
Wirtschaftsgeschichte, 57 (1970) 15-45; Christopher Menke, Die wirtschaftlichen 
und politischen Beziehungen der Hansestiidte zu Russ/and im 18. und friihen 19. 
lahrhundert, unpublished Ph.D. dissertation, University of G6ttingen, 1959. Zie 
ook hoofdstuk 4 en de bibliographie in Knoppers, Dutch Trade with Russia. 
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Brakel, W. S. Unger en I. Sch6ffer, en het onderzoek van Max Gideonse 3), 
is er practisch geen studie gemaakt over de Baltisch-Nederlandse betrek
kingen in de l8e eeuw. Dientengevolge is er slechts weinig bekend over de 
trends en de patronen van de Nederlandse handel en scheepvaart met de 
Oostzee-landen en de relative betekenis van ieder van de Oostzeehavens 
afzonderlijk. 

II 

Ret is niet mogelijk om in het kader van dit artikel aile facetten van de 
Nederlands-Baltische handel te behandelen. Derhalve is de problematiek 
van deze handel vooral onderzocht vanuit het gezichtspunt van het scheep
vaartverkeer en slechts in mindere mate vanuit het gezichtspunt van het 
goederenverkeer. De volgende redenen hebben tot deze beslissing geleid. In 
de eerste plaats zijn de officiele en semi-officiele handelsdocumenten, in het 
bijzonder de documenten betreffende tarieven, tollen en rechten, in vele 
gevailen praktisch onbruikbaar van wege de ontduiking en de fraude. Ret 
oordeel van Professor G. N. Clark over de Engelse handelsstatistieken is 
ook toepasbaar op overeenkomstige Nederlandse en Baltische bronnen 4). 
De Russische regering, bijvoorbeeld, was op de hoogte, net zo als toenter
tijd alle andere regeringen, van de grootscheepse ontduiking en fraude bij 
de douane. De Russische regering erkende officieel een ontduiking of fraude 

3) Max Gideonse, Dutch Baltic Trade in the Eighteenth Century, ongepubli
ceerd proefschrift, Harvard University (1932). 

S. van Brakel, De Directie van de Oostersche Handel, Bijdragen voor Vader
landsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 4e serie, 9 (1910) 329-364. 

W. S. Unger, De publikatie der Sonttabellen voltooid, Tijdschrift voor Ge
schiedenis, 71 (1958) 147-205. 

I. Sch6ffer, De vonnissen in Averij Grossen van de Kamer van Assurantie en 
Averij te Amsterdam in de 18de eeuw: Onderzoek naar hun economische-his
torische waarde voor de geschiedenis van handel en scheepvaart op de Oostzee 
1700-1770, Econornisch-Historisch Jaarboek, 26 (1956) 73-122. 

4) G. N. Clark, Guide to English Commercial Statistics, 1697-1782, (Royal 
Historical Society, Guides and Handbooks No.1), London, 1938, p. 34. 

"The records of the inspectors-general of imports and exports record, however, 
imperfectly, only the trade which passed through the customs. They tell us nothing 
about the great quantities of goods which were smuggled. In the nature of the case 
it is impossible to invent any satisfactory way of correcting these figures to allow 
for these goods. Guesses were sometimes made as to the extent of smuggling ... 
but we have no way of knowing whether these estimates are anywhere near the 
truth. This uncertainty is limited only by the fact that only certain kinds of goods 
were smuggled in great quantities. The quantity was greater where the tax was 
higher and the goods were portable and easily concealed . .. . 

Nor is that all. It might be supposed that the proportion of smuggled goods that 
passed the customs would remain fairly constant so that, even without knowing 
the quantities of goods for each year, we could approximately trace the rise and 
fall in these quantities from one year to another. Unfortunately it is generally 
agreed that heavy increases of duties, and still more prohibitions, increased the 
rewards and therefore the prevalence of smuggling, while large reductions of 
duties decreased it. We can therefore trace the fluctuations in the movements of 
hea vily taxed or prohibited goods only within each period of the commercial 
policy affecting them". 

9 
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van 20 % ~). Onderzoekers, die de Russische buitenlandse handel hebben 
bestudeerd zijn zelfs veel strenger en schatten de ontduiking van de douane
rechten op 90 %. Zij komen dientengevolge tot de conclusie dat als een bron 
voor het onderzoek naar de Russische buitenlandse handel de douanecijfers 
practisch waardeloos zijn, omdat deze documenten de werkelijke omvang 
van de handel meer verbergen dan bloot leggen 6). Ben zelfde probleem be
staat voor hen die de buitenlandse handel van Nederland bestuderen. 
Ontduiking en fraude worden geacht tussen de 20 en 50 % te varieren en in 
bepaalde gevallen tot 80% te kunnen oplopen 1). Bovendien blijft er het 
probleem van de toegankelijkheid en het bestaan van de bronnen betref
fende import en export, zelfs al zou er een bevredigende oplossing kunnen 
worden gevonden voor het probleem van de ontduiking van de douane
rechten, dat plaats vond hetzij door regelrecht smokkelen hetzij door te laag 
declareren. Wat Nederland betreft is het voldoende te vermelden dat in 
1844 bet grootste deel van de rekeningen van de Nederlandse admiraliteiten 
en douanen door een brand werden vernietigd en dat slechts de jaarlijkse 

5) Gemeentearchlef van Amsterdam (GAA), Archlef Burgemeesters. Diplo
matieke Missieven (ABDM) 31. Missieve van secretaris Swart aan de burge
meesters van Amsterdam, ontvangen op 4 augustus 1768. Hierbij is een bijlage 
getiteld "handelsvordering der Stad Riga", uitgegeven door de Russische Senaat 
op order van Catharina II in december 1765. Artikel 7 vermeldt de "grote onregel
matigheden" bij de douane en gelastte de douane autoriteiten, voor zover het de 
te betalen rechten betrof, aile goederen 20% hoger te waarderen dan de aange
geven waarde. 

6) Walter Kirchner, Commercial Relations between Russia and Europe: Col
lected Essays, Bloomington (1966) 9; 

Heinrich Storch, Historisch-statistische Gemalde des Russischen Reich vol. I, 
Riga (1797) 127; 

P. van Woensel, Beschrijving van Rusland, Haarlem, (1804) 441. 
Storch merkte op dat een gedeelte van de toename van de cijfers voor de export 

in de 18e eeuw eerder moet worden toegeschreven aan een prijsstijging dan aan de 
vermeerdering van de hoeveelheid goederen. Bovendien zou de toeneming van de 
export cijfers kunnen zijn veroorzaakt door een verandering van de koers van de 
roebe!. 

7) J. C. Westerman, Statistische gegevens over den handel van Amsterdam in de 
zeventiende eeuw, Tijdschrift voor Geschiedenis, 61 (1948) 16; Westerman nam 
aan dat de ontduiking van de douanerechten in de 17e eeuw ongeveer 20% zou 
zijn geweest; 

J. G. van Dillen, Naschrift, de Achttiende Eeuw was van mening dat deze 
ontduiking in de orde van grootte van 50% lag; 

Johan de Vries, De economische achteruitgang der Republiek in de achttiende 
eeuw, 2e uitgave, Leiden (1968) 21-23; De Vries neemt een fraudepercentage aan 
van 40% voor Amsterdam, van 30% voor Rotterdam en van 80% voor Zeeland; 

F. Snapper, Statistische gegevens betreffende de Zeeuwse convooien en licenten 
uit de 17e- en 18e eeuw, Economisch-Historisch Jaarboek, 29 (1963) 263, 264; 
Snapper berekent voor Zeeland voor de 17e eeuw een ontduikingspercentage van 
ruim 50%; 

F. Snapper, Oorlogsinvloeden op de overzeese handel van Holland (1959) 295; 
Voor Holland neemt Snapper een ontduikingspercentage aan van 20-25% voor de 
17e eeuw en van 25-30% voor de 18e eeuw. Uit nog niet gepubliceerd werk van 
Snapper blijkt dat in het midden van de 18e eeuw het ontduikingspercentage van 
Danzig hetzelfde was als dat van Amsterdam. 
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overzichten behouden bleven. Deze overzichten geven echter aIleen de 
jaarlijkse totalen van de ontvangen inkomsten en geen detaillering volgens 
goederen of haven van herkomst of haven van bestemming. Met uit
zondering van enkele verspreide documenten bestaan er geen Nederlandse 
bronnen, behalve die welke voor dit onderzoek zijn gebruikt, die een detail
lering geven betreffende de haven van herkomst of bestemming van schepen, 
die tussen Holland en de Oostzee voeren. 

De situatie is niet zo somber voor de Oostzeelanden waar de officiele 
douanerekeningen nog steeds beschikbaar zijn. Echter, slechts door het 
vergelijken van geval tot geval uit de Baltische bronnen over een lange 
periode met overeenkomstige bronnen zoals de Sonttol rekeningen, alsmede 
particuliere koopmansarchieven, zal het mogelijk zijn op een meer nauw
keurige wijze de percentages en de fiuctuaties van de fraude te schatten. 
Bovendien zou de import en de export van bepaalde belangrijke goederen 
bestudeerd moeten worden in de context van een breder Baltisch-Europees
Atlantisch systeem. Het onderzoek van de Zweedse ijzerexport naar Hol
land, bijvoorbeeld, vereist een paralelle studie van de Russische ijzer
export, terwijl bij het onderzoek naar goederen zoals graan en hout er 
rekening mee dient te worden gehouden dat deze goederen ook door niet
Baltische landen werden geexporteerd, zoals het ver afgelegen Noord
Amerika. 

Tenslotte blijkt uit de gespecificeerde cijfers van de "Oost-West Ver
bindingen" van de gepubliceerde Sonttolrekeningen dat gegevens betreffende 
het goederenverkeer van ieder van de afzonderlijke Oostzeehavens met 
Amsterdam slechts met de grootste moeite kunnen worden afgeleid uit de 
oorspronkelijke Sonttolrekeningen 8). De werkzaamheden van Hans ehr. 
Johansen om tot een bronnenuitgave op magnetische "tape" te komen van 
de Sonttolrekeningen gedurende de periode 1784-1807 zuBen hopelijk 
binnen enkele jaren zijn voltooid 9). 

Als vervolg op het huidige onderzoek betreffende het scheepvaartverkeer 
zou een onderzoek betreffende de Nederlandse handel met de Oostzee
landen moeten worden verricht, dat zich richt op het goederenverkeer en 
de prijsvorming. Immers, een van de voornaamste veronderstellingen van de 
huidige studie is dat er een verhouding bestaat tussen het scheepvaartver
keer en het goederenverkeer en dat om de quantitatieve aspecten van de 
handel te bestuderen de informatie betreffende de scheepvaart een voldoende 
weergave verschaft zowel voor de relatieve als de absolute veranderingen 
in de overzeese handel. Zeer weinig is bekend over de ontwikkeling van de 
Nederlandse overzeese handel met de Oostzeelanden en de rol welke de 
Baltische en Nederlandse zeesteden, ieder afzonderlijk hebben vervuld. 

8) Knoppers, Dutch Trade with Russia, t.a.p. 12-16; Knoppers, A comparison 
of the Sound Toll Accounts and the Amsterdam Galjootsgeldregisters, zal binnen
kort verschijnen in: Scandinavian Economic History Review. 

9) Hans Chr. Johansen, A preliminary manual to the tapes containing a source 
edition of the Sound Toll Accounts 1784-1807, universiteit van Odense (1973) 
(gemimeografeerd). 
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Door het bestuderen van het scheepvaartverkeer is het mogelijk verschil
lende van de voornaamste ontwikkelingen te schetsen en tegelijkertijd een 
stevig raamwerk te verschaffen voor toekomstige studies op dit terrein. 

De bronnen die bij dit onderzoek vooral zijn gebruikt bevinden zich in 
het Gemeentearchief van Amsterdam. Het zijn de zogenaamde Galjoots
geldregisters, die hun ontstaan te danken hebben aan twee commercii::Ie 
instellingen te weten de Directie van den Moscovische Handel (D MH) en 
de Directie van de Oostersche Handel en Reederijen (DOH). Deze directies 
waren gemachtigd om van aile schepen en goederen, die voor Nederlandse 
rekening te Amsterdam uit de Oostzee of Rusland arriveerden een kleine 
vergoeding te heffen ter bestrijding van hun kosten ter bescherming van de 
handel en scheepvaart op deze gebieden 10). Deze vergoeding, galjootsgeld 
genaamd, is geheven van omstreeks het begin van de 18e eeuw tot omstreeks 
het einde van het eerste kwart van de 1ge eeuw. Zoals reeds vermeld zijn de 
rekeningen van de verschillende rechten, die door de admiraliteit van Am
sterdam werden geheven door brand vernietigd. De registers die door de 
DMH en de DOH werden gemaakt van het door deze admiraliteit, ten 
behoeve van de zo juist genoemde directies, geheven galjootsgeld zijn 
gelukkig bewaard gebleven 11). In deze registers wordt, in beginsel, van 
ieder binnengekomen schip de volgende informatie gegeven: de geregis
treerde datum van aankomst 12), de vertrekhaven, de woonplaats van de 
schipper 13), de geregistreerde lasten van het schip 14), de vervoerde vracht 
in lasten 15), de naam van de schipper en de naam van het schip 16). In deze 

10) Knoppers, Dutch Trade with Russia, t.a.p. 1-12, 17-27; Op deze plaatsen 
wordt een analyse gegeven van de verschillende bronnen die betrekking hebben op 
de Nederlandse commerciele en politieke betrekkingen met de Oostzeelanden 
gedurende verschillende perioden, waaronder de 18e eeuw. 

11) Voor een beschrijving van deze directies zie: Brakel, De Directie, passim; 
I. H. van Eeghen, Inventarissen van de Archieven van de Directie van de Mos
covischen Handel, Directie van de Oostersche Handel en Reederijen, Commis
sarissen tot de Graanhandel en Commissie voor de Graanhandel, Amsterdam 
(1961). Het archief van de DMH treft men aan in de GAA onder Particuliere 
Archieven no. 6; het archief van de DOH treft men aan in de GAA onder de 
Particuliere Archieven no. 78. Knoppers, Dutch Trade with Russia 1-12; Knoppers, 
A Quantitative Study of Eighteenth Century Dutch Trade from Russia, voor
dracht gehouden voor de "Annual meeting of the Canadian Historical Association, 
Edmonton (June 1975)". Verder aangehaald als: A Quantitative Study. 

12) Over het algemeen wijken de aankomstdata van het GGR af van de werke
lijke data van aankomst van de schepen te Amsterdam. Verschillen van twee tot 
vier weken komen v~~r. Voor verdere details zie: Knoppers, Dutch Trade with 
Russia, 56-60 en 89-93. 

13) Woonplaats van de schipper en nationaliteit van het schip kunnen verschillen. 
Voor een vergelijking tussen GGR en STA betreffende de door de schippers op
gegeven woonplaatsen zie: Knoppers, A Comparion, passim. 

14) Het aantal geregistreerde lasten van het schip was ongeveer tweederde van 
het aantal roggelasten dat het schip kon vervoeren. Voor verdere details zie: 
Knoppers, Dutch Trade with Russia, 67-79. 

15) Knoppers, Dutch Trade with Russia, t.a.p. 67-79, 79-85. 
16) Na 1779 worden de naam van het schip en de woonplaats van de schipper 

Diet meer vermeld. 
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galjootsgeldregisters (GGR) vindt men deze gegevens voor ongeveer 
70.000 schepen. In deze eerste fase van het onderzoek is hieruit een steek
proef genomen voor ieder 4e en ge jaar van ieder decennium voor de peri ode 
1709-1824 17). Dit betekent dat de gegevens van 17.000 schepen die uit aIle 
Oostzeehavens de haven van Amsterdam binnen liepen werden geanaly
seerd. De resultaten hiervan zijn gegeven op Grafiek I en in de hieronder 
vermelde tabellen lB). 

De mate waarin de Nederlanders de Baltische handel beheersten kan 
worden gei1lustreerd met enkele cijfers voor de tweede helft van de 17e 
eeuw, een periode waarin, in vele opzichten, de trends uit het tijdvak 1495-
1660 zich verder voortzetten 19). Volgens de Sonttol registers (STA) ver
scheepten de Nederlanders naar de Oostzee 60 % van het zout, 80 % van 
de haring, 85 % van de ruwe textiel, 86 % van de Rijnwijn en 66 % van aIle 
andere wijnsoorten. Wat betreft de invoer van bewerkte textielgoederen 
stonden Nederland en Engeland op hetzelfde niveau 20). 

De uitvoer van goederen uit de Oostzeelanden bestond voomamelijk 
uit tarwe, rogge, hout en ijzer. Hierop volgde, in belangrijkheid, textiel, 
hennip, vIas, potas, en teer. De Nederlanders vervoerden 77 % van de 
rogge en 70 % van de tarwe. In de 18e eeuw liepen deze percentages enigs
zinds terug, te weten tot respectievelijk 71 % en 70 %. Uit Danzig kwam 
70 % van de tarwe en 64 % van de rogge. In de 18e eeuw verplaatste deze 
handel zich oostwaarts, naar Koningsbergen, Riga, Lijfland, Estland en 
ook St. Petersburg. Tot het begin van de jaren veertig van de 18e eeuw 
werd ongeveer 75 % van de rogge en 74 % van de tarwe uit de Oostzee ver
voerd naar Amsterdam. Op het eind van de 17e eeuw was 90 % van de 

17) De schrijvers hebben bij de uitvoering van deze taak de onontbeerlijke steun 
genoten van Dr. S. Hart en zijn medewerkers van de Gemeentelijke Archief
dienst van Amsterdam. 

18) Uiteraard kan men de gegevens van het GGR op verschillende wijzen be
werken. De in dit artike1 opgenomen tabellen en grafiek verstrekken de voor
naamste gegevens. 

19) De cijfers betreffende de scheepvaart door de Sont zijn gebaseerd op de 
volgende drie bronnen: 

a) Voor de jaren tot en met 1783: Nina E. Bang en Knud Korts, Tabeller over 
Skibsfart og Varetransport gennem 0resund, 7 delen, Kopenhagen, (1906-1953); 

b) Voor de jaren 1784 tot en met 1791 zijn de gegevens verstrekt door Hans 
Chr. Johansen, uit de met behulp van de computer bewerkte Sonttolregisters. 

c) Voor de jaren van 1792 tot en met 1807 (met enkele onderbrekingen) zijn de 
gegevens ontleend aan: Generale Extracten tiber die beim oresundischen Zollamte 
klarirten Schiffe, gevonden in de correspondentie van J. J. Aller met de DOH 
(GAA, Particuliere Archieven 78/284). Voor de periode 1792-1799 zijn aileen de 
totalen bekend van de schepen, die zowel in oostelijke als westelijke richting door 
de Sont voeren. Aangenomen is dat hiervan de helft in westelijke richting de 
Oostzee uitvoer. 

Er dient op te worden gewezen dat schepen met Zweedse kapiteins c.q. schepen 
van Zweedse nationaliteit tot 1720 waren vrij gesteld van de Sonttol. 

20) Ontleend aan de gegevens van de bron vermeld onder noot 19 sub a; w. S. 
Unger, De publikatie der Sonttabellen voltooid, Tijdschrift voor Geschiedenis 
(1959) 147-206. 
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houtuitvoer in Nederlandse handen, die in het topjaar 1689 1,3 miljoen 
stuks bedroeg. Vanaf de jaren dertig van de 18e eeuw nam de houtuitvoer 
uit het Baltische gebied sterk toe. In de drie hierop volgende decennien 
bereikte deze uitvoer een top van 37 miljoen stuks per jaar, waarvan 47 % 
door de Nederlanders werd vervoerd, waarop de Engelsen volgden met 
18 %. Finland, Ingermanland, Estland en Lijfland waren de voornaamste 
leveranciers van dit Baltische hout, gevolgd door Zweden. Alles bij elkaar 
was Amsterdam tot de jaren twintig van de 18e eeuw de bestemmingshaven 
voor 65 % van aIle schepen die de Sont passeerden, welk aantal toentertijd 
varieerde van 1500 tot 2000 per jaar. Terecht noemden de Nederlanders de 
Oostzeehandel de "Moedercommercie". 

In de laatste helft van de 17e eeuw von den er verschillende veranderingen 
plaats, die grote invloed uitoefenden op de aard en de richting van de 
Nederlandse handel en scheepvaart in het algemeen en ook van de Neder
landse Oostzeehandel. Van de vele factoren die hierop van invloed waren 
zullen wij slechts die vermelden, die van belang waren voor de Nederlandse 
Oostzeehandel. Hierbij dient er de aandacht op te worden gevestigd dat in de 
17e eeuw in Holland de politieke macht in handen was van de kooplieden
reeders. Echter, vanaf het midden van de 17e eeuw begon een belangrijk 
deel van de grotere handelshuizen zich meer en meer op de financiering van 
de handel toe te leggen. Terzelfdertijd kwam de uiteindelijke differentiatie 
van oorlogsschip en vrachtvaarder tot stand. De vrachtvaarders waren niet 
langer wat de Engelsen noemden "defensible ships". De Hollandse fluit, 
ontwikkeld als vrachtvaarder op het eind van de 16e eeuw en voor zijn tijd 
een zeer geavanceerd type schip voor massa-vervoer, was ongeschikt om 
tot oorlogsschip te worden getransformeerd, zoals dit met de meeste andere 
grotere vrachtschepen toendertijd weI het geval was. Het was normaal, dat 
in oorlogstijd de koopvaarders in convooi voeren, om zich gezamenlijk 
tegen aanvallen van vijandelijke schepen te verdedigen. Vanaf het midden 
van de 17e eeuw werd het noodzakelijk aan dergelijke convooien speciaal 
gebouwde oorlogsschepen toe te voegen. Door de noodzaak de marine te 
vormen uit speciaal gebouwde oorlogsschepen werd het ook noodzakelijk 
dat de marine-organisatie in vredestijd groter dan voorheen moest zijn. 
Tevens betekende dit dat de koopman-reeder niet meer in staat was zelf
stan dig zijn schepen te beschermen, doch hiervoor op de overheid een 
beroep moest doen. Hierbij kwam dat de Nederlandse regenten meer en 
meer een oligarchie begonnen te vormen, bestaande uit bankiers en kapi
talisten, waarvan de belangen niet altijd in overeenstemming waren met die 
van de kooplieden-reeders 21). 

In de tweede plaats yond er in het Baltische gebied, in het begin van de 
18e eeuw een volledige ommekeer plaats toen Peter de Grote zich een weg 
naar de Baltische kust baande, ondanks Zweedse tegenstand. V 66r Peter's 
regering had Rusland's enige rechtstreekse handelsroute via Archangel 
gelopen, met uitzondering van een korte tussenpoos in de 16e eeuw. In deze 

11) Snapper, Oorlogsinvloeden, t.a.p. 160-162. 
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havenstad werd de handel praktisch door de Hollanders beheerst. Zij 
werden niet beperkt in hun handelsvrijheid door een monopolistische 
organisatie, zoals dat met de Engelsen het geval was. De Hollanders waren 
bovendien in staat ten allen tijde met goud en zilver te betalen, hetgeen voor 
de Engelsen niet mogelijk was. Onderlinge concurrentie dwong de Hol
landse kooplieden tot grote activiteit. Holland was derhalve de voornaamste 
handelspartner van Rusland en verzorgde tevens de verbinding met het 
westen. 

Tsaar Peter bemerkte dan ook tot zijn verdriet, om het maar zachtjes te 
zeggen, dat nadat hij St. Petersburg, ten koste van veel mensenlevens en 
aanzienlijke materiele offers had gebouwd, de Hollanders de handel via 
Archangel prefereerden. Zij hadden in het geheel geen belangstelling voor 
zijn visie om St. Petersburg het Amsterdam of het Venetie van de Oostzee 
te maken. Rusland oefende echter nu de macht uit in het oostelijk deel van 
het Baltische gebied en voegde in de loop van deze eeuw Koerland en delen 
van Finland hier aan toe. 

Tussen de jaren twintig en de jaren zeventig van de 18e eeuw nam het 
aantal schepen dat jaarlijks vanuit de Oostzee naar Nederland voer toe met 
30 %. Deze tak van scheepvaart echter groeide langzamer dan de Baltische 
scheepvaart als geheel. Tabel 1, gebaseerd op de Sonttabellen illustreert 

TABEL I 
Scheepvaart vanuit de Oostzee naar Nederland en Amsterdam 1670-1807 

(gemiddeld aantal schepen per jaar) 

Komende uit 
Jaren de Oostzee 

1670-1679 1031 
1680-1689 1591 
1690-1699 1111 
1700-1709 615 
1710-1719 816 
1720-1729 1782 
1730-1739 2146 
1740-1749 2129 
1750-1759 2637 
1760-1769 3104 
1770-1779 4008 
1780-1783 4567 
1784-1790 4847 
1791-1794 5122*** 
1795-1799 4161 *** 
1800-1807 4837 

Naar 
Nederland 

569 ~55,2%)* 
971 (61,0%) 
562 (50,6%) 
379 (61 ,6%) 
416 (50,9%) 
860 (48,3%) 

1015 (47,3%) 
912 (42,8%) 
960 (36,4%) 
813 (31,6%) 

1122 (28,0%) 
981 (21,5%) 
934 (19,4%) 

Naar Amsterdam volgens 
GGR 

698 (39,2%)* (81,1%)** 
777 (36,2%) (76,5%) 
730 (34,3%) (79,2%) 
692 (26,2%) (72,1%) 
726 (23,4%) (89,3%) 
766 (19,1%) (68,2%) 
598 (13,3%) (61,0%) 
597 (12,3%) (63,9%) 
749 (14,6%) 
445 (10,7%) 
511 (10,6%) 

. Geen gegevens aanwezig, of gegevens onvolledig aanwezig. 
* Percentage van schepen komende uit de Oostzee. 

** Percentage van schepen komende uit de Oostzee, met bestemming Nederland, 
rekening houdende met ontbrekende of onvolledige gegevens voor de jaren 
1775 en 1795. 

*** Voor deze perioden waren slechts de totalen van de schepen bekend die zowel 
de Oostzee via de Sont in- als uitvoeren; derhalve zijn de helft van deze 
totalen in de tabel opgenomen. 
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deze ontwikkeling 22). Dit beeld is echter in zoverre onvolledig dat geen 
rekening is gehouden met het feit dat de grootte van het Nederlandse schip 
dat op de Oostzee voer, in de periode van 1710 tot omstreeks 1740, is 
gedaald, een ontwikkeling, waar nog nader op zal worden ingegaan. 

Voorts dient de vraag te worden gesteld of de Nederlandse handel en 
scheepvaart op de Oostzee in de jaren zeventig van de 18e eeuw zelfs in 
absolute zin was toegenomen ten opzicht van de jaren twintig van die eeuw. 
Ben en ander komt tot uiting in tabel 2, waarin aan de hand van Unger's 
publicatie "De publikatie der Sonttabellen voltooid" 23) de met Nederlandse 
schepen naar de Oostzee vervoerde goederen en de uit de Oostzeelanden 
naar Nederland geexporteerde waren voor de decennieen van de periode 
1721-1780 met elkaar worden vergeleken en met het tijdvak 1681-1690, dat 
min of meer representatief is voor de 17e eeuw. 

TABEL 2 

A: Enige met Nederlandse schepen naar de Oostzeelanden vervoerde goederen B: Enige uit de Oostzee
land en met bestemming Nederland vervoerde goederen, ook door niet-Nederlandse schippers (1681-1690, 

1721-1780) 

1681-1690 1721-1730 1731-1740 1741-1750 1751-1760 1761-1770 1771-1780 

A 
Met Nederlandse schepen naar de Oostzee1anden vervoerde goederen 

Zout in lasten 185208 119609 118391 155050 133470 151889 122042 
Haring in lasten 29395 13955 12859 9994 12384 9175 12374 
Vervoerde "andere" 
wijn in vaten 17420 19852 27833 27334 53932 102779 41559 
in pijpen en 

stykker" 7007 4074 6594 8847 18425 36324 30190 
Gt oxhoofden 6208 8570 6417 12386 24866 46146 41807 
Vervoerde weef-
stoffen in rollen en 
stukken 408872 189855 159779 234515 144774 120405 137951 
Vervoerde koloni-
ale waren in 1000 
ponden 23620 32776 33358 31636 31415 71338 74428 

B 

Uit de Oostzeelanden vervoerde goederen naar Nederland 

Rogge in lasten 389026 226181 174110 98450 130043 192345 221600 
Tarwe in lasten 161226 87471 90644 51623 88449 101588 119287 
Hout in 1000 
stukken 4715 4925 9550 9095 7118 7618 7993 
IJzer en ijzerwaren 
in schiponden 78236 379826 425090 322387 281409 302561 285851 
Weefstolfen in 
stukken 81069 469079 581408 386208 485654 651244 936488 

22) Ontleend aan de gegevens van de bron vermeld onder noot 19 sub a. 
23) W. S. Unger, De publikatie der Sonttabellen voltooid, Tijdschrift voor 

Geschiedenis (1959) 147-206. 
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Vergelijkt men de invoer met Nederlandse schepen naar de Oostzee
landen van de periode 1721-1730 met die van 1771-1780 dan is de invoer van 
zout en haring dezelfde gebleven; vergeleken met de periode 1681-1690 was 
er een achteruitgang. Wat de invoer van de weefstoffen betreft is er een sterke 
achteruitgang te constateren. De invoer van wijn en koloniale waren zijn 
daarentegen toegenomen. Wat de uitvoer betreft is het niveau van de 
graanuitvoer van de periode 1721-1730 ongeveer hetzelfde als dat van 
1771-1780, doch vergeleken met de periode 1681-1690 was er achteruitgang. 
Daarentegen is er een stijging voor hout en weefstoffen. De uitvoer met 
bestemming Nederland van het ijzer en de ijzerwaren vertoont van 1681-
1690 tot 1721-1730 een sterke stijging, welke stijging zich nog voortzet in 
de periode 1731-1740. Daarna treedt een daling in. Vergelijkt men nu de 
periode 1721-1730 in zijn geheel met 1771-1780 dan mag men weI van enige 
absolute stijging spreken. Ret is echter de vraag of deze stijging het niveau 
van 30% heeft bereikt. Vermoedelijk is dit niet het geval geweest. Immers, 
terwijl het aantal Nederlandse schepen tussen 1721-1730 en 1771-1780 met 
ca. 30 % is toegenomen is de grootte van deze schepen afgenomen zoals uit 
tabel 3 blijkt. Ret is niet mogelijk de vermindering van het draagvermogen 
van de Nederlandse schepen, die op de Oostzee voeren in de periode 1710-
1740 geheel te verklaren. Wei kunnen wij enige indicaties hiervoor geven. 

In de loop van de 17e eeuw was het noodzakelijk geworden om, zoals van 
Yk opmerkt, de schepen vierkanter te gaan bouwen 24). Deze vierkanter 
vorm, die vooral op de kleinere typen werd toegepast, was uiteraard niet 
bevorderlijk voor het zeilvermogen en de stabiliteit van deze schepen. 
Vermoedelijk heeft men het hierdoor ontstane gebrek aan stabiliteit ge
compenseerd door het aanbrengen van zwaarden, die in de tweede helft van 
de 17e eeuw meer en meer werden toegepast. Van de smakken en de boeiers, 
die toen reeds enige eeuwen bestonden, heeft de smak deze vormverandering 
goed doorstaan, doch de boeier werd omstreeks 1680 een zeeknoeier 
genoemd 25). Een ander type dat zich toentertijd gunstig begon te ontwik
kelen is de Friese kof geweest. Ret is niet onwaarschijnlijk dat dit schip een 
deel van de taak van de boeiers is gaan ovememen. Toen de kof meer en 
meer in de kustvaart en ook in de Oostzeevaart werd ingeschakeld bleek hij 
ook in staat te zijn een deel van de taak van de fluiten op doelmatige wijze te 
kunnen vervullen. Hierdoor daalde de grootte van het Nederlandse schip op 
de Oostzee tot omstreeks 1740. In 1741liet de Friese schipper en koopman 
Kingma in Lubeck een nieuwe kof bouwen, van wat ander model en groter 
dan de toenmalige Friese koffen. Deze nieuwe kof bleek goed te voldoen 26). 

24) C. van Yk, De Nederlandse scheepsbouwkonst opengestelt, Amsterdam 
(1697) 348. 

25) G. C. E. Crone, Nederiandsche jachten, binnenschepen en visschersvaar
tuigen en daarmee verwante kleine zeeschepen 1650-1900, Amsterdam (1926) 184, 
185, citeert dit uit Winschooten's zeemanswoordenboekje uit 1681. 

26) W. Voorbeijtel Cannenburg, Voorwoord, in: ScheepsmodeIIen, Scheeps
bouwkundige Teekeningen 1600-1900, Vereeniging Nederlandsch Historisch 
Scheepvaart Museum, Amsterdam (1943) 24, 25. VoorbeijteI Cannenburg heeft 
dit ontIeend aan de aantekeningen van diens zoon, Marten Hylkes Kingma, 
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Door de invoering van deze nieuwe koffen is dan ook omstreeks die tijd 
aan het terug lopen van de afmetingen van de Nederlandse schepen, die de 
Oostzee bevoeren een einde gekomen. Na 1744 is er zelfs hier en daar weer 
een stijging te constateren. 

Alvorens tabel 3 toe te lichten is het noodzakelijk enige opmerkingen te 
maken over de scheepsmeting in de 18e eeuw. Hierbij dient te worden uit 
gegaan van de roggelast van ongeveer 2000 kg. Zonder verder in detail te 
gaan zij hier vermeld, dat een geregistreerde scheepslast gelijk werd gesteld 
aan 1,5 roggelast of 1,875 houtlast. Ook voor de andere goederen bestonden 
maten, die weer tot lasten werden herleid, die op hun beurt weer in een 
bepaalde verhouding stonden tot de scheepslast. Het aantal goederen lasten 
dat per schip in het GGR is genoteerd is de som van de goederenlasten van 
de verschillende goederen, die het schip vervoerde 2'). Op deze wijze is het 
te verklaren dat een schip metende 60 last een lading van 85 last vervoerde. 
Hierbij dient men er ook rekening mee te houden, dat er bij het aangeven 
van de lading "conventies" bestonden, die men op minder vriendelijker 
wijze tot oogluikend toegestane smokkel kan bestempelen. Zo werden van 
iedere 20 last granen slechts 17 lasten aangegeven. Tevens hebben wij 
vastgesteld, dat een schip van 120 lasten dat normaal 225 houtlasten kon 
vervoeren als lading slechts 120 houtlasten aangaf indien het hout ver
voerde. Ook dit schijnt in de 18e eeuw tot de gebruikelijke conventies te 
hebben behoord. En om een en ander nog ingewikkelder te maken moeten 
we in herinnering brengen dat de techniek van het scheepsmeten in de 18e 
eeuw nog tamelijk primitief was. De bij de scheepsmeting gebruikte for
mules schijnen het draagvermogen van fiuiten en soortgelijke schepen op 
redelijke wijze te hebben benaderd. Voor de in de 18e eeuw bij de koop
vaardij ingevoerde fregatschepen schijnen zij er toe geleid te hebben dat in 
verhouding tot het aantal geregistreerde lasten de fiuiten meer konden ver
voeren dan de fregatschepen. De veel hoekiger gebouwde koffen, op hun 
beurt zouden ten opzichte van het aantal geregistreerde lasten wellicht 
meer vracht hebben kunnen vervoeren dan de fiuiten en overeenkornstige 
schepen. 

Uit tabel 3 blijkt dat na 1709 grote veranderingen zijn gekomen in de om
yang van de schepen, die uit de Oostzee op Amsterdam voeren, met uit
zondering van de schepen die uit Russische havens kwamen. Hierbij dienen 

waarvan een getypt uittreksel in dit museum aanwezig is onder nr. H 792. De vol
ledige aantekeningen, het zogenaamde dagboekje van Marten Hylkes Kingma 
bevindt zieh in het Kingma-arehief in het Rijksarehief te Leeuwarden. Hieruit zou 
men kunnen opmaken dat Kingma in 1735 zelf met zijn vrouw en kinderen naar 
LUbeck was gegaan om daar toezicht te houden op de bouw van de nieuwe kof. 
Uit de dagtekening van een brief van 20 juli 1741 van haar ouders aan Kingma's 
vrouw blijkt zulks niet omstreeks 1735 maar in 1741 heeft plaats gevonden. De 
Kingma's logeerden toen bij de zeilmaker Jacob Breemer te LUbeck. (Deze brief 
werd in 1977 door Snapper in het Kingma-Arehief, dat in het Rijksarehief in 
Friesland opnieuw wordt geordend, aangetrofi"en in portefeuille 35 nr. 23.) 

27) Zie noot 15. 
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we tevens te bedenken, dat indien er een plotselinge extra vraag naar schepen 
kwam er juist veel kleine schepen werden ingeschakeld. Dit verklaart het 
dieptepunt van 1729. Ook in oorlogstijd werden na 1720 toen de Staatse 
marine slechts op beperkte schaal convooi kon verlenen veel kleine schepen 
ingezet. Deze vaartuigen, immers, konden gebruik maken van de ondiepe 
wateren waar zij veilig waren voor de oorlogsschepen en de kapers van de 
vijand. 

TABEL 3 
Aantallen schepen, die komende uit de Oostzee te Amsterdam het galjootsgefd hebben betaafd, afsmede, 

tussen haakjes, de gemiddefde grootte van deze schepen in geregistreerde fasten 

Totaal aantal Aantal schepen Aantal schepen Aantal schepen Aantal schepen 
schepen uit de schepen uit uit Zweden en uit Danzig uit Konings-

Oostzee Rusland Finland bergen, Elbing 
Jaar en Pillau 

1709/10 a) 212 (103) 38 (119) 9 (126) 50 (122) 73 ( 87) 
1714 b) 294 ( 95) 14 ( 85) 46 ( 92) 52 (138) 108 (101) 
1719 357 ( 89) 108 (102) 78 ( 66) 65 (112) 59 ( 90) 
1724 677 ( 86) 232 (104) 88 ( 67) 160 (121) 106 ( 57) 
1725 843 ( 82) 344 (106) 86 ( 66) 187 ( 88) 116 ( 58) 
1729 11 80 ( 63) 239 (l05) 78 ( 55) 295 ~ 75) 294 ( 45) 
1734 923 ( 80) 399 (114) 114 ( 63) 164 ( 63) 130 ( 49) 
1739 895 ( 74) 356 (110) 48 ( 57) 131 ( 75) 153 ( 39) 
1744 706 ( 71) 302 (102) 99 ( 50) 149 ( 58) 83 ( 42) 
1749 717 ( 76) 277 (113) 106 ( 49) 179 ( 65) 95 ( 44) 
1750 899 ( 70) 265 (115) 81 ( 51) 272 ( 63) 126 ( 43) 
1754 808 ( 76) 291 (114) C) 68 ( 51) 252 ( 59) 91 ( 45) 
1759 580 ( 79) 234 (118) 50 ( 59) 129 ( 58) 66 ( 47) 
1764 709 ( 78) 253 (118) 47 ( 58) 222 ( 62) 96 ( 49) 
1769 843 ( 73) 304 (113) 49 ( 48) 158 ( 68) 118 ( 46) 
1774 801 ( 71) 322 (104) 60 ( 50) 136 ( 62) 96 ( 42) 
1779 676 ( 69) 226 (111) 73 ( 46) 68 ( 75) 130 ( 42) 
1783 659 ( 70) 266 (101) 41 ~ 48) 39 ( 89) 200 ( 40) 
1784 640 ( 70) 249 (107) 58 ( 46) 37 ( 69) 179 ( 40) 
1785 650 ( 74) 224 (125) 51 ( 47) 51 ( 83) 232 ( 36) 
1789 746 ( 70) 244 (123) 47 ( 38) 86 ( 65) 268 ( 39) 
1794 708 ( 64) 233 (113) 51 ( 39) 80 ( 49) 165 ( 39) 
1799 d) 70 ( 30) 6 ( 58) 3 ( 45) 9 ( 21) 15 ( 37) 
1804 e) 599 ( 32) 66 ( 60) 33 ( 53) 133 ( 28) 173 ( 29) 
1809 f) geen gegevens beschikbaar 
1814 b) 269 ( 45) 91 ( 58) 44 ( 47) 12 ( 27) 45 ( 33) 
1819 556 ( 51) 111 ( 92) 31 ( 67) 150 ( 39) 129 ( 38) 
1824 359 ( 54) 81 ( 94) g) 25 ( 48) 127 ( 40) 38 ( 41) 

Bron: Knoppers, Dutch Trade with Russia, bIz. 511 , 512, 795-804. Noten: Zie noten bij tabellen 
A tim H, p. 000. 

In de tweede helft van de jaren tachtig van de 18e eeuw begint volgens 
tabel 3 de grootte van de Nederlandse schepen opnieuw te dalen. Een der 
oorzaken hiervan zou de opening kunnen zijn van het kanaal door Holstein, 
waardoor een kortere verbinding ontstond tussen de Noord- en Oostzee. 
De aanleg van dit Hoisteinkanaal, ook weI Eiderkanaal genoemd, begonnen 
in 1774, was in 1785 voltooid. 
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Het kanaal was echter aIleen bruikbaar voor kleinere schepen, met een 
diepgang van maximaal ongeveer 9 voet. Hierdoor werd het varen met 
kleinere schepen, die van deze veiliger route gebruik konden maken be
vorderd, waardoor de gevaren van het Skagerrak en het Kattegat werden 
vermeden. Tegen het einde van de 18e eeuw bedroeg de som van het aantal 
doorvaarten in oostelijke en westelijke richting tussen de 2500 en 3000 per 
jaar. Het gebruik van dit kanaal werd ook bevorderd doordat het veiligheid 
bood tegen de gevaren, die een gevolg waren van de Franse revolutie
oorlogen. 

Vele van deze vaartuigen konden echter aIleen het Eiderkanaal passeren 
indien zij zonder lading of in ballast voeren en moesten wanneer zij geladen 
waren via de Sont terugkeren. In 1801, bijvoorbeeld, gingen 1675 schepen 
door dit kanaal naar de Oostzee, doch keerden er slechts 723 via deze 
vaarroute uit de Oostzee terug. 

Het openstellen van dit nieuwe kanaal naar de Oostzee, waarvan de 
westetijke monding een paar kilometer ten noorden van Kiel lag (bij 
Holtenau), verklaart ook het verschijnsel van het voorkomen na 1784 van 
Kiel als "Oostzee afvaarthaven" in de GGR. In 1804 werden in de GGR 
30 schepen vermeld die uit Kiel naar Amsterdam waren gekomen. Deze 
waren tussen de 14 en 25 last groot. Het gemiddelde was ruim 20 last. Ook 
na de vrede in 1815 bleef men gebruik maken van dit kanaal als een recht
streekse verbinding tussen Amsterdam en de Oostzee. In 1819 staan 19 
schepen uit Kiel in de GGR vermeld met een gemiddelde grootte van ruim 
19 last. De gemiddelde lading was ruim 27 last 28). 

Wij moeten er voorts op wijzen dat het presenteren van de cijfers in ge
middelden voor perioden van 10 jaar bepaalde ontwikkelingen maskeert. 
In de eerste plaats was er vanaf 1719, toen de oorlogsactiviteiten in de Oost
zee aanzienlijk verminderden, tot 1730 een regelmatige stijging van de 
omvang van de Nederlandse Oostzeevaart, met slechts een onderbreking 
voor het jaar 1727. De val van de graanprijzen in 1731/1732, gevolgd door 
de Poolse successieoorlog (waarbij Danzig in 1734 werd belegerd) veroor
zaakte een terugval van deze scheepvaart tot het niveau van 1724/1725 29). 

In de tweede plaats was er vanaf 1737 opnieuween toeneming van de Neder
landse handel en scheepvaart op de Oostzee als gevolg van de stijging van de 
graanprijzen, en het einde van deze successieoorlog. Deze gunstige ont
wikkeling werd niet ernstig gestoord door de Russisch-Zweedse oorlog van 
1741-1743, doch eindigde in 1743 toen als gevolg van een dating van de 
graanprijzen ook deze commerciele activiteiten afnamen. De Nederlandse 

28) J. Oddy, European Commerce, shewing new and secure Channels of Trade 
with the Continent of Europe, detailing the Commerce of Russia, Prussia, Sweden, 
Denmark and Germany, London (1805), Vol. II, 61-75. Knoppers, Dutch Trade 
with Russia, t.a.p. 319. 

29) Gideonse t.a.p., hoofdstuk IV; Unger t.a.p. passim; P. Jeannin Les comptes 
du Sund comme source pour la construction d'indices generaux de I'activite eco
nomique en Europe (XVI-XVIIIe siecles), Revue Historique, 231 (1964) 55-102 
en 307-340. 
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Oostzeehandel heeft derhaive in de periode 1725-1745 twee hoogtepunten 
beleefd. 

In het aigemeen mag men zeggen dat vanaf 1724/1725 de omvang van de 
Nederlandse Oostzeevaart gedurende de 18e eeuw ongeveer gelijk bleef met 
dien verstande dat er van jaar tot jaar aanzienlijke fiuctuaties waren. Hieruit 
blijkt nogmaa1s dat de eerder genoemde stijging van 30 % tussen de jaren 
20 en de jaren 70 van de 18e eeuw wat het aantal Nederlandse Oostzee
vaarders betreft, statistisch weI juist is, doch voor het vervoig van ons 
betoog niet van grote betekenis is. WeI is het van belang er op te wijzen dat 
volgens het GGR Amsterdam's aandeel in de Oostzeevaart met bestemming 
Nederland afnam van ongeveer 81 % in de jaren 20 van de 18e eeuw tot nog 
geen 55 % in de jaren 70 van die eeuw (zie tabe1 1). Aangezien in het GGR 
de schepen zijn geregistreerd, die voor Nederlandse rekening voeren, 
betekent dit niet dat noodzakelijkerwijs relatief minder schepen uit de 
Oostzee in Amsterdam aankwamen. Het zou hebben kunnen betekenen dat 
er relatief meer schepen uit de Oostzee voor buiteniandse rekening in 
Amsterdam arriveerden. Een berekening voor de periode 1784-1788 ge
maakt wijst uit, dat van 4416 schepen, bestemd voor Nederlandse havens, 
die de Sont uitvoeren er 3313 Amsterdam a1s bestemmingshaven hadden 
opgegeven. Van deze 3313 schepen zijn er slechts 2749 in het GGR ge
registreerd. De overige 564 schepen (zijnde 17 % van de zojuist genoemde 
3313 schepen) zullen voor buiteniandse rekening hebben gevaren. Van deze 
3313 schepen hadden er slechts 1719 (51,9%) schippers, die in Nederland 
woonden. Terwiji volgens het GGR bijna 83 % van de Oostzeevaart op 
Amsterdam toentertijd in Nederlandse handen was voer slechts ongeveer de 
helft hiervan onder Nederlandse vlag. 

Het betrekkeIijk grote aantal schepen, dat toen voor buitenlandse rekening 
voer kan vermoedelijk nog een nawerking zijn van de 4e Engeise zeeoorlog 
toen de Nederlandse koopvaardijv1oot was ondergedoken in die zin, dat 
voor buitenlandse rekening onder buiteniandse vlag werd gevaren. 

Wij willen er voorts de aandacht op vestigen dat volgens de Rotterdamse 
Zeetijdingen vanaf 1770 een toenemend aantal schepen uit de Oostzee op de 
havens voeren, die in het Zuid-Hollandse Maasgebied lagen, met Rotterdam 
ais belangrijkste bestemmingshaven 30). Van de ruim 4400 schepen, die in 
de periode 1784-1788 uit de Oostzee naar Nederland voeren zullen er ruim 
3300 voor Amsterdam bestemd zijn geweest; ongeveer 700 voor de havens 
in Zuid-Holland en ongeveer 400 voor de andere havens in Friesland, 
Noord-Holland en Zeeland. De toeneming van de Oostzeevaart op de 
Nederlandse Maas-havens komt voornamelijk voor rekening van Riga en 
de havens rondom het Friese Haf, te weten, Koningsbergen, Libau en 
Pillau. 

30) Knoppers, Dutch trade with Russia, t.a.p. 23, 24 en tabel VI.I; Gemeente 
Archief, Rotterdam, Zeetijdingen van Hellevoetsluis en Maassluis, 1765-1822. 
De in deze zeetijdingen vermelde aankomsten en afvaarten van schepen hebben 
voornamelijk betrekking op Rotterdam. Een klein deel van deze schepen zal 
bestemd zijn geweest voor andere Maashavens of daaruit zijn vertrokken. 
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Ons inzicht in de relatieve betekenis van de scheepvaart uit de Oostzee op 
Amsterdam kan worden bevorderd door een vergelijking van tijdreeksen. 
In de eerste plaats hebben we de cijfers voor het totaal aantal te Amsterdam 
binnengelopen schepen voor de perioden 1670-1747, de schepen met be
stemming Nederland volgens de Sonttoltabellen en het aantal geregis
treerde schepen volgens de Amsterdarnse GGR 31). 

TABEL 4 

Scheepvaart uit de Oostzee naar Nederland, vergeleken met het totaal aantal te 
Amsterdam binnengelopen schepen (jaarlijkse gemiddelden) 

Totaal te Schepen met bestemming Schepen met bestem-
Amsterdam Nederland volgens de ming Amsterdam 

binnengeiopen Sonttoitabellen voigens het GGR 
Jaren schepen 

1670-1679 2470 549 (22,1%)· 
1680-1689 3070 916 (29,8%) 
1690-1699 3371 644 lI9,0%) 
1700-1709 3119 393 (12,6%) 
1710-1719 2898 416 (14,4%) 
1720-1729 2126 860 (40,5%) 698 (32,8%)* 
1730-1739 2672 1015 (38,0%) 777 (29,1%) 
1740-1747 2290 939 (40,9%) 638 (32,2%) 

• Als percentage van het totaal te Amsterdam binnengeiopen schepen. 

Voorts hebben we aan de hand van een vergelijking van de Sonttol
tabellen met het GGR kunnen vaststellen dat in de jaren 1724 en 1725 ruim 
96 % van aile schepen, die met bestemming Nederland de Sont uitvoeren 
voor Nederlandse rekening voeren en te Amsterdam aankwamen. Zestig 
jaar later was dit percentage gedaald tot ruim 70 zoals een zelfde soort ver
gelijking voor de jaren 1784 en 1785 uitwees 32). Reeds hebben wij er op ge
wezen, dat de scheepvaart uit de Oostzee op Rotterdam in de jaren 70 van 
de 18e eeuw een zekere omvang had. Ook hebben we, zie tabel 5, kunnen 
vaststellen dat vanaf 1754 jaarlijks vele tientallen schepen uit de Oostzee 
naar de Maasmonden voeren, waarbij, evenals voor Amsterdam, gedurende 
de 7-jarige oorlog een tijdelijke inzinking te constateren valt. 

Welke conclusies kunnen we nu trekken voor wat betreft het belang van 
Amsterdam bij de Baltische scheepvaart. In de eerste plaats zien we een 

31) W. F. H. Oldewelt, De scheepvaartstatistiek van Amsterdam in de 17e en 
18e eeuw, in: 45e Jaarboek van het Genootschap Amstelodanum (1953) 114-151. 
Na 1747 ontbreken de aantallen te Amsterdam binnengelopen schepen tot 1798. 
Het Amsterdamse stedelijke lastgeld geeft voor de periode 1752-1797 weI een 
zekere indicatie. Hetzelfde geldt voor de aantallen schepen die zowel in Texel als 
in 't Vlie zijn binnengelopen. Deze aantallen zijn bekend voor de perioden 1757-
1761 en vanaf 1778. Een deel van de in Texei en 't Vlie binnengekomen schepen, 
al was dit deel dan ook betrekkeJijk gering, was bestemd voor de Friese en andere 
Noord-Hollandse havens. 

82) Knoppers, A comparison, t.a.p. tabel 1. 
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herstel van de Amsterdamse seheepvaart in het algemeen (zie tabel 4) van 
de gevolgen van de derde Engelse zeeoorlog (1672-1674) en de oorlog met 
Frankrijk (1672-1678) in de jaren taehtig van de 17e eeuw. Dit herstel heeft 
niet geleden onder de Negenjarige oorlog (1688-1697) of de Spaanse sue
eessieoorlog (1702-1713). Aan de andere kant heeft de Nederlandse Oostzee
vaart weI geleden onder deze beide oorlogen evenals onder de Noordse 
oorlog (1700-1721). Gedurende deze oorlogen daalde het aantal sehepen 
bestemd voor Nederland zeer aanzienlijk. Gedurende de eerste twintig jaren 
van de 18e eeuw, was dit aantal gemiddeld minder dan de helft van het aantal 
uit de periode 1680-1689. Ook in dit geval heeft het werken met decennien 
nadelen. Immers, volgens tabellen I en 4 had het aantal sehepen, dat jaar
lijks de Oostzee uitvoer in het decennium 1720-1729 het niveau van dat van 
1680-1689 nog niet bereikt. Eehter blijkt, dat indien wij de perioden 1720-
1724 en 1725-1729 afzonderlijk besehouwen de gevolgen van 20 jaar oorlog 
in het Baltisehe gebied voor de periode 1720-1724 nog niet te zijn overwon
nen. Daarentegen is deze seheepvaart voor de periode 1725-1729 weer op het 
niveau van het decennium 1680-1689 gekomen. 

De Nederlandse Oostzeeseheepvaart heeft zieh weliswaar kunnen her
stellen in zoverre dat het in absolute zin weer terug kwam tot het niveau van 
de 17e eeuw, doeh relatief is er vanaf de jaren twintig van de 18e eeuw aehter
uitgang. Vanaf dit decennium kwam het aandeel van de seheepvaart op 
Nederland onder de 50 % te liggen en dit percentage daalde langzaam 
maar zeker. In de periode 1770-1779, het laatste decennium van de 18e 
eeuw waarin Nederland niet in oorlog was gewikkeld bedroeg dit 28 %, 
zoals uit tabel 1 valt af te leiden. 

TABEL 5 

Gegevens betreffende de Nederlandse scheepvaart op de Oostzee 1710-1807 

II III IV V VI VII VIII IX X 

779 366 348 45 411 212") 4 18 
769 426 386 34 460 3 40 
787 464 432 22 486 2 32 

1120 615 558 79 694 8 57 
1230 579 479 89 668 294 b) 7 100 
777 371 342 39 410 3 29 
589 296 271 44 340 262 1 25 
527 181 146 30 211 316 6 35 
619 322 301 24 346 281 3 21 
958 499 457 34 533 357 1 42 

1251 557 471 34 591 444 2 86 
1345 589 542 42 631 459 4 47 
1507 600 532 66 666 546 10 68 
1605 636 551 94 730 530 7 85 
1791 736 653 135 871 677 1 83 
2059 950 850 189 1139 843 3 100 
2059 960 879 378 1338 870 11 81 
1702 655 610 149 804 593 6 45 
1846 777 736 253 1030 844 3 41 

XI 
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Gegevens betreffende de Nederlandse scheepvaart op de Oostzee 1710-1807 

Jaar I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

1729 2653 1118 1060 377 1495 1180 4 58 
1730 2382 1037 980 258 1295 994 5 57 
1731 2166 1020 969 202 1222 895 5 51 
1732 2158 843 773 176 1019 757 10 70 
1733 2284 968 891 177 1145 732 7 77 
1734 2164 932 873 166 1098 923 12 59 
1735 2067 810 737 163 973 648 7 73 
1736 1761 671 593 126 797 570 6 78 
1737 1932 695 625 150 845 588 6 70 
1738 2101 847 788 192 1039 765 12 59 
1739 2449 1111 1051 258 1369 895 13 60 
1740 2723 1331 1247 368 1699 1171 34 84 
1741 2438 1064 966 230 1294 931 15 98 
1742 2151 879 777 103 982 769 6 102 
1743 2012 860 730 86 946 691 8 130 
1744 2033 749 711 156 905 706 11 38 
1745 1802 595 536 128 723 568 9 59 
1746 1867 574 501 205 779 540 11 73 
1747 2003 596 564 204 800 579 7 32 
1748 1924 543 470 270 813 623 6 73 
1749 2333 837 721 238 1075 717 17 116 
1750 2533 904 813 332 1236 899 15 91 
1751 2766 1120 947 305 1425 800 17 173 
1752 3011 1189 920 273 1462 837 19 269 
1753 2734 1056 854 236 1292 763 17 202 
1754 2950 1133 895 224 1357 808 C) 68 18 238 
1755 2835 848 667 159 1007 617 48 8 181 
1756 2486 680 561 176 856 533 28 10 119 
1757 2334 726 543 119 845 482 22 12 183 
1758 2342 733 593 145 878 572 29 15 140 
1759 2378 819 710 124 943 580 20 14 109 
1760 2567 885 740 173 1058 707 61 11 145 
1761 2559 977 820 130 1107 714 53 17 157 
1762 2635 957 790 100 1057 657 10 167 
1763 3152 1148 874 118 1266 693 54 21 274 
1764 3176 1034 805 128 1162 709 63 12 229 
1765 3225 1057 780 140 1197 688 35 10 277 
1766 3170 1098 866 194 1292 857 63 14 232 
1767 3300 1165 883 147 1312 683 67 13 282 
1768 3526 1131 823 182 1313 755 116 19 308 
1769 3731 1219 891 217 1436 846 78 16 328 
1770 3936 1329 991 267 1596 934 150 20 338 
1771 3410 1033 837 224 1257 740 105 14 196 
1772 3861 1162 900 289 1451 886 117 19 262 
1773 3792 1102 832 285 1387 742 113 11 270 
1774 3946 1182 898 235 1417 801 132 12 284 
1775 4233 1237 958 232 1469 15 279 
1776 3780 977 672 239 1216 591 9 305 
1777 4575 1184 851 240 1424 720 13 333 
1778 4311 1186 865 297 1483 788 845 155 14 321 469 
1779 4236 1024 798 305 1329 675 132 17 226 
1780 4260 970 834 355 1325 757 125 13 136 
1781 4314 13 13 614 627 374 487 47 0 0 93 
1782 4375 9 9 899 908 604 1 0 
1783 5564 240 159 1040 1280 659 811 163 2 81 306 
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Gegevens betreffende de Nederlandse scheepvaart op de Oostzee 1710-1807 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

5631 675 480 619 1294 651 736 193 195 
5015 733 566 609 1342 650 157 
4608 670 468 270 940 490 202 
4806 660 432 242 902 472 228 
4568 731 455 262 993 503 570 36 276 
4428 921 667 391 1312 746 133 254 
4876 983 753 323 1306 667 706 221 230 
5226 868 543 607 283 
6057 1092 809 937 389 
4979 444 856 942 460 
5255 559 708 
3972 1 322 
6057 0 837 0 
4862 0 642 
4754 0 342 0 
3924 0 70 d) 0 
4589 0 270 0 
4526 0 369 0 
6120 1344 
5975 848 
5448 0 602 0 
5654 0 621 0 
3535 0 138 0 
2851 0 104 0 

. . Gegevens in onvoldoende mate aanwezig. 
Kolom I: Totaal aantal schepen varende uit de Oostzee in westelijke richting; 

bron: zie noot 19. 
Kolom II: Totaal aantal schepen varende uit de Oostzee in westelijke richting 

met in Nederland woonachtige schippers ; bron: zie noot 19. 
Kolom III: Totaal aantal geladen schepen varende uit de Oostzee in westelijke 

richting met bestemming Nederland met in Nederland woonachtige schip
pers; bron: zie noot 19. 

Kolom IV : Totaal aantal geladen schepen varende uit de Oostzee in westelijke 
richting met bestemming Nederland met niet in Nederland woonachtige 
schippers; bron: zie noot 19. 

Kolom V: Kolom II + Kolom IV. 
Kolom VI: Totaal aantal schepen die in Amsterdam het galjootsgeld hebben 

betaald; tellingen uit de GGR; noten: zie noten behorende bij tabellen A tim H. 
Kolom VII: Totaal aantal schepen via Texel en 't VUe binnengekomen; bron: de 

Oprechte Haerlemse Courant 1754-1774, voor verdere details hieromtrent: 
F. Snapper, Veranderingen in de Nederlandse scheepvaart op de Oostzee in 
de 18e eeuw in: Ondernemende Geschiedenis (1977) 136; vanaf 1778 de 
Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken. 

Kolom VIII: Totaal aantal schepen via Goeree en Maassluis binnengekomen; 
bron: zie kolom VII. 

Kolom IX: Totaal aantal schepen varende uit de Oostzee met in Zeeland woon
achtige schippers. Aangezien het niet bekend is in hoeverre deze schippers 
aan de voorbijiandvaart hebben deeigenomen of naar Nederiandse havens 
voeren zijn deze aantallen voor de ramingen van de voorbij iandvaart, mede in 
verband met de geringe omvang buiten beschouwing geiaten. 

Kolom X: raming van de minimale voorbijlandvaart; Kolom II-Kolom III. 
Kolom XI: Raming van de maximale voorbijlandvaart: Kolom V-(Kolom VII + 

KoloID VIII). 

10 

XI 

365 

387 

369 
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Het is van belang er op te wijzen, dat na de inzinking gedurende het 
tweede deel van de Oostenrijkse successieoorlog (1740-1748), en na de 
inzinking gedurende de eerste jaren van de zevenjarige oorlog (de Neder-
1andse convooidienst was slechts vanaf 1759 enigermate in staat de Neder
landse scheepvaart te beschermen) tot aan het uitbreken van de 4e Engelse 
oorlog (eind 1780), in absolute zin althans, de Nederlandse scheepvaart 
op de Oostzee zich heeft weten te handhaven op het niveau van de jaren 
1725-1729. De oorlogen van de laatste twee decennien van de 18e eeuw 
echter bleken rampzalig te zijn voor de Nederlandse scheepvaart in het 
Baltische gebied. Het eerste jaar van de 4e Engelse oorlog (1781) werd het 
slechtste jaar toen 374 schepen volgens het GGR voor Nederlandse reke
Ding te Amsterdam binnen kwamen, een aantal dat in 1780 nog 743 was 
geweest. Weliswaar steeg dit aantal reeds het volgende jaar tot boven de 
600 schepen, waarop het zich tot het einde van de 4e Engelse oorlog (1784) 
wist te handhaven maar het aandeel in de Oostzeevaart van schepen onder 
Nederlandse vlag daalde aanzienlijk. Dit blijkt uit de gegevens van de 
Sonttolregisters voor de periode 1784-1788. Deze achteruitgang werd 
enigermate gecompenseerd door toeneming van de scheepvaart onder 
vreemde vlag. 

We willen er ook nog op wijzen dat de twee hoogtepunten van de Oost
zeescheepvaart op Amsterdam voor Nederlandse rekening, volgens het 
GGR niet in de 18e eeuw vielen, maar in de 1ge eeuw. Het eerste hoogte
punt werd in 1802 bereikt met 1344 schepen; het tweede in 1817 met 1398 
schepen. De vrede van Amiens is de oorzaak geweest van het hoogtepunt in 
1802, waarbij uit de genera1e lijsten van de Sontto1 b1ijkt, dat het grootste 
deel van de schippers van deze vaartuigen geen Nederlanders waren. Het 
tweede hoogtepunt werd in 1817 bereikt, als gevolg van het mislukken van 
de graanoogsten in West-Europa. Volgens het galjootsgeldregister arri
veerden in dat jaar 1398 schepen voor Nederlandse rekening in Amsterdam. 
Zoa1s altijd had het rnislukken van deze oogsten de graanprijzen opgedreven 
en boekte de Amsterdarnse graanhande1 record ornzetten, zoa1s dit onder 
gelijke omstandigheden in de 16e en 17e eeuw het geva1 was geweest 33). 

III 

Tot nu toe hebben we ons geconcentreerd op de ontwikkeling van de 
Nederlandse Oostzeescheepvaart, het aandeel van deze scheepvaart in de 
totale Ba1tische scheepvaart en de Oostzee scheepvaart op Amsterdam. Dit 
dee1 van onze bijdrage za1 de positie beschrijven die de voomaarnste Ba1-
tische gebieden en havens hadden in de Amsterdamse Oostzeevaart, waarbij 
als bron het GGR zal dienen. Tot dusverre hebben we ons voomamelijk 
bezig gehouden met aantallen schepen en we hebben moeten vaststellen, 

33) Het totaal van het aantal schepen, de vervoerde vracht in tonnen, en de 
omvang van de schepen in geregistreerde tonnen bedroeg respectievelijk voor: 

hetjaar 1802: 1344,208.558 en 123.334, 
het jaar 1817: 1398, 223.496 en 184.320. 



DE NEDERLANDSE SCHEEPVAART OP DE OOSTZEE 135 

ook al in verband met de veranderingen in de gemiddelde scheepsgrootte, 
dat dit slechts een groffe indicator is. 

Aangezien de exporten uit het Baltische gebied voornamelijk bestonden 
uit massa goederen als graan, hennip, vIas, hout, ijzer en potas, mag worden 
aangenomen dat de gegevens betreffende de totale omvang van vrachten en 
draagvermogen van schepen betrouwbare maatstaven zijn voor de veran
deringen in de structuur van de Nederlandse Oostzeescheepvaart. 

Talrijke tabellen en grafieken kunnen aan het GGR worden ontleend, 
terwijl de begeleidende verklaringen en interpretaties een aanzienlijke 
monografie zouden worden. We hebben daarom aan dit artikel een aantal 
tabellen en een grafiek toegevoegd waarin basisgegevens zijn opgenomen, 
die het patroon van deze scheepvaart en het belang van sommige van de 
Baltische gebieden en havens hiervoor, duidelijk maakt. In iedere tabel zijn 
cijfers gegeven voor het aantal schepen, de vervoerde vracht, en het draag
vermogen van de schepen. Voor de verschillende gebieden en havens zijn 
percentages van deze variabelen berekend ten opzichte van het totaal voor 
het Baltische gebied. De laatste kolom eist een nadere verklaring. Zoals 
reeds vermeld is de grootte van het schip in het GGR in houtlasten gegeven. 
In de verderop opgenomen tabellen is een houtlast, ook al om later onze 
gegevens eventueel met gegevens van andere regio's te vergelijken gelijk 
gesteld aan 2 scheepstonnen. De goederenlasten hebben we gelijk gesteld 
aan 2 goederen tonnen. Hierdoor blijft dus het verschil in scheepstonnen en 
goederentonnen hetzelfde als het verschil tussen scheepslasten en goederen
lasten. In de laatste kolom hebben we het verschil tussen vervoerde vracht 
en de scheepsgrootte uitgedrukt als percentage van de scheepsgrootte. Dit 
percentage hebben wij de "ladingsfactor" genoemd. Hierbij willen we de 
aandacht vragen voor het feit, dat wanneer in tijden van extra grote vraag 
naar scheepsruimte of in oorlogstijd in verhouding het aantal kleine schepen 
toenam ook de ladingsfactor steeg. Aangenomen mag worden dat wanneer 
het aanbod van lading stijgt de schepen zoveel mogelijk vracht zullen laden. 
Ook de schepen, die het waagden in oorlogstijd uit te varen zullen wegens 
hun betrekkelijk gering aantal, hun betrekkelijk geringe grootte en het grote 
goederenaanbod zwaar beladen zijn geweest. Ook kan de ladingsfactor bij 
het inzetten van relatief veel kleine schepen groter zijn geworden doordat 
de kleinere schepen in verband met de gebruikte methode van scheeps
meting meer lading konden vervoeren, ten opzichte van hun geregistreerde 
scheepsgrootte dan de grotere schepen, een mogelijkheid waar wij reeds op 
hebben gewezen. 

Wat betreft de scheepvaart van Amsterdam met de verschillende Baltische 
regio's en havens kan het volgende worden opgemerkt: 

a) Denemarken en de Hertogdommen Sleeswijk en Holstein (zie tabel A) 

De scheepvaart uit Denemarken en de hertogdommen Sleeswijk en 
Holstein, voor zover deze oost van de Sont lagen (inclusief Kopenhagen) 
op Amsterdam is altijd gering geweest. Tot de 4e Engelse oorlog kwam er 
zelden meer dan een schip per jaar uit deze gebieden naar Amsterdam. 
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Gedurende deze oorlog en kort hierna kwamen er wat meer schepen. 
Echter bedroeg in 1785 de vervoerde lading niet meer dan 2370 ton 34). In 
1804 kwamen er 36 schepen uit dit gebied, maar de vervoerde lading was 
toen slechts 2050 ton. Opmerkelijk is dat van de 66 schepen, die tussen 1804 
en 1824 uit dit gebied kwamen, er 61 van Kiel aikomstig waren. Het is 
mogelijk, dat de vracht die deze schepen vervoerden uit schepen kwamen, 
die in Lubeck werden ontladen en per schip of over land naar Kiel werd 
vervoerd. In Kiel zou dan deze vracht in kleine schepen van 30-40 ton zijn 
ingeladen, zodat te Amsterdam, omdat deze goederen uiteindelijk uit het 
Oostzeegebied kwamen, hiervan het galjootsgeld werd geheven. 

b) Zweden (zie tabe1 B) 

Zweden voerde in deze tijden een zeer nationalistische scheepvaartpolitiek 
en beperkte zoveel mogelijk de deelname van vreemdelingen in het scheep
vaartverkeer. Desalniettemin schijnt het wei zeker te zijn dat veel schepen 
met Zweedse schippers voor Nederlandse rekening voeren. Uit het GGR 
valt af te leiden dat in 1724 van de 88 schepen, die uit Zweedse havens voor 
Nederlandse rekening naar Amsterdam voeren, er 37 Zweedse schippers 
hadden. Voor het jaar 1725 waren deze getallen respectievelijk 86 en 38. 
Hierbij dient men er rekening mee te houden dat in 1724 slechts 14,8 % van 
de in het GGR geregistreerde aantal schippers uit niet-Nederlandse plaatsen 
kwamen en in 1725 16,8 % 35). Volgens de Sonttoltabellen van de jaren 
1784 en 1785 voeren 40 tot 50 % van de schepen uit Zweden met Neder
landse havens als bestemming onder het gezag van Zweedse schippers. In 
de loop van de 18e eeuw ging deze tak van scheepvaart achteruit. 

Gedurende het eerste deel van de 18e eeuw was de scheepvaart vanuit 
Zweden naar Amsterdam niet onaanzienlijk. Het lage cijfer voor 1739 kan 
worden toegeschreven aan de moeilijkheden die Zweden toentertijd met 
Rusland had. Gemiddeld werd jaarlijks voor Nederlandse rekening onge
veer 10000 ton aan goederen in Amsterdam uit dat land aangevoerd. Deze 
aanvoer bestond voornamelijk uit koper, ijzer, teer en verschillende hout
producten. Aangezien de schepen, die tussen Zweden en Amsterdam voeren 
ongeveer 60 tot 100 ton maten, zodat het laadvermogen van deze schepen 
aanzienlijk minder was dan dat van de gemiddelde Oostzeevaarder, was de 
handelsomzet met Zweden minder dan het aantal schepen zou sugge
reren 86). 

Na 1750 begint deze scheepvaart terug te lopen tengevolge van ver
schillende oorzaken. De nauwere handelsbetrekkingen tussen Zweden en 
Engeland moeten hierbij niet uit het oog worden verloren. Belangrijk hier
voor was een Zweeds Koninklijk Besluit van 1748 waarbij de houtuitvoer 
alleen werd toegestaan indien van Zweedse schepen gebruik werd gemaakt. 
Engelse schepen werden echter van deze bepalingen vrijgesteld. De terug-

34) Knoppers, Dutcht trade with Russia, tabellen IV.2 en IV.3. 
35) Knoppers, Dutch trade with Russia, noot 152 op 137, 138 en tabel V. 
36) Zie tabel B. 
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keer van de haring naar de Zweedse kust heeft zeker ook een rol gespeeld. 
Rierdoor ontstond een bloeiende Zweedse haringhandel met als centrum 
Marstrand 37). De hieruit voortvloeiende zware concurrentiestrijd tussen de 
Nederlanders en de Zweden om de Baltische haringmarkt zal zeker niet 
bevorderlijk zijn geweest voor de verdere ontwikkeling van de handels
betrekkingen tussen Zweden en Nederland. 

Vergeleken met hetgeen bekend is uit vroeger eeuwen over de Zweeds
Nederlandse handel had men ook voor de 18e eeuw een grotere omvang van 
deze handel verwacht dan thans blijkt uit het GGR. 

Ret is echter zeer waarschijnlijk dat de achteruitgang van de Zweeds
Nederlandse handel mede is veroorzaakt door de toenemende export van 
hout en ijzer uit Rusland. 

Tenslotte willen we er op wijzen, dat tegen het einde van de jaren 70, 
toen Zweden zich aansloot bij de Russische politiek van gewapende neutrali
teit om zijn rechten als neutraal land tegenover de Britse marine te hand
haven, de omvang van de import in Amsterdam uit Zweden steeg. In 1785 
had deze handel weer het peil bereikt van de periode voor 1750. Ret bleek 
echter dat deze ontwikkeling voomamelijk was veroorzaakt door de oorlog 
omdat gedurende de hierop volgende jaren de Zweeds-Nederlandse handel 
opnieuw afnam. 

c) Rusland (zie tabel C) 

In dit artikel zuHen wij de scheepvaart met Rusland als een geheel be
handelen. Dit doet geen recht aan de handelsbetrekkingen met steden als 
Narva, Riga en St. Petersburg, die geheel verschillend van aard waren. 
Aangezien een afzonderlijke behandeling van handel en scheepvaart van 
Amsterdam met deze steden buiten het kader van dit artikel valt moeten we 
hiervoor verwijzen naar Knopper's proefschrift 38). Gedurende de gehele 
18e eeuw bleef Riga de voomaamste haven voor de Nederlandse scheep
vaart, ondanks de pogingen van Peter de Grote om St. Petersburg tot de 
belangrijkste haven van zijn rijk te maken. Ook Narva, dat vooral hout naar 
Amsterdam exporteerde was wat aantallen schepen en ingeklaarde lading 
betrof, gedurende een belangrijk deel van deze periode belangrijker dan 
St. Petersburg. 

De gemiddelde grootte van de schepen, die vanuit Rusland op Amsterdam 
voeren bleef, zoals wij reeds hebben gezien tamelijk constant. Toen tegen 
het einde van de 18e eeuw deze grootte wat afnam bleef de gemiddelde 
grootte van de vervoerde lading ongeveer hetzelfde door toename van de 
ladingsfactor. Met uitzondering van de periode van de Noordse ooriog 
waren de schepen, die vanuit Rusland naar Amsterdam voeren gemiddeld 
groter dan die uit de andere Baltische havens kwamen. Dit is in belangrijke 
mate veroorzaakt door de houtuitvoer waarvoor voomamelijk de grotere 

37) R. A. R. Boelmans Kranenburg, De haringexport naar het Oostzeegebied 
in de 18e eeuw, Tijdschrift voor Geschiedenis, 72 (1959) 251-259. 

38) Knoppers, Dutch trade with Russia, passim; Knoppers, A quantitative 
Study passim. 
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schepen werden gebruikt. Tot aan de jaren 70 van de 18e eeuw was de 
gemiddelde omvang van de vracht per schip dat uit Rusland kwam onge
veer eenderde groter dan het gemiddelde voor het gehele Baltische gebied; 
de schepen waren 40 tot 50 % groter. Gedurende de jaren 70 en 80 ver
minderde dit verschil voor zover het de schepen betrof. In de jaren 80 nam 
ook het verschil af wat betreft de omvang van de vervoerde vracht per 
schip. Daarentegen was in het laatste decennium van de 18e eeuw de om
vang van de vervoerde vracht uit Rusland ruim 70 % groter dan het gemid
delde voor het gehele Oostzeegebied, terwijI de schepen bijna tweemaal zo 
groot waren. Wat betreft het aantal schepen voeren uit Rusland eenderde 
tot tweevijfde van bet totaal van de schepen dat vanuit de Oostzee naar 
Amsterdam ging. Mede door de volumineuze houtexport kwam van het 
totaal van de Baltische goederenuitvoer meer dan de helft uit Rusland. 
Echter verminderde dit Russische aandeel aanzienlijk tegen het eind van de 
18e eeuw en werd dit na de Napoleontische oorlogen overgenomen door het 
zich opnieuw ontwikkelende Danzig. 

d) Koerland (zie tabel D) 

Wij vermelden hier Koerland afzonderlijk, omdat het in de loop van de 
18e eeuw in andere handen overging om uiteindelijk in 1795, bij de derde 
verdeling van Polen, in het Russische keizerrijk te worden opgenomen. Tot 
laat in de jaren 60 van de 18e eeuw bleef Koerland betrekkelijk onbelangrijk 
voor de Nederlandse scheepvaart. Export uit dit gebied bestond hoofd
zakelijk uit vIas, hennip, graan en hout. Een belangrijk deel van Koerland's 
houtuitvoer werd verscheept via Memel 39). Toen in de jaren 70 vele tien
tallen schepen per jaar uit Koerland naar Amsterdam voeren waren dit 
over het algemeen schepen met een geregistreerd draagvermogen van 
minder dan 100 ton, waarbij zich zelfs een groot aantal beyond van minder 
dan 75 ton. In het laatste decennium van de 18e eeuw begon Rotterdam 
belangrijker te worden dan Amsterdam voor wat betreft het aantal uit 
Koerland binnenlopende schepen 40). 

e) Koningsbergen (zie tabel E) 

Koningsbergen exporteerde behalve vIas, hennip en potas ook grote hoe
veelheden graan. Vit het GGR is niet een bepaalde trend af te leiden wat 
betreft de ontwikkeling van handel en scheepvaart van Koningsbergen met 
Amsterdam gedurende de 18e eeuw. Ret aantal schepen dat van Konings
bergen naar Amsterdam voer varieerde van eentiende tot eenzevende van 
het totaal van de Baltische scheepvaart op Amsterdam. Aangezien deze 
schepen, mede tengevolge van het ondiepe Friese haf, van geringer grootte 
waren dan de gemiddelde grootte van de schepen die uit de Oostzee op 
Amsterdam voeren moet het aandeel van Koningsbergen in de scheepvaart 

39) Sven-Erik Astrom, English timber exports from Northern Europe in the 
eighteenth century, Scandinavian Economic History Review, 12 (1964) 1-27. 

40) Zie tabel D; Knoppers, Dutch trade with Russia, t.a.p. tabel VI.1. 
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Op Amsterdam op minder dan 10 % worden gesteld, voor wat betreft het 
draagvermogen 41). Aan de andere kant was de ladingsfactor van de schepen 
die uit Koningsbergen kwamen hoger dan die voor het gerniddelde schip 
dat uit de Oostzee kwam. Een mogelijke oorzaak hiervan zou kunnen zijn 
dat de houtuitvoer uit Koningsbergen gering was. Van belang is ook dat in 
1729 Koningsbergen 40000 ton vracht naar Amsterdam verscheepte. De top 
die de Nederlandse scheepvaart in dat jaar bereikte is in belangrijke mate 
verbonden met de plotselinge stijging van het aantal schepen dat uit Konings
bergen kwam. Volgens de Sonttoltabellen was het aantal schepen dat uit 
Koningsbergen kwam voor de jaren 1728, 1729 en 1730 respectievelijk 168, 
475 en 185. Hiervan waren bestemd voor Nederland: respectievelijk 83, 
281 en 108. Na 1729 daalde de export uit Koningsbergen tot een diepte
punt in de jaren 40 toen niet meer dan 10000 ton per jaar werd verscheept. 
In de jaren 60 begon de export weer te stijgen en op het eind van dat decen
nium werd het niveau van 20000 ton per jaar bereikt. Gedurende de vol
gende decennien fluctueerde de uitvoer van Koningsbergen op ongeveer 
dezelfde wijze als die van Elbing en Pillau. In 1793, in tegenstelling tot de 
achteruitgang in de Nederlandse Oostzeevaart, die toen voelbaar werd, 
kwamen 174 schepen uit Koningsbergen in Amsterdam aan. Hiema, echter, 
deelde de scheepvaart uit Koningsbergen in de achteruitgang van de Neder
landse Oostzeevaart. 

f) Danzig (zie tabel F) 

De belangrijke handelsbetrekkingen, die Danzig eeuwenlang met Am
sterdam onderhield verdienen nog altijd de bijzondere aandacht van de 
historici. Mocht men Amsterdam in de 17e eeuw en een groot deel van de 
18e eeuw het pakhuis van Europa noemen dan kon men Danzig als zijn 
graanschuur aanduiden. Danzig was toen het belangrijke centrum voor de 
graanuitvoer uit het Baltische gebied. Hoewel uit deze haven ook belang
rijke hoeveelheden hout, hennip en potas werd geexporteerd bepaalde de 
graanuitvoer de omvang van Danzig's handel met Amsterdam. In de 18e 
eeuw was de export van graan uit Danzig onderhevig aan een dalende 
trend. Van Dillen en Faber hebben als een der oorzaken hiervan de dalende 
behoefte aan rogge en tarwe in de gebieden rondom de Middellandse zee 
aangewezen. Deze gebieden echter, evenals Frankrijk en het Iberische 
schiereiland bleven in tijden van voedselschaarste een beroep doen op de 
Danzig-Amsterdamse graanhandel. Het is derhalve niet verbazingwekkend 
dat de export van Danzig naar Amsterdam aan grote fluctuaties onder
hevig was. In 1729, bijvoorbeeld exporteerde Danzig naar Amsterdam, in 
schepen die voor Nederlandse rekening voeren, bijna 67000 ton, een hoe
veelheid, die vijf jaar later tot 30000 ton was gedaald. Hierbij mogen we 
niet vergeten, dat Danzig toen, tijdens de Poolse successieoorlog, werd 
belegerd. In deze periode daalde Danzig's rogge export van 70 % in het 
vorige decennium tot 32 % uit het Oostzeegebied. Koningsbergen en 

U) Zie tabel E. 
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Riga werden zijn opvolgers in deze tak van graanexport 42). Danzig bleef 
echter 70 % van de tarwe-export uit het Baltische gebied verzorgen tot 
het begin van de jaren 70 en tot het einde van 1773 was Danzig de grootste 
afvaarthaven in het Oostzeegebied voor schepen met bestemming Am
sterdam. 

In de jaren 60 begon een nieuwe factor Danzig's exporthandel te be
invloeden. Als een gevolg van de 7-jarige oorlog was koning Frederik II 
van Pruisen in een positie gekomen dat hij kon trachten een van zijn doel
stellingen - het verenigen van Oost-Pruisen met zijn andere gebieden - te 
verwezenlijken. In dit streven van de Pruisische koning naar gebiedsuit
brei ding viel ook het in bezit nemen van Danzig. Bij de eerste verdeling van 
Polen in 1772 wist Pruisen de monden van de Weichsel te verkrijgen. Dit 
stelde de Pruissische koning in staat om een zware tol tc heffen van aIle 
in- en uitgaande scheepvaart van Danzig. Dit had tengevolge dat een deel 
van Danzig's handel door Elbing en Stettin werd overgenomen. De koning 
van Pruisen was echter genegen deze tollen op te heffen, indien Danzig de 
Pruisische souvereiniteit zou erkennen. Dit werd echter door Danzig's 
vroede vaderen nadrukkelijk geweigerd. De hieruit voortvloeiende moeilijk
heden tussen Danzig en Pruisen bezorgden de Polen veel moeilijkheden. 
Tengevolge hiervan sloten Polen en Pruisen in 1775 een handelsverdrag. 
Vanaf dat jaar begint een gestage teruggang van de handel van Danzig met 
Amsterdam. In 1793, toen Pruisen in het bezit van Danzig kwam, werden de 
Pruisische tollen, waar Danzig zoveel last van had, opgeheven. Nieuwe 
ontwikkelingen als gevolg van de Franse revolutie verhinderde voorlopig 
een herstel van Danzig's handel met Amsterdam. 

Het is merkwaardig vast te stellen, dat toen ondanks de moeilijkheden 
met Pruisen, Danzig's graanhandel in het midden van de jaren 80 zich 
herstelde de in het GGR geregistreerde aantal schepen uit Danzig niet 
toenam. Het is zeer goed mogelijk, dat we ook hier met een van de gevolgen 
van de 4e Engelse oorlog hebben te maken. Door het "onderduiken" van 
de Nederlandse koopvaardijvloot in die oorlog zullen ook de kooplieden 
uit Danzig meer rechtstreeks in verbinding zijn gekomen met de Europese 
centra die in normale tijden door Amsterdam werden bevoorraad. Na de 
4e Engelse oorlog zullen deze rechtstreekse verbindingen althans gedeelte
lijk zijn blijven bestaan 43). In hoeverre hierbij nog van Nederlandse schepen 
gebruik is gemaakt, zodat men van "voorbijlandvaart" mag spreken willen 
we in het midden laten. Op de voorbijlandvaart, die weer na de 4e Engelse 
oorlog zal zijn toegenomen komen we nog terug. 

In het begin van de 1ge eeuw is de handel tussen Danzig en Amsterdam 
weer belangrijker geworden. In 1804, 1819 en 1824 was de omvang van deze 
handel weer ongeveer 20 % van de totaal omvang van Amsterdam's Bal
tische handel 44). 

42) Gideonse, t.a.p., Hoofdstuk IV; Jeannin, t.a.p. passim; Unger, t.a.p. passim. 
43) Gideonse, t.a.p. 273-276. 
44) Zie tabel F. 
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De ladingsfactor voor Danzig was altijd groter dan 50 %, met uitzon
dering van de jaren voor 1725 en na 1813. Het maximum werd bereikt in 
1804 met 93 %. Hierbij dienen we echter te bedenken dat onder de 133 
schepen, die in dat jaar uit Danzig in Amsterdam arriveerden, vele kleine 
schepen waren, die, zoals we reeds hebben opgemerkt, wellicht meer konden 
laden dan volgens de uitkomsten van de toentertijd gebruikte scheeps
meting. 

De gemiddelde grootte van de schepen, die uit Danzig te Amsterdam 
binnenliepen kwam ongeveer overeen met die van het gemiddelde van aIle 
schepen, die uit de Oostzee in Amsterdam aankwamen. Ook hier dient een 
uitzondering te worden gemaakt voor de jaren voor 1725 toen het gemid
delde voor Danzig groter was dan het gemiddelde voor het gehele BaItische 
gebied en voor de jaren na 1813 toen het omgekeerde het geval was. 

g) Elbing en Pillau (zie tabel G) 

Met uitzondering van de jaren 1729 en 1749/50 was tot 1775 de scheep
vaart van Elbing op Amsterdam van weinig betekenis. Hetzelfde geldt voor 
Pillau. Hierbij moeten we er op wijzen, dat de verbinding van Elbing en ook 
Koningsbergen met de Oostzee door het ondiepe Friese Haf liep. De 
schepen in deze havens werden soms gedeeltelijk geladen en laadden de rest 
van hun vracht in Pillau dat aan het "Pillauer Diep" lag 45). Dit gebeurde 
vooral met de schepen die uit Elbing kwamen, zodat het aanbeveling ver
dient de afvaarten van beide havens samen te tellen. Zoals reeds vermeld 
begonnen de moeilijkheden tussen Pruisen en Danzig in 1775 aanzienlijke 
vormen aan te nemen, hetgeen in de afvaarten van schepen die uit Elbing en 
Pillau voeren duidelijk tot uiting komt. In 1774 voeren 9 schepen naar 
Amsterdam; in 1776: 15; in 1777: 39; in 1779: 53; in 1780 : 124; in 1785: 
130; en in 1789 : 145. De voedseltekorten in Frankrijk, die mede de aan
leiding zijn geweest tot de revolutie zullen aan dit getal van 145 schepen 
niet vreemd zijn geweest. Zoals van ouds profiteerde de Amsterdamse 
graanhandel van dergelijke tekorten. Het hoogtepunt werd bereikt in 1792 
toen er opnieuw in Frankrijk voedselschaarste was. In dat jaar kwamen uit 
Elbing en Pillau 178 schepen voor Nederlandse rekening in Amsterdam aan. 
Gideonse is van oordeel dat tengevolge van de moeilijkheden van Danzig 
met Pruisen voornamelijk de uitvoer van graan en potas, die eertijds via 
Danzig liep na 1775 door Elbing en Pillau werden verzorgd. Danzig zou 
zijn houtuitvoer hebben behouden 46). Aangezien we reeds hebben gezien dat 
de grotere schepen het meest geschikt waren voor houtvervoer lijkt het 
oordeel van Gideonse zeer aannemelijk. Immers de grotere schepen konden 
moeilijk in Elbing en Koningsbergen laden, zodat de uitvoer van hout in 
Danzig is gebleven. De kleinere schepen, daarentegen, waren zeer geschikt 
voor het vervoer van goederen als graan en potas. Deze schepen konden in 

45) Edward Carstann, Geschichte der Hansestadt Elbing, Elbing (1937) passim; 
F. B. M. Tangelder, Nederlandse Rekeningen in de Pondtolregisters van Elbing, 
1585-1602, 's-Gravenhage (1972) ix-xxvii. 

46) Gideonse, t.a.p. 280. 



142 DE NEDERLANDSE SCHEEPYAART OP DE OOSTZEE 

Koningsbergen en Elbing, althans gedeeltelijk worden geladen. terwijl de 
rest van de lading in Pillau aan boord werd gebracht. Overigens is in Danzig 
ook in de periode 1775-1793 op de schepen voor Amsterdam bestemd niet 
bij uitsluiting hout geladen. De ladingsfactor in deze periode bleef in deze 
periode over het aIgemeen minstens 50 %. Voor Elbing en Pillau op welke 
havens veel kleinere schepen voeren was de ladingsfactor in deze periode 
minstens 80%. 

h) Stettin en de overige Baltische havens (zie tabel H) 

De scheepvaart op Amsterdam van de overige Baltische havens was in 
de 18e eeuw niet onbeduidend. Op zijn beurt nam Stettin onder deze havens 
een belangrijke plaats in. De fluctuaties in de scheepvaart op Amsterdam 
van deze havens wijken voor het eerste deel van de 18e eeuw niet sterk af 
van die van het gehele Baltische gebied, exclusief de Russische Oostzee
havens. De jaren 70, waarin de scheepvaart op Amsterdam uit het gehele 
Oostzeegebied een gunstig verloop vertoonde, was voor deze schoopvaart 
uit de overige Baltische havens evenoons gunstig. Opvallend is dat tot 1794 
slechts in de topjaren 1729 en 1769 de scheepvaart op Amsterdam van de 
overige Baltische havens het percentage van 20 % bereikt van het totaal van 
de Oostzeescheepvaart op Amsterdam. Vanaf 1794 is dit percentage heel 
normaal. Hetzelfde geldt voor de ladingsfactor. Tot 1794 is deze voor de 
overige Baltische havens geringer dan die voor het gehele Baltische gebied. 
Vanaf 1794 is dit verschi1 Diet moor be1angrijk. Toch werpen deze fluctu
aties van de 1adingsfactor nog vragen op betreffende de soort van de lading 
die uit deze overige Baltische havens naar Amsterdam werd vervoerd. 
Immers, het is vrijwel uitgesloten dat deze ladingen in belangrijke mate uit 
hout bestonden omdat de grootte van de schepen die uit deze havens voeren 
gemiddeld ongeveer eenderde tot de helft was van de gemiddelde grootte van 
aile schepen die voor Nederlandse rekening op Amsterdam voeren. Voor 
het houtvervoer werden juist de grotere schepen gebruikt. Vooralsnog zul
len we deze vraag onbeantwoord moeten laten, doch hopen hier later op 
terug te komen. 

IV 

We willen tenslotte nog op het verschijnsel van de "voorbijlandvaart" 
kort ingaan. Dit verschijnsel werd door de tijdgenoten als een groot nadeel 
gezien. In de propositie om tot een gelimiteerd porto-franco te komen, 
ten einde de commerciele situatie in Nederland te verbeteren, in 1751 door 
Willem IV bij de Staten-Generaal ingediend, wordt de voorbijlandvaart 
genoemd als een bewijs dat het met de Nederlandse handel en schoopvaart 
niet goed ging (7). Deze voorbijlandvaart, waarbij de schepen, die tot nu 
toe Amsterdam aandeden, Nederland voorbij voeren, was uiteraard schade-

41) Propositie van Sijne Hoogheid ter vergaderingen van Haar Hoog Mogende 
en Haar Edele Groot Mogende, gedaan tot redres en verbeeteringe van den koop
handel in de Republiek, 27 Augustus 1751, 20; J. Hovy, Het voorstel van 1751 tot 
instelling van een beperkt vrijhavenstelsel in de Republiek (propositie tot een 
gelimiteerd porto-franco) (1966) 361, 362. 
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lijk voor de Amsterdamse stapelmarkt. Van Dillen en anderen hebben 
echter aangetoond dat de voorbijlandvaart die vooral op Frankrijk was 
gericht nauw verband hield met de verdere ontwikkeling van de Amster
damse commissiehandel en het acceptcrediet '8). Trouwens aan deze recht
streekse vaart namen ook Friese en Hollandse schippers deel, veelal voor 
rekening van Amsterdamse koopmanshuizen als Hope & Co, maar soms 
ook voor eigen rekening zoals dat met de Friese schipper-kooprnan Kingma 
het geval was (9). Deze voorbijlandvaart zal in het tweede deel van de jaren 
20 en het begin van de jaren 30 reeds een omvang van enkele honderden 
schepen hebben gehad. Immers men mag aannemen, dat tot de jaren 60 
behalve de schepen, die voor Nederlandse rekening naar Amsterdam 
voeren er per jaar nog gerniddeld 150 schepen, aI of niet voor Nederlandse 
rekening uit de Oostzee naar de andere havens in Nederland voeren. In de 
jaren 30 zaI deze voorbijlandvaart voorai Danzig tot vertrekpunt hebben 
gehad. Dit is af te leiden uit tabel 5, waaruit blijkt dat, toen Danzig in 1734 
werd belegerd en zijn scheepvaart was verminderd van de 1098 schepen, die 
met Nederlandse schippers in westelijke richting de Oostzee uitvoeren plus 
de schepen met niet-Nederlandse schippers, bestemd voor Nederland er 923 
voor Nederlandse rekening te Amsterdam arriveerden. Een deeI van deze 
schepen, die in de Oostzee vernomen hadden dat Danzig was belegerd zaI 
koers gezet hebben naar Amsterdam om zich daar uit de pakhuizen van de 
stapelmarkt van die goederen te voorzien, die zij anders te Danzig hadden 
ingeladen. A1s aanvullend bewijs hiervoor kan ook nog dienen dat het hier
boven genoemde getal van 923 schepen voor de periode 1732-1739 een 
record was. 

Morineau heeft gelijk wanneer hij schrijft dat de jaren 1748-1753 de 
kritieke jaren voor de voorbijIandvaart zijn 50). Immers, als gevolg van de 
Oostenrijkse successie-oorlog waren handel en scheepvaart op de Oostzee 
ingekrompen; de voorbijlandvaart eveneens. Na 1748 treedt er een duidelijk 
herstel op, zowel van de scheepvaart voor Nederlandse rekening uit de 
Oostzee op Amsterdam, als van de voorbijlandvaart. In 1751 waren er 
(zie tabel 5) 1425 schepen die met Nederlandse schippers in westelijke 
richting de Sont uitvoeren tezamen met de niet-Nederlandse schippers die 
koers naar Nederland zetten. Hiervan kwamen er 800 voor Nederlandse 
rekening te Amsterdam aan. Aannemende dat 150 schepen uit de Oostzee 
dat jaar andere Nederlandse havens binnenliepen of voor niet-Nederlandse 
rekening naar Amsterdam gingen zouden 475 schepen aan de voorbijland
vaart hebben deeigenomen. De cijfers van tabel 4 maken het duidelijk dat 
voor de vredesjaren van het tweede deel van de 18e eeuw, per jaar de voor
bijlandvaart een 400-tal schepen zal hebben bedragen. Dit aantal werd in
derdaad in de periode 1748-1753 reeds bereikt. 

(8) Knoppers, Dutch trade with Russia, t.a.p. 311. 
(9) Dagboekje van Marten Hylkes Kingma, zie noot 26. 
50) M. Morineau, La balance du commerce Franco-Neeerlandais et Ie resser

rement economique des Provinces Unies au XVllI erne siecle, Economisch
Historisch Jaarboek, deeI XXX (1965) 211. 
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v 
Resumerende krijgen we het volgende bee1d van de Nederlandse scheep

vaart op de Oostzee in de 18e eeuw: 
In de periode 1725-1731 was de Nederlandse scheepvaart weer op het 

peil gekomen van het gemiddelde van de 17e eeuw. Hierbij is rekening ge
houden met het kleiner worden van de gemiddelde grootte van de Neder
landse schepen, die in die periode op de Oostzee voeren. Na 1731 was er een 
teruggang, gevolgd door een herstel in het eind van de jaren 30, dat tot 1741 
aanhield. De verdere jaren van de Oostenrijkse successieoorlog zagen een 
achteruitgang. Na 1748 volgde een nieuw herstel dat, met een tijdelijke 
onderbreking gedurende de 7-jarige oorlog, tot aan het uitbreken van de 4e 
Engelse oOrlog duurde. 

We kunnen dus zeggen dat in een belangrijk deel van de periode 1725-
1780 de Nederlandse scheepvaart op de Oostzee weer op het niveau van het 
gemiddelde van de 17e eeuw was gekomen. Relatief was er echter achter
uitgang doordat het totaal van de Oostzeescheepvaart in deze periode 
aanzienlijk toenam. Na het einde van de 4e Engelse oorlog vertoont de 
Nederlandse Oostzeevaart sterke schommelingen. In de Franse tijd is er, 
met een enkele uitzondering sterke achteruitgang. Na het opnieuw verkrijgen 
van de onafhankelijkheid is er herstel, doch het 18e eeuwse niveau wordt 
over het algemeen niet meer bereikt. Vooral de scheepvaart op Rusland is 
sterk achteruitgegaan. 

Gedurende de 18e eeuw heeft de structuur van de Nederlands-Baltische 
handel zich gewijzigd. De handel in zout, haring, granen en de invoer van 
textiel in het Oostzeegebied is in vergelijking met die uit de 17e eeuw 
teruggelopen. Daarentegen is de uitvoer van textiel uit de Baltische landen, 
de houtuitvoer, en de handel in koloniale producten tot aan de 4e Engelse 
oorlog sterk gestegen. De invoer van wijn toont tot de jaren 60 een sterke 
stijging, maar in de jaren 70 is er enige daling. De houtuitvoer had trouwens 
in de periode 1741-1750 reeds zijn maximum gehad. In de periode 1731-
1740 was de uitvoer van ijzer en ijzerwaren uit de Oostzeelanden met be
stemming Nederland ruim 5 maal zo groot geweest als in de periode 1681-
1690. Daarna was een daling opgetreden en in de periode 1771-1780 was 
deze uitvoer nog J~- maal zo groot als in de periode 1681-1690. 

Dit beeld van de uitvoer zou moeten worden aangevuld met de uitvoer op 
Nederlandse schepen die aan de z.g. voorbijlandvaart deelnamen. Deze 
voorbijlandvaart, die in belangrijke mate op Frankrijk was gericht, houdt 
verband met de ontwikkeling van het acceptcrediet en de commissiehandel 
van Amsterdam. In de tweede heIrt van de 18e eeuw namen naar schatting 
ongeveer 400 Nederlandse schepen aan deze vaart deeI. Ben inzicht in de 
door deze schepen vervoerde goederen ontbreekt vooralsnog. Ook al 
zouden we de voorbijlandvaart, die overigens door vele tijdgenoten werd 
betreurd, volledig gelijkstellen met de overige Nederlandse scheepvaart op 
de Oostzee, dan nog moet men tot een relatieve achteruitgang van de 
Nederlandse handel en scheepvaart met het Baltische gebied conc1uderen. 
Enige absolute vooruitgang tot in de jaren 70 van de 18e eeuw is er dan weI. 



TABEL A 
Nederlandse scheepvaart op Amsterdam vanuit Denemarken en de hertogdommen Sleeswijk en Holstein, 1709-1824, (om de 5 jaar) 

Aangekomen Totale vervoerde Gemiddelde Totale grootte Gemiddelde Ladings-
schepen vracht omvangvan van de schepen grootte van factor 

Jaar de lading het schip in 
in tonnen geregistreerde 

tonnen 
Aantal als % van In als % van Aantal als % van 

het totaal tonnen het totaal geregis- hettotaal 
aantal sche- uit de treerde uit de tl 

tI:I 
pen uit de Oostzee tonnen Oostzee Z 
Oostzee rn 

0 
rn 

1709/1710 a) e 1714 b) ~ 1719 0.3 66 0.1 66.0 52 0.1 52.0 26.9 <Il 

1724 rn 
<Il 

(1725 0.1 268 0.2 268.0 248 0.2 248.0 8.1) () 

1729 ; 
1734 1 0.1 136 0.1 136.0 136 0.1 136.0 rn 

'" 1739 1 0.1 80 0.0 80.0 48 0.0 48.0 66.7 <: 

1744 1 0.1 174 0.1 174.0 80 0.1 80.0 117.5 ~ 1749 
(1750 0.1 186 0.1 186.0 134 0.1 134.0 38.8) 0 

'" 1754 tl 
1759 1 0.2 76 0.1 76.0 76 0.1 76.0 rn 
1764 8 
1769 <Il 

>oj 

1774 N 
rn 

1779 1 0.1 90 0.1 90.0 50 0.1 50.0 80.0 rn 
(1783 7 1.1 1654 1.3 236.3 1618 1.8 231.1 2.2) 
1784 9 1.4 1464 1.1 162.7 1456 1.6 161.8 0.5 

(1785 12 1.8 2370 1.8 197.5 2346 2.4 195.5 1.0) 
1789 3 0.4 472 0.3 157.3 452 0.4 150.7 4.4 
1794 5 0.7 892 0.7 178.4 888 1.0 177.6 0.5 
1799 d) -.j>. 

1804 36 6.0 2048 3.1 56.9 1360 3.5 37.8 50.6 VI 

1809 f) Geen gegevens beschikbaar 
1814 b) 1 0.4 48 0.1 48.0 32 0.1 32.0 50.0 
1819 23 4.1 1278 1.8 55.6 942 1.6 41.0 35.7 
1824 6 1.7 380 0.9 63.3 272 0.7 45.3 39.7 

Bron GAA, PA78/94-102. J. Knoppers, Dutch Trade with Russia, Tabel IV, pp. 790-815. 



TABEL B 
Nederlandse scheepvaart op Amsterdam vanuit Zweden, inclusief Finland, 1709-1824 (om de 5 jaar) 

Aangekomen Totale vervoerde Gemiddelde Totale grootte Gemiddelde 
Jaar schepen vracht omvang van van de schepen grootte van Ladings-

de lading het schip in factor 
in tonnen geregistreerde -tonnen .j>. 

0'1 

Aantal als % van In als% van Aantal als% van 
het totaal tonnen het totaal geregis- het totaal 

aantal sche- uit de treerde uit de 
pen uit de Oostzee tonnen Oostzee 
Oostzee 

t:l 
t<! 

1709/1710 a) 9 4.2 2274 4.3 252.7 2262 5.2 251.3 0.5 
~ 1714 b) 46 15.6 8602 12.3 187.0 8408 15.1 182.8 2.3 

1719 78 21.8 10506 14.3 134.7 10366 16.3 132.9 1.4 t<! 

1724 88 13.0 12266 8.6 139.4 11882 10.2 135.0 3.2 ~ 
(1725 86 10.2 11566 7.0 134.5 11408 8.2 132.7 1.4) ~ 1729 78 6.6 8732 4.4 111.9 8636 5.8 110.7 1.1 
1734 114 12.4 14970 8.7 131.3 14326 9.7 125.7 4.5 

gJ 

'" 1739 48 5.4 5202 3.2 108.4 5514 4.1 114.9 -5.7 (") 

1744 99 14.0 9974 8.5 100.7 9886 9.8 99.9 0.9 ~ 
1749 106 14.8 11132 8.7 105.0 10374 9.5 97.9 7.3 

~ (1750 81 9.0 7990 5.2 98.6 8236 6.5 101.7 -3.0) 
1754 68 8.4 7112 4.9 104.6 6992 5.7 102.8 1.7 
1759 50 8.6 7462 6.6 149.2 5856 6.4 117.1 27.4 '"'l 

1764 47 6.6 7020 4.9 149.4 5484 5.0 116.7 28.0 0 

1769 49 5.8 6344 3.8 129.5 4736 3.9 96.7 34.0 '" t:l 
1774 60 7.5 7046 4.5 117.4 6032 5.3 100.5 16.8 t<! 

1779 73 10.8 10802 8.4 148.0 6726 7.2 92.1 60.6 8 
(1783 41 6.2 6298 4.8 153.6 3924 4.3 95.7 60.5) '" '"'l 
1784 58 9.1 8436 6.5 145.4 5348 6.0 92.2 57.7 N 

t<! 
(1785 51 7.8 7928 6.0 155.5 4756 5.0 93.3 66.7) t<! 

1789 47 6.3 6248 4.1 132.9 3604 3.4 76.7 73.4 
1794 51 7.2 6304 5.2 123.6 4020 4.4 78.8 56.8 
1799 d) 3 4.3 462 6.8 154.0 270 6.5 90.0 71.1 
1804 33 5.5 4978 7.4 150.8 3522 9.1 106.7 41.3 
1809 f) Geen gegevens beschikbaar 
1814 b) 44 16.4 5908 15.3 134.3 4190 17.3 95.2 41.0 
1819 31 5.6 4576 6.3 147.6 4150 7.3 133.9 10.3 
1824 25 7.0 2650 6.0 106.0 2410 6.2 96.4 10.0 

Bron: GAA, PA78/94-102. J. Knoppers, Dutch Trade with Russia, Tabel IV, pp. 790-815. 



TABEL C 
Nederlandse scheepvaart op Amsterdam vanuit Rusfand, 1709-1824 (om de 5 jaar) 

Aangekomen Totale vervoerde Gemiddelde Totale grootte Gemiddelde 
schepen vracht omvangvan van de schepen grootte van Ladings-

Jaar de lading het schip in factor 
in tonnen geregistreerde 

tonnen 

Aantal als % van In als % van Aantal als% van 
het totaal tonnen het totaal geregis- het totaal 

aantal sche- uit de treerde uit de I:) 
txt 

pen uit de Oostzee tonnen Oostzee 
~ Oostzee 
txt 

1709/1710 3 ) 38 17.9 9542 18.2 251.1 9034 20.7 237.7 5.6 ~ 1714 b) 34 11.6 5100 7.3 150.0 3770 6.8 110.9 35.3 
1719 108 30.3 24114 32.8 223.3 21952 34.5 203.3 9.8 '" 1724 232 34.3 51786 36.3 223.2 48240 41.5 207.9 7.4 txt 

'" (1725 344 40.8 77304 46.8 224.7 72932 52.6 212.0 6.0) 

~ 1729 239 20.3 59180 29.5 247.6 50326 33.7 210.6 17.6 
1734 399 43.2 99218 57.4 248.7 90948 61.7 227.9 9.1 '" 1739 356 39.8 91008 55.4 255.6 78000 58.5 219.1 16.7 < 
1744 302 42.8 66656 57.0 220.7 61608 61.3 204.0 8.2 ~ 1749 277 38.6 66078 51.7 238.5 62608 57.3 226.0 5.5 

(1750 265 29.5 63788 41.4 240.7 61102 48.2 230.6 4.4) 0 

'" 1754 C) 291 36.0 70130 48.6 241.0 66502 54.4 228.5 5.5 I:) 
1759 234 40.3 62114 54.9 265.4 55196 60.1 235.9 12.5 txt 

1764 253 35.7 66952 46.6 264.6 59932 54.4 236.9 11.7 8 
1769 304 36.1 82124 49.6 270.1 68532 55.8 225.4 19.8 '" ...,) 

1774 322 40.2 87222 55.3 270.9 67132 59.1 208.5 29.9 N 

1779 226 33.4 62252 48.2 275.5 50096 53.8 221.7 24.3 fil 
(1783 266 40.4 67914 51.6 255.3 53926 58.6 202.7 25.9) 
1784 249 38.9 69886 54.3 280.7 53334 59.7 214.2 31.0 

(1785 224 34.5 66648 50.2 297.5 55972 58.4 249.9 19.1) 
1789 244 32.7 72742 48.2 298.1 60086 57.4 246.3 21.1 
1794 233 32.9 60576 49.5 260.0 52900 58.0 227.0 14.5 
1799 d) 6 8.6 834 12.3 139.0 694 16.7 115.7 20.2 -.j>. 

1804 C) 66 11.0 12796 19.1 193.9 7974 20.5 120.8 60.5 -..I 

1809 f) Geen gegevens beschikbaar 
1814 b) 91 33.8 17164 44.3 188.6 10630 43.9 116.8 61.5 
1819 111 20.0 23604 32.7 212.6 20538 35.9 185.0 14.9 
1824 g) 81 22.6 15598 35.5 192.6 15262 39.1 188.4 2.2 

Bron: GAA. PA78/94-102. J. Knoppers, Dutch Trade with Russia, Tabel IV, pp. 790-815. 



TABEL D , 
Nederlandse scheepvaart op Amsterdam vanuit Koerland, 1709-1824 (om de 5 jaar) 

Aangekomen Totale vervoerde Gemiddelde Totale grootte Gemiddelde 
schepen vracht omvangvan van de schepen grootte van Ladings-

Jaar de lading het schip in factor 
in tonnen geregistreerde -tonnen .j:o. 

00 

Aantal als % van In als % van Aantal als % van 
het totaal tonnen het totaal geregis- het totaal 

aantal sche- uit de treerde uit de 
pen uit de Oostzee tonnen Oostzee 
Oostzee 

tl 
ttl 

1709/1710 S) 12 5.7 1228 2.3 102.3 1002 2.3 83.5 22.6 
~ 1714 b) 28 9.5 5382 7.7 192.2 3694 6.6 131.9 45.7 

1719 5 1.4 446 0.6 89.2 378 0.6 75.6 18.0 

I 1724 9 1.3 932 0.7 103.6 528 0.5 58.7 76.5 
(1725 19 2.3 2118 1.3 111.5 1402 1.0 73.8 51.1) 
1729 19 1.6 2054 1.0 108.1 1446 1.0 76.1 42.0 en 
1734 21 2.3 2456 1.4 117.0 1634 1.1 77.8 50.3 ttl 

en 
1739 38 4.2 4422 2.7 116.4 2952 2.2 77.7 49.8 () 

1744 12 1.7 1194 1.0 99.5 818 0.8 68.2 46.0 g; 
1749 18 2.5 2406 1.9 133.7 1534 1.4 85.2 56.8 ttl 

'C 
(1750 16 1.8 2070 1.3 129.4 1118 0.9 69.9 85.2) ~ 
1754 20 2.5 2802 1.9 140.1 1540 1.3 77.0 81.9 > 
1759 5 0.9 768 0.7 153.6 686 0.7 137.2 12.0 ~ 
1764 16 2.3 2216 1.5 138.5 1416 1.3 88.5 56.5 ~ 
1769 40 4.7 5658 3.4 141.4 3242 2.6 81.0 74.5 tl 
1774 101 12.6 15066 9.6 149.2 8492 7.5 84.1 77.4 ttl 

1779 71 10.5 11278 8.7 158.8 6322 6.8 89.0 78.4 8 
(1783 61 9.3 10324 7.8 169.2 5436 5.9 89.1 89.9) en .., 
1784 37 5.8 6202 4.8 167.6 3328 3.7 89.9 86.4 N 

(1785 17 2.6 3056 2.3 179.8 1754 1.8 103.2 74.2) 
ttl 
ttl 

1789 17 2.3 2596 1.7 152.7 1370 1.3 80.6 89.5 
1794 34 4.8 4882 4.0 143.6 2790 3.1 82.1 75.0 
1799 d) 2 2.9 406 6.0 203.0 226 5.5 113.0 79.6 
1804 23 3.8 3502 5.2 152.3 2094 5.4 91.0 67.2 
1809 f) Geen gegevens beschikbaar 
1814 b) 26 9.7 4102 10.6 157.8 2340 10.0 93 .5 68.8 
1819 16 2.9 1792 2.5 112.0 1338 2.3 83.6 33.9 
1824 8 2.2 1540 3.5 192.5 1096 2.8 137.0 40.5 

Bron: GAA, PA78/94-102. J. Knoppers, Dutch Trade with Russia, Tabel IV, pp. 790-815. 



TABLE E 
Nederlandse scheepvaart op Amsterdam vanuit Koningsbergen, 1709-1824 (om de 5 jaar) 

Aangekomen Totale vervoerde Gemiddelde Totale grootte Gemiddelde 
schepen vracht omvangvan van de schepen grootte van Ladings-

Jaar de lading hetschip in factor 
in tonnen geregistreerde 

tonnen 
Aantal als% van In als% van Aantal als% van 

het totaal tonnen het totaal geregis- het totaal 
aantal sche- uit de treerde uit de 0 

t>j 

pen uit de Oostzee tonnen Oostzee 
~ Oostzee 
t>j 

1709/1710 a) 68 32.1 16080 30.8 236.5 12182 27.9 179.1 32.0 ~ 1714 b) 102 34.7 28060 40.1 275.1 20948 37.6 205.4 34.0 
1719 58 16.2 13012 17.7 224.3 10594 16.7 182.7 22.8 
1724 95 14.0 14446 10.1 152.1 10492 9.0 110.4 37.7 ~ 

(1725 106 12.6 16770 10.2 158.2 12214 8.8 115.2 37.3) 
til 
(l 

1729 263 22.3 35966 17.9 136.8 23424 15.7 89.1 53.5 ~ 1734 114 12.4 17038 9.9 149.5 11114 7.5 97.5 53.3 
~ 1739 137 15.3 16502 10.0 120.5 10784 8.1 78.7 53.0 

1744 82 11.6 10210 8.7 124.5 6968 6.9 85.0 46.5 ~ 1749 73 10.2 9788 7.7 134.1 6752 6.2 92.5 45.0 
(1750 126 14.0 17088 11.1 135.6 10854 8.6 86.1 57.4) ~ 
1754 87 10.8 11496 8.0 132.1 7780 6.4 89.4 47.8 0 
1759 59 10.2 9454 8.4 160.2 5658 6.2 95.9 67.1 t>j 

1764 95 13.4 16692 11.6 175.7 9372 8.5 98.7 78.1 8 
1769 109 12.9 17736 10.7 162.7 10084 8.2 92.5 75.9 til 

o-j 

1774 87 10.9 12784 8.1 146.9 7474 6.6 85.9 71.0 ~ 1779 77 11.4 12406 9.6 161.1 7270 7.8 94.4 70.6 
(1783 102 15.5 18296 13.9 179.4 10198 11.1 100.0 79.4) 
1784 92 14.4 16924 13.1 184.0 8914 10.0 96.9 89.9 

(1785 102 15.7 18050 13.6 177.0 9530 9.9 93.4 89.4) 
1789 123 16.5 22762 15.1 185.1 12054 11.5 98.0 88.8 
1794 92 13.0 16600 13.6 180.4 8700 9.5 94.6 90.8 
1799 d) 12 17.1 1822 27.0 151.8 958 23.1 79.8 90.2 ..... 

~ 

1804 86 14.4 10854 16.2 126.2 5844 15.0 68.0 85.7 1.0 

... 1809 f) Geen gegevens beschikbaar ... 
1814 b) 33 12.3 3558 9.2 107.8 1998 8.2 60.5 78.1 
1819 94 16.9 10860 15.0 115.5 7344 12.8 78.1 47.9 
1824 30 8.4 3140 7.1 104.7 2424 6.2 80.8 29.5 

Bron: GAA, PA78/94-102. J. Knoppers, Dutch Trade with Russia, Tabel, IV pp. 790-815. 



TABEL F 
Nederlandse scheepvaart op Amsterdam vanuit Danzig, 1709-1824 (om de 5 jam) 

Aangekomen Totale vervoerde Gemiddelde Totale grootte Gemiddelde 
schepen vracht omvangvan van de schepen grootte van Ladings-

Jaar de lading het schip in factor 
in tonnen geregistreerde -tonnen VI 

0 

Aantal als % van In aIs % van Aantal als% van 
het totaal tonnen het totaaI geregis- het totaal 

aantal sche- uit de treerde uit de 
pen uit de Oostzee tonnen Oostzee 
Oostzee 

tl 
ttl 

1709/1710 B) 50 23.6 15338 29.3 306.8 12250 28.0 245.0 25.2 
~ 1714 b) 52 17.7 17812 25.5 342.5 14336 25.8 275.7 24.2 

1719 65 18.2 19536 26.5 300.6 14562 22.9 224.0 34.2 

~ 1724 160 23.6 54724 38.4 342.0 38610 33.2 241.3 41.7 
(1725 187 22.2 47196 28.6 252.4 32844 23.7 175.6 43.7) 
1729 295 25.0 66864 33.3 226.7 44446 29.8 150.7 50.4 
1734 164 17.8 29106 16.8 177.5 20778 14.1 126.7 40.1 ~ 

1739 131 14.6 27606 16.8 210.7 19774 14.8 150.9 39.6 '" 
1744 149 21.1 24720 21.1 165.9 17306 17.2 116.1 42.8 ~ 1749 179 25.0 32884 25.7 183.7 23344 21.4 13Q.4 40.9 

(1750 272 30.3 49992 32.4 183.8 34346 27.1 126.3 45.6) 

~ 1754 252 31.2 42064 29.1 166.9 29692 24.3 117.8 41.7 
1759 129 22.2 22884 20.2 177.4 15026 16.4 116.5 52.3 
1764 222 31.3 43818 30.5 197.4 27484 24.9 123.8 59.4 ~ 
1769 158 18.7 34970 21.1 221.3 21630 17.6 136.9 61.7 tl 
1774 136 17.0 26000 16.5 191.2 16740 14.7 123.1 55.3 ttl 

1779 68 10.1 16254 12.6 239.0 10238 11.0 150.6 58.8 @ 
(1783 39 5.9 10624 8.1 272.4 6924 7.5 177.5 53.4) >-l 
1784 37 5.8 8366 6.5 226.1 5112 5.7 138.2 63.7 ~ (1785 51 7.8 13288 10.0 260.5 8448 8.8 165.6 57.3) 
1789 86 11.5 19024 12.6 221.2 11252 10.7 130.8 69.1 
1794 80 11.3 11438 9.4 143.0 7886 8.6 98.6 45.0 
1799 d) 9 12.9 654 9.7 72.7 386 9.3 42.9 69.4 
1804 133 22.2 14486 21.6 108.9 7506 19.3 56.4 93.0 
1809 f) Geen gegevens beschikbaar 
1814 b) 12 4.5 994 2.6 82.8 638 2.6 53.2 55.8 
1819 150 27.0 15930 22.1 106.2 11822 20.7 78.8 34.7 
1824 127 35.4 11778 26.8 92.7 10078 25.8 79.4 16.9 

Bron : GAA, PA78/94-102. J. Knoppers, Dutch Trade with Russia, Tabel IV, pp. 790-815. 



TABEL G 
Nederlandse scheepvaart op Amsterdam vanuit Elbing en Libau, 1709-1824 (om de 5 jaar) 

Aangekomen Totale vervoerde Gemiddelde Totale grootte Gemiddelde 
schepen vracht omvangvan van de schepen grootte van Ladings-

Jaar de lading het schip in factor 
in tonnen geregistreerde 

tonnen 
Aantal als % van In als % van Aantal als % van 

het totaal tonnen het totaal geregis- het totaal 
aantal sche- uit de treerde uit de 0 

erl 
pen uit de Oostzee tonnen Oostzee 

~ Oostzee 

1709/1710 a) 5 2.4 622 1.2 124.4 560 1.3 112.0 11.1 ~ 
1714 b) 6 2.0 1224 1.7 204.0 972 1.7 162.0 25.9 ~ 1719 1 0·3 84 0.1 84.0 72 0.1 72.0 16.7 
1724 11 1.6 1732 1.2 157.5 1506 1.3 136.9 15.0 

gj 

'" (1725 10 1.2 1440 0.9 144.0 1316 0.9 131.6 9.4) (') 

1729 31 2·6 4322 2.2 139.4 2940 2.0 94.8 47.0 ~ 1734 16 1.7 2076 1.2 129.8 1458 1.0 91.1 42.4 
1739 16 1.8 1672 1.0 104.5 1086 0.8 67.9 54.0 <: 

1744 1 0.1 52 0.0 52.0 52 0.1 52.0 E 1749 22 3.1 2378 1.9 108.1 1608 1.5 73.1 47.9 
(1750 26 2.9 2796 1.8 107.5 1812 1.4 69.7 54.3) ~ 
1754 4 0.5 614 0.4 153.5 352 0.3 88.0 74.4 · 0 
1759 7 1.2 1062 0.9 151.7 580 0.6 82.9 83.1 erl 

1764 1 0.1 208 0.1 208.0 98 0.1 98 .0 112.2 8 
1769 9 1.1 1288 0.8 143.1 722 0.6 80.2 78.4 '" >-I 
1774 9 1.1 906 0.6 100.7 536 0.5 59.6 69.0 N 

erl 
1779 53 7.8 5930 4.6 111.9 3278 3.5 61.8 80.9 erl 

(1783 98 14.9 11078 8.4 113.0 5850 6.4 59.7 89.4) 
1784 87 13.6 10120 7.9 116.3 5388 6.0 61.9 87.8 

(1785 130 20.0 14302 10.8 110.0 7376 7.7 56.7 93.9) 
1789 145 19.4 17620 11.7 121.5 9096 8.7 62.7 93.7 
1794 73 10.3 7488 6.1 102.6 4024 4.4 55.1 86.1 
1799 d) 3 4.3 324 4.8 108.0 164 4.0 54.7 97.6 -VI 

1804 87 14.5 7776 11.6 89.4 4096 10.5 47.1 89.8 -
18091) Geen gegevens beschikbaar 
1814 b) 12 4.5 1564 4.0 130.3 938 3.9 78.2 66.7 
1819 35 6.3 3490 4.8 99.7 2462 4.3 70.3 41.8 
1824 8 2.2 868 2.0 108.5 664 1.7 83.0 30.7 

Bron: GAA, PA78f94-102. J. Knoppers, Dutch Trade with Russia, Tabel IV, pp. 790-815. 



TABEL H 
Nederlandse scheepvaart op Amsterdam vanuit de overige Oostzeehavens, 1709-1824 (om de 5 jaar) 

Aangekomen Totale vervoerde Gemiddelde Totale grootte Gemiddelde 
schepen veacht omvangvan van de schepen groottevan Ladings-

Jaar de lading het schip in factor 
in tonnen geregistreerde -tonnen u. 

tv 

Aantal als % van In als% van Aantal als% van 
het totaal tonnen het totaal geregis- het totaal 

aantal sche- uit de treerde uit de 
pen uit de Oostzee tonnen Oostzee 
Oostzee g 

1709/1710 a) 30 14.2 7202 13.8 240.1 6440 14.7 214.7 11 .8 
~ 1714 b) 26 8.8 3808 5.4 146.5 3520 6.3 135.4 8.2 

1719 41 11.5 5824 7.9 142.0 5590 8.8 136.3 4.2 ttl 

1724 82 12.1 6774 4.7 82.6 4920 4.2 60.0 37.7 ~ 
(1725 90 10.7 8480 5.1 94.2 6412 4.6 71.2 32.3) ~ 1729 255 21.6 23536 11.7 92.3 18050 12.1 70.8 30.4 '" 1734 94 10.2 7856 4.5 83.6 7002 4.8 74.5 12.2 ttl 

'" 1739 168 18.8 17754 10.8 105.7 15124 11.3 90.0 17.4 n 
1744 60 8.5 3926 3.4 65.4 3772 3.8 62.9 4.1 ~ 1749 42 5.9 3174 2.5 75.6 3040 2.8 72.4 4.4 

(1750 112 12.5 10264 6.7 91.6 9078 7.2 81.1 13.1) ~ 1754 86 10.6 10086 7.0 117.3 9456 7.7 110.0 6.7 
1759 95 16.4 9296 8.2 97.9 8746 9.5 92.1 6.3 >oj 

1764 75 10.6 6842 4.8 91.2 6384 5.8 85.1 7.2 fil 
1769 174 20.6 17494 10.6 100.5 13906 11.3 79.9 25.8 t:l 
1774 86 10.7 8590 5.5 99.9 7152 6.3 83.2 20.1 ttl 

1779 107 15.8 10136 7.8 94.7 9144 9.8 85.5 10.8 8 
(1783 45 6.8 5334 4.1 118.5 4198 4.6 93.3 27.1) ~ 
1784 71 11.1 7398 5.7 104.2 6518 7.3 91.8 13.5 ~ (1785 63 9.7 7018 5.3 111.4 5724 6.0 90.9 22.6) 
1789 81 10.9 9392 6.2 116.0 6788 6.5 83.8 38.4 
1794 140 19.8 14130 11.6 100.9 10032 11.0 71.7 40.8 
1799 d) 35 50.0 2258 33.4 64.5 1446 34.9 41.3 56.2 
1804 135 22.5 10528 15.7 78.0 6516 16.7 48.3 61.6 
1809 t) Geen gegevens beschikbaar 
1814 b) 50 18.6 5400 13.9 108.0 3376 13.9 67.5 60.0 
1819 96 17.3 10634 14.7 110.8 8644 15.1 90.0 23.0 
1824 74 20.6 7972 18.1 107.7 6836 17.5 92.4 16.6 

Bron : GAA, PA78/94-102. J. Knoppers, Dutch Trade with Russia, Tabel IV, pp. 790-815. 
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Nolen behorende bij label/en A I/m H 

a) De periode 1709/10 bestrijkt de periode 1 november 1709-31 oktober 1710 
aangezien slechts voor dit tijdvak gegevens aanwezig waren. 

b) Geen gegevens beschikbaar voor de periode januari tim april. 
C) Vanaf 1754 zijn de galjootsgelden van de schepen komende van St. Petersburg 

geheven door de D.M.H. Derhalve zijn de gegevens van de schepen, die uit St. 
Petersburg kwamen vanaf die datum ontleend aan de GGR van het D.M.H. 
(GAA, Particuliere Archieven 6/59-62). AIle andere gegevens uit de GGR zijn 
ontleend aan de GGR van de DOH (GAA, Particuliere Archieven 78/94-102). 

d) Geen gegevens beschikbaar voor de periode januari tim maart; voor St. 
Petersburg zijn voor dit jaar in het geheel geen gegevens aanwezig. 

e) Geen gegevens beschikbaar voor St. Petersburg. 
f) Het door Napoleon ingevoerde Continentale Stelsel zal naar aller waar

schijnlijkheid de oorzaak zijn geweest dat te Amsterdam in 1809 geen schepen voor 
Nederlandse rekening uit de Oostzee aankwamen. 

g) Geen gegevens beschikbaar voor St. Petersburg, aangezien in de loop van 
1823 het door de DMH geinde galjootsgeld werd afgeschaft. In 1825 werd ook de 
inning van het galjootsgeld ten behoeve van de DOH opgeheven. 



V 

VREEMDELINGEN IN JAPAN 

Aantekeningen bij een verzameling van 
Nagasaki- en Yokohama-kleurenhoutsneden 

door 

F. K. LOTGERING 

INLEIDING 

De in dit artikel besehreven verzameling van Japanse kleurenhoutsneden 
werd ten behoeve van de eolleetie van de Vereniging Het Nederlandseh 
Eeonomiseh-Historiseh Arehief in 1929 door Prof. Dr. N. W. Posthumus bij 
de firma Nijhoff te Den Haag aangekoeht (Eeonomiseh Historiseh Jaarboek 
XVI, 1930, p. XCV). Uit welk bezit de prenten afkomstig waren, wordt niet 
vermeld. 

Om niet bekende redenen is het prentenmateriaal nimmer besehreven. 
Een toevallig contact van de bibliothecaris van de Eeon. Hist. Bibliotheek 
met een verzamelaar van Japanse prenten heeft, dank zij haar belangstelling 
voor deze uit historiseh en eultureel oogpunt zo belangrijke verzameling, 
ertoe geleid dat in het najaar van 1976 een eerste verkenning van de ver
zameling kon plaatsvinden. Na een voorbereidende inventarisatie en het 
opstellen van een schema voor de wijze van besehrijven, werd in aanslui
tende besprekingen met de directeur van het Ned. Eeon. Hist. Arehief 
besloten een verhandeling over de prenten, voorzover deze van historiseh 
belang werden geaeht, in het laarboek 1978 op te nemen. Op onbekrompen 
wijze werd daarbij ruimte afgestaan voor het afbeelden van het besehreven 
materiaal. 

Bij het voldoen aan de opdraeht deze unieke eollectie te besehrijven, is 
gestreefd naar het verstrekken van zoveel mogelijk informatie van his
torisehe aard; aan de kunsttechnisehe facetten kon echter niet worden 
voorbijgegaan. 

Voor de besehrijving van het materiaal is het voor eatalogi gebruikelijke 
systeem gevolgd waarbij onderstaande gegevens worden verstrekt: 

- transcriptie en vertaling van de titeltekst ; 
- de afmeting van het blad (hoogte maal breedte); 
- transeriptie van de signatuur van de ontwerper; 
- identificatie van de uitgever aan de hand van diens vignet of een naam-

tekst; 
- datering van het blad. 

Daamaast worden de bladen nog van mogelijk eommentaar voorzien, 
teneinde de historisehe aehtergrond van het afgebeelde te verklaren. 

Om gelijke reden zijn nagenoeg aIle op de prenten voorkomende teksten 
vertaald. Voor de moeilijk leesbare teksten van de bladen 8, 28, 30 en 31 
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werd de zeer gewaardeerde hulp verkregen van Drs. W. J. Poot, mede
werker aan het Japanologisch Studiecentrum van de Rijksuniversiteit te 
Leiden. 

Evenzeer is veel dank verschuldigd aan Drs. W. R. van Gulik, conser
vator van de afdeling Japan van het Rijksmuseum voor Volkenkunde te 
Leiden, voor de verkregen toestemming de vermaarde prentencollectie te 
raadplegen en voor diens adviezen met betrekking tot het raadplegen van 
minder bekende literatuur op dit gebied, zoals de werken van Higuchi en 
Nonogami. 

Tenslotte volgen nog enige verklarende opmerkingen: 

- in het algemeen zal in dit artikel gesproken worden van "Hollander" en 
"Hollandse" in aanpassing aan het gebruik van deze begrippen in de tijd 
die in het artikel behandeld wordt; bovendien voegt deze benaming zich 
het best bij Japanse termen als aranda, arandajin en rangaku; 

- e = tekening, prent, schildering; 
- ga = geplaatst achter de signatuur van de ontwerper, heeft het de 

betekenis van "getekend door"; 
- RvV = Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden. 

DE JAPANSE KLEURENHOUTSNEDE 

De Japanse prentkunst is een van de kenmerken van de Tokugawa
periode (1603-1868), binnen welk tijdperk zowel de periode van afsluiting 
van Japan van de buitenwereld (1637-1868) als het verblijf van de Hol
landers in Japan als enige vertegenwoordigers van het westen valt. 

De Tokugawa-clan was als de sterkste te voorschijn gekomen uit een 
lange en bloedige burgeroorlog, gelijk Japan er in zijn geschiedenis al enige 
had gekend. De overwinning leverde de Tokugawaleider de functie en titel 
van ShogUn op, een aanvankelijk in tijden van nationale nood aangestelde 
hoogste, met veel rnacht beklede ambtsdrager, in de praktijk echter de 
feitelijke bestuurder van het land. Shoguns plachten hun functie erfelijk te 
verklaren zodat ook in het geval van de Tokugawa van een "dynastie" kan 
worden gesproken. 

Bij het optreden van de eerste Tokugawa-shogun bleef de keizer in de 
oude keizersstad Kyoto zijn "rnarionetten-functie" vervullen, omringd door 
de traditionele ade1 en geestelijkheid. De Shogun zelf vestigde zich in Edo, 
gelegen in het midden van Japan. Later zou deze plaats de hoofdstad 
Tokyo van het nieuwe Japan worden (1868). 

In dit Edo nu ontstond omstreeks 1660 de kunst van de kleurenhoutsnede, 
die niet alleen voor Japan van groot belang zou zijn, maar in de tweede helft 
van de 19de eeuw ook de westerse schilderkunst zou beinvloeden. Voor 
deze prentkunst geldt dat vooral de opkomst daarvan onder invloed heeft 
gestaan van factoren van staatkundige en maatschappelijke aard. 

Van staatkundige aard was het bewuste streven van de Tokugawa om 
van Japan een "eenheidsstaat" te maken. Daartoe werden maatregelen 
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getroffen om de macht van de vele kleine vorsten, leenheren en baronnen 
in te perken. Leiders van de clans werden met hun gezinnen en volgelingen 
verplicht in Edo te wonen. Jaarlijks mochten zij naar hun landstreek terug 
voor het regelen van zaken, terwijl de gezinnen in Edo achterbleven. Voorts 
werden zij genoodzaakt in Edo paleizen en andere huizen te bouwen en 
naar stand in te rich ten en moesten zij deelnemen in de bouw en het onder
houd van tempels e.d. Op deze wijze werd de macht van de landadel ge
broken; op den duur trad een verarming in vanwege de hoge financiele 
lasten die waren opgelegd. Onder deze ornstandigheden bleek het niet meer 
mogelijk om in verafgelegen streken een verzet tegen het bewind te organi
seren en te financieren, temeer omdat de gezinnen in feite als gegijzelden in 
Edo verbleven. 

Een andere belangrijke staatkundige beslissing werd in 1637 genomen 
door aIle contacten met het buiten1and te verbreken. 

Japan ging daarmede een tijdperk van meer dan 200 jaar isolatie van de 
buitenwereld tegemoet. Het enige contact daarmee werd onderhouden met 
de Hollandse kooplieden die op Deshima te Nagasaki onder zeer beper
kende voorwaarden mochten blijven. Beide maatregelen hebben voor land 
en yolk grote gevolgen gehad; in directe zin vooral voor de boerenstand. 
Er kwam een einde aan de schade aan velden en oogsten door rondtrek
kende legers van elkaar bestrijdende clans, maar ook behoorden voortaan 
de langdurige veldtochten naar landen overzee tot het verleden. Geen 
ronselen van soldaten, geen extra belastingen en geen onbewerkt laten van 
de velden wegens tekort aan mankracht. De boerenstand kon rustig werken 
om de agrarische behoeften van het land veilig te stellen. 

Van maatschappelijke invloed waren de wetten die de structuur van land 
en yolk regelden. 

Naar confucianistisch voorbeeld werden regels opgesteld voor de inrich
ting van het landsbestuur. Nog indringender waren de wetten die rechten en 
verplichtingen, geboden en verboden inhielden waar een ieder, individu of 
groep, zich aan te houden had. 

De bevolking was ingedeeld in klassen. Onder de hoogste klasse, de ade1, 
stond de boerenbevolking. De derde hoofdgroep was die van de hand
werkslieden en de beoefenaars van ambachten en kunsten; als "sluitstuk" 
de kooplieden, die naar inzicht van de tijd het meest verachte beroep 
uitoefenden. 

De stabiele binnenlandse situatie, de groeiende welvaart en de toename 
van de bevolking van Edo zijn de gevolgen van de door de Tokugawa
shoguns ingestelde hervormingen. Schwebell noemt deze periode die van de 
"Pax Tokugawa". 

De snelle groei van Edo tot een stad van (toenmalig) wereldformaat 
verschafte niet aIleen aan zeer velen werk en trok uit dien hoofde tallozen 
van buitenaf aan, zij deed ook bij aIle bevolkingsgroepen nieuwe behoeften 
ontstaan. 

Vooral de steeds welvarender wordende rniddenklasse groeide naar een 
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eigen cultuurpatroon. De klassieke schilderkunst, plechtig en vaak contem
platief van aard, werd door de gewone burger slecht begrepen. Ook het 
mysterieuze No-theater lag hem niet, nog afgezien van de omstandigheid 
dat hij daar geen toegang toe gehad zal hebben. Ret is niet verwonderlijk 
dat op het gebied van de "kunsten" nieuwe vormen naar voren kwamen. 

De schilderkunst maakte plaats voor de weer ontdekte houtsnede-kunst, 
van vroeger eeuwen bekend in de vorm van religieuze Boeddhistische 
prentjes, maar ook van eigentijdse scheppingen van Chinese aard. 

In Japan was deze grafiek nimmer tot enige ontwikkeling gekomen; nu 
echter kon zij, als reproductietechniek, aan de behoeften van velen in 
korte tijd voldoen. 

Eveneens in deze tijd ontstond het Kabuki-toneeJ, in vele opzichten een 
tegenhanger van het plechtige No-theater. Bij het Kabuki zien we levens
echte toneelspelers in actieve rollen. De stukken waren ontleend aan ver
halen van historische en legendarische heIden, verhalen van de klassieke 
"opotTerende liefde", volksverhalen en schelmenstukken. Ret volk voelde 
deze toneelvorm aan. Ret ging in beroemde toneelspelers favorieten zien; 
wilde van deze of van de scene waarin zij voorkwamen weI atbeeldingen 
hebben. En zo stimuleerde dit nieuwe toneel tevens de prentkunst. 

De eerste prenten werden gedrukt in zwart-wit, soms met de hand inge
kleurd. Nadien, tot in de eerste helft van de 18de eeuw komen twee- tot 
driekleurendrukken voor, waarbij van niet meer dan twee blokken gebruik 
werd gemaakt. 

Pas met Rarunobu (1725-1770) verschijnen de prenten in "meer-kleuren
druk" waarbij weI 10 of meer kleuren werden gebruikt. 

Verrichtte de prentkunstenaar in Europa van de vroege tijden af alle han
delingen zelf om tot een houtsnededruk te komen, in Japan is het een aan
gelegenheid van verschillende vaklieden. 

De ontwerper tekende het ontwerp, en gaf op de proefdrukken van dit 
ontwerp de kleuren-partijen aan. 

De graveur sneed eerst het ontwerp Iangs de lijnen van de tekening uit, en 
maakte daarna ook Je kleuren-blokken; voor iedere kleur een. Als deze 
klaar waren gingen ze naar de drukker die de kleurenprent verder afwerkte. 

De distributie geschiedde gewoonlijk via een uitgever. In Japan een 
beroep dat in die tijd ailang bestond, want er werden ook boeken gedrukt en 
vermoedelijk geschilderde prenten verkocht. Op den duur ging de uitgever 
(in de zin van firma) een meer centrale en tevens stimulerende rol spelen. 
Ret is bekend dat uitgeversfirma's aan ontwerpers opdracht gaven een serie 
prenten te maken van een in de mode zijnd thema. In het eigen bedrijf zal 
een drukkerij aanwezig geweest zijn; ook graveurs zullen voor andere doel
einden voor hem gewerkt hebben. Zo groeiden de uitgeversbedrijven en 
bereikten een grotere koperskring dan de ontwerper zelf ooit zou hebben 
kunnen vinden. 

Onderstaand volgen een paar kenmerken van de in Edo gemaakte 
houtsneden: 
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- voor het merendeel afgedrukt in standaardformaat van ca. 37,5 x 25 cm 
of 25 x 37,5 cm; 

- gesigneerd door de ontwerper; 
- voorzien van het vignet of van een naamtekst van de uitgever; soms ook 

de naam van de graveur; 
- voorrien van een "censuurstempel" dat tevens dienst doet om de globale 

datum van het verschijnen van de prent vast te stellen. 

Deze beschouwing over de kleurenhoutsnede in het algemeen is nood
zakelijk omdat veel van deze kenmerken bij de Nagasaki-e ontbreken. In 
de bespreking van de Nagasaki-e zal de reden van deze afwijking worden 
belicht. De Y okohama-e daarentegen zijn alleen maar door het onderwerp 
van de Edo-prenten te onderscheiden. 

DE NAGASAKI-PRENTEN (NAGASAKI-E) 

Ruim driekwart eeuw, sedert omstreeks 1660 in Edo de eerste kleuren
houtsneden bekend werden, heeft het geduurd aleer ook in Kyoto, Osaka 
en Nagasaki van het bestaan van een prentkunst sprake was. Waren in de 
tweede helft van de 17de eeuw kunstschilders vanuit Kyoto en Osaka naar 
de nieuwe stad Edo getrokken om daar als schilder en later ook als ont
werper van houtsnede-prenten naam te maken, nu gingen leerlingen van 
beroemde Edo-prentkunstenaars naar Kyoto en Osaka om daar hun kunst 
te introduceren. 

Beide steden kenden een welvarende middenstand uit welke de potentiele 
opdrachtgevers zouden voortkomen. 

Hoewel de prentkunst in beide steden beInvloed is door de Edo-traditie, 
heeft zich toch een eigen stijl ontwikkeld die vooral tot uiting komt in de 
kleur- en graveertechniek. Bovendien is het aantal thema's dat uitgebeeld 
werd minder gevarieerd dan in Edo; vooral het theatergebeuren is een 
dominerend thema. 

Geheel anders ontwikkelde zich de prentkunst in Nagasaki. Hier geen 
aanwijsbare invloed vanuit Edo; hoogstens in de nadagen van de Nagasaki
prent, die omstreeks 1850 gedateerd kunnen worden. 

Er zal generiei reden hebben bestaan voor ontwerpers van prenten om de 
lange en gevaarlijke reis van Edo naar Nagasaki te maken; evenmin zal er 
behoefte hebben bestaan het vrolijke Edo of het welvarende Osaka te ver
wisselen voor een nogal onbekend Nagasaki. Alleen kooplieden uit Edo en 
Osaka, alsmede ambtenaren en militairen gingen naar Nagasaki als er 
schepen aankwamen of vertrokken. 

Houtsnede-afdrukken waren er al vanouds bekend; de Boeddhistische 
tempels verkochten primitieve votiefplaatjes, gedrukt van houtblokken. 
Bovendien was ook de houtsnede-kunst van de Chinezen bekend: ter gele
genheid van het Nieuwjaarsfeest werden eenvoudige houtblokdrukken bij 
de tempels verkocht. Beide technieken zijn in Japan zeer lang sluimerend 
gebleven maar zullen onder drang van omstandigheden rich in toenemende 
mate hebben ontwikkeld. 
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De Nagasaki-e kennen in het geheel niet de thema's van de Edo-prenten. 
Zij beperken zich voor het grootste deel tot het afbeelden van buitenlanders 
als Hollanders, Chinezen, Koreanen, zwarte bedienden en mensen van 
andere nationaliteit die toevallig op Nagasaki verbleven. 

Niet aileen personen werden afgebeeld, maar ook hun schepen en andere 
gebruiksvoorwerpen, hun gewoonten zowel in huis als daar buiten. Voorts 
zijn er houtsneden bekend met afbeeldingen naar in westerse boeken voor
komende gravures, zoals tekeningen van buitenlandse steden, ren en ander 
naar Japanse stijl en eigen verbeelding bewerkt. 

Een aparte categorie, vooral uit de tijd omstreeks 1800, vormen de 
plattegronden van Nagasaki. Deze productie wijst er op dat de Nagasaki-e 
meer werden gemaakt voor de bezoekers van buiten dan voor versiering van 
de eigen woning van de welvarende middenstanders ter plaatse. 

De opmerking dat de Nagasaki-prenten nauwelijks of zelfs in het geheel 
niet zijn bemvloed vanuit Edo wordt ondersteund door het grote verschil 
dat er bestaat tussen de eenvoudige Nagasaki-e met geheel op locale ver
houdingen afgestemde motieven (de vreemdelingen) en de rijke schakering 
van onderwerpen die de Edo-traditie kenmerkt. 

Die verschillen zijn nog meer totaal van aard, want nagenoeg aile ken
merken van de Edo-prenten ontbreken bij de Nagasaki-e. 

Nagasaki-prenten zijn bovendien zelden gesigneerd. De namen van ont
werpers die bekend zijn, spelen in hoofdzaak een rol voor de producten van 
omstreeks 1840 en later. Deze "anonimiteit" heeft vele onderzoekers bezig 
gehouden; de minutieuze weergave van personen en daarbij behorende 
details, de precieze tekening van de schepen en de toevoeging van sterk 
informatieve teksten, doen denken aan personen die toegang hadden tot het 
streng afgesloten Deshima. 

Voor de gewone burger-kunstenaar was het uitgesloten Deshima te 
betreden. Daarom gaat de gedachte uit naar bijv. de tolken, die bijna 
permanent op Deshima konden verblijven, die ook in staat waren vragen te 
steIlen en het antwoord te begrijpen. (Boxer, p. 69 e.v.). 

Merken of naamstempels van uitgevers komen ook spaarzaam voor; van 
deze belangrijke tussenschakels in het productieproces van de houtsnede 
kennen wij slechts enkelen uit Nagasaki. Ook ontbreken op de Nagasaki-e 
de censuurstempels die vanaf 1790 in toenemende mate op Edo-prenten 
voorkomen. 

Het was voorschrift van het centrale bewind, dat prenten aleer deze 
gedrukt werden, door een daartoe aangewezen censor voor druk werden 
vrijgegeven. Daartoe plaatsten zij een stempel op het blad-ontwerp. Dat 
stempel werd met de afbeelding in het blok uitgesneden. 

Opmerkelijk is dat deze wettelijke bepaling in Kyoto, Osaka en Nagasaki 
niet werd uitgevoerd, waardoor het moeilijk is het vermoedelijke jaar van 
uitgifte vast te stellen, tenzij de afbeelding betrekking heeft op een historisch 
voorval (afb. 9, 10, 18, 19, 20 tim 24), dan weI in de tekst een Jaartal is ge
noemd (afb. 1,8,21,23,24). Daarbij moet men weI rekening houden met de 
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gewoonte, van enig voorval nog jaren daarna prenten te maken. In dergelijke 
gevallen kunnen wij het jaar van productie niet vaststellen maar weI aan
geven wanneer de eerste reproductie kan zijn gemaakt. Overigens dragen de 
teksten op de prenten vaak het karakter van informatie aan de toekornstige 
bezitters. 

Een laatste verschil met de Edo-prenten ligt op het vlak van de toegepaste 
kleurtechniek. Van hoogontwikkelde druk met gebruikmaking van 10 en 
meer kleuren-blokken zoals in Edo een gewone zaak was, is in Nagasaki 
geen sprake. 

Voor 1800 werden de prenten met de hand ingekleurd. Mogelijk is dat ook 
het geval met de in dit artikel afgedrukte plattegrond van Nagasaki (afb. 1). 
Vanaf 1800 voIgt een periode dat de meeste prenten gekleurd werden met 
behulp van stencils; een techniek die overeenkomt met de moderne "zeef
druk". Deze techniek kende men al van het opbrengen van gekleurde pa
tonen op textiel. 

Na het midden van de 19de eeuw gaan ook de Nagasaki-e meer op de 
traditionele houtsneden lijken; lang hebben ze niet meer stand gehouden. 
In de jaren vijftig concentreren de buitenlanders zich op de in 1854 too
gestane vestigingen te Kanagawa, Yokohama en Hakodate. 

De betekenis en de bevoorrechte positie gaan verloren; er kondigt zich 
een nieuwe categorie van "vreemdelingen-prenten" aan, de Yokohama-e. 

In Nederland bevinden zich twee belangrijke openbare verzamelingen van 
Nagasaki-prenten. De meest omvangrijke is die van het Rijksmuseum voor 
Volkenkunde te Leiden. De kern van deze collectie bestaat uit de verzame
lingen van J. Cocq Blomhoff, van 1817-1823 "Opperhoofd" van Deshima 
en van J. F. van Overmeer Fischer van 1819-1830 secretaris, boekhouder en 
magazijnbeheerder op Deshima. Voorts zijn er nog bladen atkomstig uit de 
collecties van wijlen Generaal J. C. Pabst, bij het uitbreken van de oorlog 
met Japan onze gezant in Tokyo, alsmede van C. R. Boxer. 

De andere verzameling bevindt zich in het Rijksprentenkabinet te Am
sterdam. 

Over Nagasaki-prenten in particulier bezit is weinig bekend. 

DE YOKOHAMA-PRENTEN (yOKOHAMA-E) 

De kunst van de Yokohama kleurenhoutsneden ontstond als gevolg van 
de gebeurtenissen in de vijftiger jaren van de 19de eeuw; ontwikkelingen die 
bepalend zijn geweest voor de naaste toekomst van het toonmalige Japan. 

Alhoewel in 1842 aan verschillende mogendheden toestemming werd ver
leend de haven van Nagasaki aan te doen voor het innemen van water, 
brandstof en voedsel, was van enige vaste vestiging in Japan geen sprake 
(zie toelichting op afb. 9 en 10). 

Toch wensten Amerika, Rusland en Engeland zich niet neer te leggen bij 
de monopoliepositie van Nederland, dat mogelijk ook belang had bij het 
afweren van andere westerse mogendheden. 

Het gebruik van stoomkracht bij de scheepvaart maakte Japan door de 
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grotere snelheid van de schepen in kortere tijd bereikbaar voor de westerse 
mogendheden. Ook konden de schepen langer onderweg blijven, hetgeen 
o.a. een grote rol speelt bij de walvisvaart; overwinterings- en bunker
stations moeten dan weI worden opgericht. Rerhaaldelijk maritiem machts
vertoon van Amerika en Rusland, waarbij Amerika zich in de baai van Edo 
vertoonde, leidde in de jaren 1853-1858 tot enige overeenkomsten; echter 
bleef Edo nog een gesloten stad voor de vreemdelingen. 

Met Nederland werd in 1856 een nieuw verdrag gesloten waarbij een 
grotere bewegingsvrijheid werd toegestaan en tevens vrijheid van het uit
oefenen van de christelijke godsdienst. Bij de herziening van verdragen met 
de vijf be1angrijke westerse mogendheden werd door Japan toegezegd een 
haven bij Kanagawa aan te leggen. 

Aanvankelijk in Kanagawa slecht gehuisvest, o.a. in oude tempels, 
trokken de buitenlanders vandaar naar het nabijgelegen Yokohama, dat 
betere huisvestingsmogelijkheden bood. AI spoedig kon daar van een 
"kolonie" gesproken worden; ook gezinnen mochten er verblijven. 

Vooral toen de haven in 1860 werd geopend nam de niet-Japanse bevol
king van Yokohama sterk toe, terwijl ook andere plaatsen door buiten
landers werden bewoond. 

Men kan zich voorstellen dat in het nabijgelegen Edo de mare van de 
aanwezigheid van vreemdelingen in Kanagawa al spoedig was door
gedrongen. De prentkunstenaars werden door deze ontwikkeling gesti
muleerd. 

Van een zich ontwikkelen van de Yokohama-e kan bezwaarlijk ge
sproken worden. Degenen die de lokale taferelen uitbeelden waren 1eer
lingen van de grote meesters Hiroshige, Kuniyoshi en Kunisada. Ret enige 
waarin zij zich van de Edo-collega's onderscheidden was de keuze van het 
onderwerp: het uitbeelden van al wat westers was in Yokohama. 

Voor het overige voldoen de bladen aan de kenmerken van de Edo
bladen; zij werden door Edo-uitgevers in omloop gebracht; ook de censuur
bepalingen waren op deze bladen zichtbaar van toepassing. 

Voor Edo-prentkunstenaars was dit een nieuwe aanpak. Zij waren im
mers aan de typische Edo-motieven gewend. Nu moesten zij nagenoeg 
uitsluitend westerse taferelen uitbeelden. 

De Yokohama-stijl heeft bestaan van v66r 1860 tot ongeveer 1880, 
maar het hoogtepunt van de productie ligt rond 1860 en 1861, toen de haven 
van Kanagawa werd geopend. Daarv66r zijn als typische Yokohama-e te 
bestempelen de portretten van Perry en captain Adams, de "zwarteschepen", 
de benaming voor met stoom gedreven nieuwe schepen. De opening van de 
haven van Kanagawa heeft een groot aantal prenten, als triptiek uitgevoerd, 
opgeleverd. 

Voorts werden interieurs van huizen in Yokohama afgebeeld (afb. 33). 
Tot het typische Yokohama-oeuvre behoren ook de panorama-afbeeldingen 
van de havens en van de stadsgedeelten van Yokohama. 

De afbeeldingen van Amerikanen en Europeanen geven ons een goed 
inzicht in de kledinggewoonten van die dagen. Toch geven deze prenten 
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niet de indruk dat de personen "naar het leven" zijn getekend. De com
binaties van personen en achtergronden zijn daarvoor te oneigenlijk. De 
bladen zijn van een bijzondere charme. Na 1868, het jaar van de val van het 
Tokugawa-bewind en de restauratie van het keizerrijk, gaan de Yokohama-e 
toch over in de prenten met afbeeldingen van westerse nieuwigheden in 
Japan, voorzover die ook in het latere Tokyo werden gemaakt. 

Als wij in aanmerking nemen dat in de zestiger jaren de naar Yokohama 
gekomen ontwerpers ook al onder invloed van het artistiek verval van de 
houtsnedekunst stonden, dan moe ten de bladen gezien worden als boeiende 
momentopnamen van een historische tijd. De werkelijke artistieke waarde 
van de prenten ging zienderogen achteruit. 

De collectie van de Vereniging bevat slechts enkele Yokohama-e, van 
welke afb. 33 het best het leven in Yokohama weergeeft. 

Verder zijn de bladen met woordenlijsten weI bijzonder typerend voor 
deze categorie. 

AANTEKENINGEN BU DE NAGASAKI-E 

Plattegrond van Nagasaki (afb. 1) 
De eerste kaarten van Nagasaki, als houtsnede uitgevoerd, dateren uit de 

periode 1745-1780 (Mody, afb. 28-30; Boxer, pp. 71 e.v.). Het blad dat in 
1764 bij Obatake Bunjiemon verscheen, heeft kennelijk tot voorbeeld ge
diend van de plattegronden die rond 1800 door uitgevers als Bunkindo, 
Toshimaya en Yamato-ya in omIoop werden gebracht en waartoe het hier 
beschreven blad eveneens behoort. AI deze plattegronden vertonen onder
ling verschillen in op zichzelf weinig belangrijke details. 

Op het blad zijn enige p1aatsen van historisch belang aan te duiden. 
Deshima, de verplichte verblijfplaats van de Hollanders sedert 1641, is 
herkenbaar aan de waaiervorm van het kunstmatig eiland; tevens is er de 
vlaggep1llst weergegeven. Kaempfer bericht dat het eiland maar 236 passen 
lang en 86 passen breed is. 

Aan de smalle noordzijde van Deshima is een waterpoort aangegeven; 
vermoedelijk de plaats waar de sloepen van de schepen aan wal komen. 
Links onder van Deshima uit gezien, bevinden zich twee rechthoekige ter
reinen; een ervan is vermoedelijk ook in het water aangelegd. Het zijn de 
beschermde wijken waar de Chinezen verplicht waren te wonen en hun 
opslagplaatsen konden hebben. 

Aanvankelijk woonden de Chinezen verspreid door Nagasaki. Maar 
terwille van een betere controle op deze bevolkingsgroep (bestrijding van 
smokkelhandel?) werd hen in 1689 in de daartoe aangelegde wijk Juzenji een 
verplichte woonplaats aangewezen. Echter kon de Chinese bevolkingsgroep 
zich in de plaats redelijk vrij bewegen. 

Het rechthoekige blok aan de linkeronderzijde is de "legenda", o.a. 
vermeldende de naam en het adres van de uitgever en het jaar van ver
schijnen van de prent . 

. Rechts van de legenda ligt een stratenblok waarin de Maruyama-cho is 
ingetekend; dit blok zal stellig het kwartier van het lichte vermaak, de 
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Maruyama aangeven. De Japanners konden zich er vrij bewegen; de Chi
nezen mochten er eveneens komen, zij het dat er bepaalde huizen voor hen 
werden aangewezen. De Hollanders mochten en konden er niet komen, 
maar zij konden de dames "aan huis ontbieden". 

Schwebell (pp. 33, 34) citeert hierover uit het dagboek van Thunberg 
(arts en botanicus die in de jaren 1775-1776 op Deshima verbleef) o.a. 
"Falls einer von uns eine Gefiihrtin fUr seine Zuriickgezogenheit sucht, so 
meldet er dies einem gewissen Beamten der zu diesem Zweck jeden Tag auf 
die Insel kommt. Bis zum Abend besorgt er dann ein Madchen das von einer 
Dienerin begleitet ist ( ... ) Man kann diese weibliche Gefiihrtin drei Tage 
behalten - oder so lange wie man will - und bezaWt fUr jede Nacht und 
gibt ihr reiche Geschenke". 

Opmerkelijk is dat op de meeste plattegronden de windstreken in de hoe
ken van het blad staan vermeld. 

Schepen (afb. 2 tim 7) 

In 1598 kwam het eerste Hollandse schip in Japan; het was de Liefde (of 
Erasmus?), het enige schip dat van een convooi van vijf schepen, dat via 
Kaap Hoom naar Indie len verder) ging, was overgebleven. In Japan 
worden nog kaarten en andere zaken van dit schip atkomstig, bewaard. 
(Boxer, p. 1). 

Niettegenstaande de aanwezigheid van Portugese en Hollandse schepen 
heeft men in Japan vermoedelijk zeer weinig van deze grote schepen nage
bouwd. In ieder geval was in het begin van de 17e eeuw geen behoefte meer 
aan deze vaartuigen omdat het verkeer met de omringende landen in 1637 
werd verboden. Alleen kustvaart en kustvisserij waren toegestaan. WeI zijn 
in 1637 Hollandse schepen gevorderd om met hun kanonnen de stellingen 
van de opstandige christenboeren te Shimabara te beschieten. 

AlhoeweI de Hollandse schepen zeer regelmatig verschenen, hebben deze 
tot ver in de Ige eeuw in de be1angstelling van de bevolking gestaan. In zijn 
gedicht "Hollandse schepen" laat de dichter Rai Sanye in 1818 ons mee
leven met de beroering die nog ontstaat als aan de einder de westerse 
schepen zichtbaar worden "als zware schildpadden" naderend. Na twee
honderd jaar contact nog altijd angst voor de "barbaren". 

Vit die tijd dateren de scheepsprenten die zijn afgebeeld onder no. 2 tim 7. 
De afb. 2, 5 en 7 vertonen onderling kleine afwijkingen, o.a. in de pJaatsing 

van de vlaggen, de tekening van de golven, de tuigage e.d. Evenals bij de 
prenten met de plattegronden het geval was, is het duidelijk dat ook deze 
bladen van eenzelfde voorbeeld zijn nagetekend. Instructief zijn de bege
leidende teksten die voor de afgebeelde prenten nagenoeg gelijkluidend zijn, 
zodat met de vertaling van de tekst van blad 2 kon worden volstaan. 

Vele scheepsprenten, (Lc. ook afb. 2 en 7) dragen de v1ag met het VOC
embleem omgekeerd. Hiervoor is geen verklaring te geven; de tekenaar za1 
dit detail niet zo goed voor ogen hebben gestaan! 

De afb. 4 en 6 behoren tot de categorie van "elkaar op zee" (rede van 
Nagasaki?) ontmoetende schepen. De tekst op afb. 6 is ten dele beschadigd, 
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waardoor deze moeilijk leesbaar is geworden. De boven in het blad ge
schreven Hollandse tekst is echter gaaf gebleven. Dergelijke Hollandse bij
schriften, zowel in blokletters als in "schoonschrift" zijn karakteristiek voor 
de Nagasakiprenten (alb. 8, 11 en 15). 

Vreemd is dat niet want Nagasaki was de plaats waar reeds vanaf het 
einde van de 17e eeuw de Hollandse taal werd geleerd. De tolken en andere 
belangstellenden in de westerse wetenschappen leerden de taal om o.a. 
boeken te kunnen vertalen. 

Veel tot deze westerse kennis hebben v66r 1800 bijgedragen geleerden als 
Kaempfer en Thunberg, beide artsen in dienst van de VOC; maar ook 
opperkooplieden a's Titsingh en Doeff en vooral ook von Siebold (1823-
1829). 

De Japanners die zich bezig hielden met de Hollandse taal stonden be
kend a1s Rangakusha. 

Begrijpelijk dat ook ontwerpers van prenten wilden pronken met een 
weinig kennis van de taal van de "rode vreemdelingen"; het natekenen van 
het geschreven woord was niet moeilijk. 

Bovendien waren de Nagasaki-e minder bestemd voor versiering in de 
huizen dan voor verkoop aan ambtenaren en kooplieden uit Edo en Osaka, 
die naar Nagasaki waren gekomen voor de aankomst of het vertrek van een 
schip. 

Mooi heeft men het Hollandse schrift nooit gevonden. Het beste komt dat 
tot uiting in een door Prof. F. Vos vertaald gedichtje (Senryu, p. 132): 

Door te kwijlen 
schrijft hij Hollandse letters -
onze goeie os 

De Hollanders (afb. 9 tim 19) 

Afbeeldingen van Hollanders komen veelvuldig voor op prenten vanaf het 
begin van de 1ge eeuw tot in de nadagen van de Nagasaki-e (± 1850). 

Wie of wat wordt afgebeeld is niet steeds met zekerheid te zeggen, tenzij 
het een historisch voorval betreft (afb. 8, 9, 10, 18 tIm 24). Het blad be
hoeft Diet in het jaar van het voorval te zijn uitgegeven; het motief werd 
vaak jaren later nog in varianten gebruikt. 

Prenten met afbeeldingen van vrouwen zijn zowel naar persoon als naar 
tijdstip te beschrijven. Hiertoe dient te worden verroeld dat vrouwen Diet op 
Deshima mochten verblijven. Dit verbod datcert van 16 juni 1639, toen 
(kort voor de ontruiming van de factorij te Hirado) het verboden werd dat 
vrouwen op Hirado in de Hollandse nederzetting zouden verblijven. De 
vrouwen van Hollanders en Engelsen moesten terug naar "Jakarta" 
(Nagayama, afb. 24, 25). 

Nagayama (afb. 25) beeldt een foto van een brief af geschreven vanuit 
Batavia aan een tante in Hirado, door ene Cornelia. Deze Cornelia was de 
dochter van Cornelis van Nijenrode (directeur van de factorij Hirado van 
1623 tot 1632) en een Japanse vrouw. Maar ook zij werd teruggestuurd. 
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In 1817 arriveerde op Deshima het nieuwe Opperhoofd Jan Cocq Blom
hoff, vergezeld van zijn vrouw Titia Bergsma en zoontje Johannes, de 
kinderjuffrouw Petronella Munts en een dienstbode. Maar de vrouwen en 
het kind moesten terug naar Batavia; de wet van 1639 was nog steeds van 
kracht. 

Van dit gezin en van de gezinsleden afzonderlijk zijn vele prenten ge
maakt (afb. 18 en 19 behoren daar ook toe, maar zijn latere variaties). De 
eerste, vermoedelijk in 1817 al gemaakte prenten zijn zeer fraai en goed
gelijkend. (Boxer, p. 94; Mody, afb. 80; van Gulik, in: Antiek, pp. 1031, 
1032, 1039-14). 

Een tweede geval deed zich voor in 1829, toen de tekenaar in overheids
dienst Carel Hubert de Villeneuve met zijn vrouw op Deshima aankwam. 
Ook deze idylle werd met de wet in de hand verstoord. De lieftallige Mimi 
moest per kerende boot naar Batavia terug. 

Van beide zijn heel fraaie portretachtige kleurenprenten gemaakt door 
Isono Bunsai (de Gruyter, afb. 24 p. 92; omslag catalogus Von Siebold
tentoonsteIling). 

Een te dateren prent is ook blad 13. Bij de beschrijving is reeds gewezen 
op het voorkomen van het jaartal 1839 op een der armen van de baJans. 
Het blad zal vermoedelijk uit 1845 stammen. OpmerkeJijk is wei de een
voudige, bijna hedendaagse kledij van de koopman. Eveneens valt op dat 
de figuur in anatomisch opzicht zeer getrouw is uitgebeeld. 

Dieren (afb. 8 en 9) 

De op Nagasaki-e afgebeelde dieren hebben betrekking op geschenken 
die o.a. in deze vorm door gezanten uit vreemde landen werden meege
bracht voor de Shogun of voor een plaatselijke of regionale bestuurder. 

Vanzelfsprekend werden de dieren als rariteiten beschouwd: olifanten 
(aIleen bekend van Boeddhistische voorsteilingen), kameien, tropische en 
in Japan niet-inheemse vogels zoals een casuaris (Higuchi, bandillustratie). 
De Russen brachten eens een Jeeuw (?) mee (Mody, afb. 70). Op de prenten 
wordt naast de afbeelding ook in de tekst aandacht aan de dieren geschon
ken door het vermelden van afmetingen en hoedanigheden. 

De Russen (afb. 19 tim 24) 

De bladen hebben betrekking op het bezoek van een Russisch oorlogs
schip, de "Nadescha" aan Japan. Gelijk het geval was bij aIle vreemde 
schepen die in Japan aankwamen, werd ook dit schip naar Nagasaki ge
dirigeerd om aldaar nadere instructies van de centrale machthebbers te 
Edo af te wachten. 

Aan boord van het schip dat onder bevel stond van de bekende Krusen
stern, bevond zich de Russische gezant Resanov. Doel van het bezoek was 
het verkrijgen van vestigingsfaciliteiten in het noorden ten behoeve van de 
Russische pelsjagers. 

In Nagasaki weigerden zij echter de bewapening van de bemanning in 
bewaring te geven, gelijk voor vreemdelingen (ook nog steeds voor de 

12 
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Hollanders) was voorgeschreven. Het gevolg was een soort internering met 
uiterst beperkte bewegingsvrijheid. 

Op 4 april 1805 bracht een hoge ambtenaar uit Edo antwoord op het 
verzoek. De vestiging werd niet toegestaan en ook de geschenken werden 
Diet aanvaard. Schwebell (p. 59 e.v.) citeert uit dit antwoord: "Wenn wir 
die Geschenke annehmen wiirden, mussten wir ebenfalls ein Schiff nach 
Russland schicken ( ... ). Aber unsere Gesetze verbieten das". 

Na een verblijf van 6 maanden (afb. 24) vertrok het gezantschap. Vit 
wraak voor de afwijzing van het verzoek en de ondergane bejegening 
werden vanaf 1806 de kusten van de Koerillen gedurende twee jaren door 
de Russen gebrandschat. 

AANrnKENlNGEN BU DE YOKOHAMA-E 

Ajbeeldingen 25 tim 33a, b 

De bladen 25 en 30 verdienen bijzondere aandacht omdat zij grote ge
lijkenis vertonen met Nagasaki-e. 

De Hollander met zijn bediende (afb. 25) valt in compositie en afwerking 
te vergelijken met afb. 17. Het blad met de afbeelding van een kameel (30) 
kan Diet anders dan naar een Nagasaki-e voorbeeld met een gelijk onder
werp te zijn gemaakt. De tekst geeft steun aan dit vermoeden. 

De verklaring kan zijn, dat in die jaren toch nog sterk tegen de Nagasaki
motieven werd aangeleund. In ieder geval is de wijze van bewerking het eDige 
waaraan de bladen als Yokohama-e te herkennen zijn. Formaat, voorkomen 
van de signatuur van de ontwerper, uitgeversmerk en het censuur/datum
stempel bewijzen dat het blad in Yokohama is vervaardigd. 

Blad 27 zou heden ten dage gerangschikt kunnen worden onder de 
"politieke cartoons". Het behoort tot een serle afbeeldingen van staats
hoofden van vreemde landen. Er bestaat zelfs een blad van de koning van 
Italie (Foreigners, no. 169). En dat, terwijl Italie nauwelijks een rol speelde 
in het gebeuren rond Japan. 

De identificatie van Yokohama-e wordt vergemakkelijkt door de kleding 
die de afgebeelde personen dragen. Wonderlijk is weI dat, gelijk afgebeeld 
op blad 32, Amerikaanse vrouwen gewoonlijk een veren hoofdtooi dragen. 

Blad 33a, b is een echt Yokohama-gegeven. Het gezamenlijk afbeelden 
van westerlingen en Japanse vrouwen tekent de grote bewegingsvrljheid die 
de westerlingen in 1857 bij het afsluiten van de verdragen, verkregen hadden. 
Bij die gelegenheid werd ook het verbod voor aanwezigheid van gezinnen 
opgeheven. Overlgens moet de periode van globaal 1857-1868 Diet gezien 
worden ais een van onbezorgdheid. Integendeel, vooral in de jaren rond 
1860 kon het verblijf in Yokohama voor westerlingen zeer gevaarlijk zijn 
door de activiteiten van tegenover buitenlanders vijandig gezinde groepen. 

In het bestek van beschrijving van een beperkte prentencollectie kan 
helaas Diet ingegaan worden op andere motieven die veelal samenhangen 
met de openstelling van de haven van Kanagawa in 1860. 
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Wei nog een woord over het voorkomen van woordenlijsten op de ver
schillende prenten. 

Met het afgebeelde hebben deze Iijsten niets te maken; het moet worden 
opgevat als een pronken met een beetje kennis van vreemde woorden. Ret 
gebruik van Nederlands mag dan wat "geleerd" en "opzichtig" aandoen, 
het is een van de bewijzen dat het Nederlands in aanzien stond en in bepaalde 
uitdrukkingen de Japanse taal heeft bemvloed. Naast gebruik van de kennis 
van het Nederlands om wetenschappelijke werken uit het westen in het 
Japans te vertalen, bedienden de Japanse autoriteiten zich van het Neder
lands in officiele contacten met vertegenwoordigers van andere westerse 
mogendheden. 

Het verdrag van Kanagawa in 1854 door Japan afgesloten met Com
mander Perry kende aanvankelijk een Chinese en Nederlandse tekst. 

De Chinese tekst werd in het Japans vertaald terwijl in de Engelse tekst de 
Nederlandse versie werd overgenomen onder aantekening dat bij geschillen 
de Nederlandse tekst bindend zou zijn. Ret verdrag tussen Japan en Amerika 
op 29 juli 1858 te Kanagawa gesloten bevatte de slotciausule: Ret verdrag is 
opgesteld in de Engelse, Japanse en Rollandse taal. De drie versies hebben 
gelijke rechtskracht, maar de Hollandse tekst zal als originele worden aan
gemerkt. (Schwebell, p. 226) Ben grote naam als tolk verwierf de Neder
lander H. Heusken bij alle buitenlanders; vele jaren was hij de vertrouwde 
tolk van Townsend Harris, de eerste Amerikaanse consul in Japan. Tijdens 
de onlusten in 1860/1861 werd hij op 15 januari 1861 op weg naar zijn huis 
aangevallen en zo zwaar gewond, dat hij de volgende dag overleed. 

Met betrekking tot de woordenlijsten van enkele prenten werd het 
gewenst geacht de Japanse schrijfwijze van de Nederlandse uitspraak over 
te nemen teneinde een inzicht te geven in de moeilijkheid voor de Japanner 
westerse talen te kunnen spreken. Het Japans is een open-iettergrepige taai, 
met uitzondering van de "n" ter afsiuiting van een lettergreep. 

Roe hoog het Nederlands ook in aanzien stond en hoevelen zich ook de 
moeite hebben gegeven de Nederlandse taai te leren schrijven en spreken, de 
gewone man die (door wie dan ook) het Nederlands hoorde spreken, yond 
het maar een komische aangelegenheid. In een kort Japans gedichtje, ver
taald door Prof. F . Vos heet het: 

De Hollanders -
je lacht je een ongeluk 
als er geen tolken zijn 

(Senryu, p. 132). 
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BESCHRDVING VAN DE NAGASAKI-PRENTEN 

1. plattegrond van Nagasaki 
a/meting 34 x 46 cm 
uitgever Bunkindo 
datering Kyowa 2 (= 1802) 

2. oranda sen zu 
afbeelding van een Hollands schip 

a/meting 30,5 x 22,5 cm 
uitgever Bunkindo 
Iiteratuur Higuchi, no. 19 
verzameling Leiden 2125-22, 166-3 

tekst (rechts) 
lengte van het schip 
breedte meer dan 
diepgang 
lengte grote mast 
aantal zeilen 
aantal vuurmonden 
bemanning meer dan 

tekst (links) 

28 ken 
8 ken 
7 ken 

30 ken 
18 
32 

100 

de afstand van Japan tot: 
Taiwan 600 ri 
Roson 800 ri (= Luzon) 
Kabochiya 1 800 ri (= Cambodja) 
Somontara 2400 ri (= Sumatra?) 
Jakatara 3000 ri (= Batavia) 
Matakasu- 5000 ri (= Madagaskar) 

kuru 
Igirisu 11 700 ri (= Engeland) 
Porutogaru 12000 ri (= Portugal) 
(W)oranda 13000 ri (= Holland) 
(W)oroshiya 14000 ri (= Rusland) 

toelichting 
- 1 ken = 6 shaku = 1,82 m 
- 1 ri = 2,44 mijl = 3,93 km 

In de teksten op scheepsprenten 
wordt de Japanse afstandseenheid ri 
gebruikt voor de zeemijl, omdat het 
Japans voor deze afstand geen karak
ter kent. 

- In de prenten en boeken wordt vaak 
Jakatara gebruikt in plaats van Bata
via. Vermoedelijk een routinematige 
overname uit oude Portugese en 
Hollandse bronnen. 

- Op de meeste scheepsprenten wordt 
de afstand tot Engeland korter aan
gegeven dan tot Portugal. De reden 
hiervan is niet bekend. 

- Voor de berekening van de afstand 
tot Rusland is kennelijk uitgegaan 
van een vaarroute via de Kaap en de 

Oostzee. Pas in 1804 zouden de Rus
sen vanuit het noorden, via de 
Koerillen, naar Japan komen. 

3. oranda sen zu 
atbeelding van een Hollands schip 

a/meting 11,5 X 16,5 em 
Iiteratuur Mody, no. 99-1 

Kamigata, no. 199 
Mody neemt het blad op als een 

Nagasaki-e, uitgegeven door Shiundo. 
Het blad vertoont echter geen uitgevers
merk. 

In de Kamigata-catalogus staat het 
blad vermeld als deeluitmakend van 
een album over "vreemde schepen", ge
illustreerd door Sadanobu, uitgegeven 
in Kyoto in 1855. 

4. afbeelding van Hollandse schepen 
die elkaar (in de baai van Nagasaki?) 
tegenkomen en begroeten 

a/meting 21,2 X 31 cm 

5. orand a sen zu 
afbeelding van een Hollands schip 

a/meting 32,5 x 44,5 cm 
literatuur Higuchi, no. 6 

In de tekst staan de afmetingen in 
resp. jo (= 3,03 m) en shaku (= 30,3 
cm). 

6. atbeelding van schepen die elkaar 
met kanonvuur begroeten (in de baai 
van Nagasaki?). Boven de schepen 
het opschrift: Hollandsch groot 
Schip 

a/meting 
uitgever 
literatuur 

16 x 45,5 cm 
Bunsaido 
Higuchi, no. 36 

7. oranda sen zu 
a/meting 32,2 x 22 cm 
uitgever Bunkindo 
literatuur Higuchi, no. 17 

8. afbeelding van twee kamelen, geleid 
door bedienden 

a/meting 30,5 x 22,5 cm 
uitgever Nawa-ya 
datering 1821 of iets later 

tekst 
Twee kamelen die in de 6e maand 

van het jaar Bunsei 4 in een Hollands 
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schip zijn aangevoerd. Zij zijn afkom
stig uit een plaats die Mekka heet, in 
het land Arabie. Het mannetje is 5 jaar 
en het wijije 4 jaar. 

De hoogte is 9 voet en de lengte 2 ken 
Net als in dit land ossen en paarden, 

gebruikt men het (dier) uitsluitend in de 
landbouw. 

Ret {dier) buigt (bij het gaan lig
gen) zijn poten in drieen en belast 
men het, dan draagt het meer dan 
1000 katti. Per dag loopt het meer dan 
100 rio 

Laat men het een keer tot verzadi
ging toe eten (dan) eet het (daarna) 5 
dagen lang niet. 

Het is een dier waarvan wijijes en 
mannetjes aan elkaar gehecht zijn. 

toelich ting 
- 6de maand van het jaar Bunsei 

4 = ± juli 1821 
- 2 ken = ± 3,60 m 
- katti, een in Oost-Azie algemeen 

gebruikte eenheid van gewicht (625 
gram) 

- de afstand van 100 ri zal weI 100 
mijl betekenen (zie toelichting bij 
afb.2) 

9. orandajin junkan no zu 
Hollanders op "inspectietocht" 

a/meting 22 x 32 cm 
literatuur Boxer, plaat IX 

Higuchi, no. 134 
Nonogarni, no. 54 

10. orandajinjunkan no zu 
Hollanders op "inspectietocht" 

a/meting 32 X 22,5 cm 
literatuur Higuchi, no. 131 

toelich ting 
Met "inspectietocht" Uunkan) wordt 

bedoeld de jaarlijkse reis (Hofreis) naar 
de ShOgun te Edo, dan weI een bezoek 
aan de gouverneur van Nagasaki of een 
lokale vorst. 

Voor afb. 9 zegt Boxer (p. 91) dat 
het blad behoort tot 

. .. the very interesting series of 
prints depicting the visit of Kapitein
ter-Zee Koops in 1844. This naval 
officer brought a letter from King 
WiIlem II to the Shogun, and the 
ceremonial procession with a drum, 
fife and trumpet band on the occa-

sion of the delivery of this missive to 
the local authorities at Tateyama, 
seems to have inspired a regular 
series of Bunkindo prints". 

Overigens heeft de koninklijke missive 
(met betrekking tot het signaleren van 
het voornemen van Engeland en Frank
rijk om op de Luchu-eilanden een han
delspost in te richten) weinig indruk 
gemaakt. Schwebell (p. 87) citeert hier
over uit de antwoordbrief van de 
"grote raad", welke op 5 juli 1845 in 
Nagasaki werd ontvangen, het vol
gende: 

" . .. Da das Gesetz der Ahnen ein
mal festgelegt ist, muss die Nachwelt 
gehorchen. 
Bitte, schreiben Sie von nun an nicht 
wieder an uns. Falls Sie es doch tun, 
selbst ein zweites oder drittes Mal, so 
wlirden die Briefe nicht empfangen 
werden". 

Hierin mag gezien worden een vroeg 
voorbeeld van afwijzing van "in
menging in binnenlandse aangelegen
heden"! 

11. afbeelding van een Hollander met 
een verrekijker (opschrift in rood
wit-blauw lint: HOLLANDER) 

a/meting 43,8 x 16,3 cm 
uitgever Yamato-ya 
Iiteraluur Mody, no. 118-2 

Higuchi, no. 150 

12. afbeelding van een kiJmiJ honkoku 
(roodharige vreemdeling) met een 
tenjiku kuromb6 (zwarte bediende 
uit Indie) 

a/meting 
literatuur 

45,8 x 16 cm 
Higuchi, no. 164 

13. orandajin nimotsu wo kakeru 
Hollander weegt zijn handelswaar 
(ivoor) 

a/meting 
uitgever 

literaluur 

toelichting 

43,5 x 16 cm 
Yamato-ya, van 
saki 
Higuchi, no. 143 

Naga-

In de horizontale arm van het weeg
apparaat staan de initialen J.L. H(?) en 
het jaartal 1839: het blad is dus van 
latere datum. 
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14. oramiajin bajutsu no zu 
afbeelding van een Hollander te 
paard 

a/meting 
literatuur 

44 x l6cm 
Higuchi, no. 159 

15. komojin koyaku neri no zu 
afbeelding van een "roodharige 
vreemdeling" (HOLLANDER), die me
dicijnen (?) bereidt 

a/meting 25 x 19,4 cm 
literatuur Nonogami, no. 12 

16. orandajin no zu 
afbeelding van een Hollander 

a/meting 30 X 12,5 cm 
literatuur Higuchi, no. 119 

Mody, no. 115-3 

toelich ting 
De prenten no. 15 en 16 zijn uitge

voerd in zwart-wit, waarbij de steen
druktechniek van Chinese prenten 
werd nagebootst (in het Japans: 
ishizuri-e) 

17. orandajin kokudo tawami sei-inu no 
zu 
afbeelding van een Hol1ander en 
een zwarte bediende die met "bui
tenlandse" honden spelen 

a/meting 37 X 25 cm 
uitgever Yamato-ya, van Naga

saki 
Iiteratuur Higuchi, no. 146 

18. oramiajin danjo zu 
afbeelding van een Hollander met 
een vrouw en een kind 

a/meting 31,5 X 22 cm 
verzameling Leiden 3-3, 164-12 

19. oramia nyonin zu 
afbeelding van een Hollandse 
vrouw met een kind 

a/meting 45,2 x 16,2 cm 

toelichting 
Beide bladen beelden zo goed als 

zeker leden van het gezin Cocq Blom
hoff uit. 

20. woroshiyakoku no shisetsu 
een gezant uit Rusland 

a/meting 45,2 x 15,8 em 
literatuur Higuchi, no. 198 

Mody, no. 117-3 

21. woroshiyajin no zu 
afbeelding van Russen 

a/metingen 45,5 x 17,3 cm 
uitgever Imami-ya, van Naga

saki, Kachi-ch6 
datering ongeveer 1805 of iets 

later 

tekst 
Op de 7de dag van de 9de maand van 

hetjaar Bunka 1, kwam van overzee de 
russische gezant Resanotto voor de 
eerste keer naar Nagasaki 

toelich ting 
- 7de dag van de 9de maand van het 

jaar Bunka 1 = 7 october 1804 
- Resanotto is de gezant Resanov, die 

later nog van zich zou doen horen. 

22. woroshiyajin no zu 
afbeelding van Russen 

a/meting 42,5 x 15,7 cm 
uitgever Bunkindo 
literatuur Higuchi, no. 200 

23. woroshiyajin no zu 
afbeelding van Russen 

a/meting 30 x 19,4 em 
literatuur Higuchi, no. 183 

tekst 
In de 9de maand van het jaar Bunka 

1 kwamen Russen van overzee in Naga
saki (aan) 

24. woroshiyajin 
(afbeelding van) Russen 

a/meting 31 x 21,6 cm 
literatuur Higuchi, no. 180 

Mody, no. 112 
Nonogami, no. 19 

teks t (rechts) 
Op de 7de dag van de 9de maand van 

het jaar Bunka 1 kwam voor de eerste 
keer een Russische gezant vanuit Rus
land overzee naar Nagasaki. 

Op de 19de dag van de 3de maand 
van het jaar Bunka 2 vertrok hij 

tekst (links) 
De gezant heet Nikora-a Resanotto; 

de naam van de scheepsofficier is 
Kurusensuteru 

toelich ting 
- Kurusensuteru = Krusenstern 
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BESCHRDVING VAN DE YOKOHAMA-PRENTEN 

25. orandajin 
Hollander met een Chinese be
diende (nankin) 

a/meting 34,2 x 23,7 em 
gesigneerd Issen Y oshikazu ga 
uitgever Sano(-ya) Ki(hei) 
datering 6de maand van het 

haan-jaar Bunkyu 1 (= 
aug. 1861) 

26. orandajin shOkan /ukikusa shobi no 
zu 
atbeelding van een Hollander op 
een zitbank; aan de wand een 
vrouwenportret 

a/meting 34,9 x 24 em 
gesigneerd Gountei Sadahide ga 
uitgever Mo ri(-ya) li(hei), van 

Ba(kuro-cho) 2-(ehome) 
datering 2de maand van het 

haan-jaar Bunkyii 1 (= 
april 1861) 

Iiteratuur Foreigners, no. 33 

27. honkoku jinbutsu zu kei; orand a no 
kokuo 
atbeelding van men sen uit bar
baarse Landen; i.e. de koning van 
Holland 

a/meting 
gesigneerd 
uitgever 

datering 

literatuur 

verzameling 

35,2 x 23,6 em 
Ichieisai Y oshitsuya ga 
Ebi(-ya) Rin(nosuke) 
van Hori-echo 
Iste maand van het 
haan-jaar Bunkyii 1 (= 
febr. 1861) 
Tamba, no. 247 
Coevee 
Leiden, 2666-93, 165-9. 

tekst gedieht van Kanagaki Robun 
(1829-1894) 

Ze/fs de mensen 
die het kriebelschrift schrijven 
zijn vol verlangen naar 
de Verheven Weg 
van ons Land 

28. oranda dokoro banga wakai 
een Hollands paar; 
aan de bovenzijde een fonetisehe 
woordenlijst (Hollands) 

a/meting 35,2 x 24,4 em 
gesigneerd Y oshitora ga 
uitgever Yama(shiro-ya) lin(bei), 

van Shiba, Shimmei
mae 

datering 7de maand van het var
ken-jaar Bunkyii 3 (= 
juli 1863) 

Iiteratuur Foreigners, no. 145 

tekst (van reehts naar links) 
shi-ya-rni-se-n 

of 
ta-ri-i-da-ra-a-to 
to-ro-n-hi 
ehi-i-n-ge-n 
mo-o-i fu-ru-o 
sll-re-ku-te fu-ru-o 
su-ppu-ji-fu 
ka-a-ru-su 
su-no-i-to 

ra-n-ta-a-ru 
e-e-te-n-su-to-kku 

be-tto 
su-ra-a-pe-n 
o-mu-he-ru-su-de 

sharnisen 
of 

" driedraad" (!) 
trom(mel) 
zingen 
mooi(e) vrouw 
slechte vrouw 
spoedig 
kaars 
snuiten (van 
een kaars) 
lantaarn 
etensstok 
(eetstokje) 
bed 
slapen 
omhelsd 

29. Hollander (orandajin) met een 
Franse dame (furansu); op de aeh
tergrond een sehip; aan de boven
zijde een fonetisehe woordenlijst 
(Hollands) 

a/meting 36 x 24,5 em 
gesigneerd Keisai Y oshiikU ga 
uitgever O(rni-ya) Kyfi(bei?) 
graveur Hori Cho 
datering lOde maand van het 

aap-jaar Man-en 1 (= 
dec. 1860) 

literatuur Foreigners, no. 64 
verzameling F. K. Lotgering 

tekst (van rechts naar links) 
da-fu dag 
ma-a-n maan 
e-e-me-ru-su hemels 
a-a-ru-tsu aards 
re-e-ge-n regen 
u-wi-n-do wind 
u-wo-ru-ku wolk 
su-ne-e-wu sneeuw 
be-ru-gu berg 
ri-i-fi-ru rivier 
o-o-su-to oost 
u-we-su-to west 
so-i-do zuid 
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no-o-ru-do 
wo-o-mu 
ko-wo-ru 
ri-n-ke-su 
re-ku-tsu 
fo-o-ru 
a-ku-te-ru 
o-ppu 
o-n-de-ru 

noord 
warm 
koud(er?) 
links 
reehts 
voor 
aehter 
op 
onder 

30. shinwatari rakuda no zu 
afbeelding van een geimporteerde 
kameel 

a/meting 
gesigneerd 
uitgever 
datering 

35,8 x 24,5 em 
Issen Y oshiiku ga 
Yorozu-ya? 
vermoedelijk 1862 

tekst (van reehts naar links) 
Een wonderlijk rijdier is onlangs uit 

de westelijke streken aangekomen; het 
heet "kameel". 

De hoogte van het dier is 9 voet en 
5 duim; zijn poten zijn lang, en als het 
gaat zitten, buigt het zijn poten in 
drieen. Zijn vacht is kastanjekleurig. 

Het eet bij voorkeur daikon, wortels 
en zoete aardappelen. 

Door het feit dat zijn natuur rustig is, 
went het, naar verluidt, goed aan men
sen. 

Het kwam aan in Bunsei 5 (1822). 
De normale hoogte van een kameel 

is 7 voet, maar ditmaal was hij toch 
weI een stuk groter. 

Men kan het voorwaar (een teken 
DeemeD van) de overvloedige deugd 
van ons al jarenlang vredige rijk 

toeliehting 
- daikon is een lange witte wortel met 

de smaak van radijs of ramenas. De 
Latijnse naam is Raphanus sativus 
L. var. hortensis 

- de laatste zin doet vreemd en onbe
grijpelijk aan; maar zoiets komt 
meer voor 

31. oranda/une nu 
afbeelding van een Hollands sehip; 
in het medaillon het portret van 
een Hollander (?) 

a/meting 36,5 x 25,5 em 
gesigneerd Y oshitora ga 
uitgever Shima( -ya) Tetsu(ya) 

hammoto 

datering 2de maand van het geit
jaar Ansei 6 (= maart 
1859) 

tekst (van reehts naar links) 

Vroeger al waren de Hollanders zeer 
bedreven in de scheepvaartkunde, en 
trokken Hollandse schepen door de ge
hele wereld. 

De Hollanders hebben veel iDZieht in 
het vervaardigen van schepen om daar
mede op buitenlandse markten grote 
winsten te gaan behaIen. 

Zij zoeken goede materialen uit en 
gaan te werk als bij het opstapelen van 
een stenen muur; zij slaan ijzeren spij
kers en stoppen spleten dieht met pek en 
hennep; het zijn imponerende zaken. 

In de 4de maand zetten zij zeil van
uit hun land en in de 6de maand komen 
zij hier aan. 

Wanneer (het sehip) in Nagasaki (is 
aangekomen) en men de naast elkaar 
geplaatste kanonnen afvuurt, ontstaan 
er rookwolken, zodat het schip on
zichtbaar wordt. 

Wanneer de rook is opgetrokken dan 
blijken de zeilen, die zoeven nog in 
grote getale aanwezig waren, plotseling 
te zijn opgerold. 

Ook bij de afvaart sehiet men ka
nonnen af, en nog voor de rook is ver
vlogen heeft men reeds plotseling een 
aantal zeilen gehesen, en doen zo de 
mensen versteld staan. 

Hun manoevreren is voorwaar won
derbaarlijk snel en mysterieus 

toelieh ting 

- met de reisduur van 2 maanden 
"vanuit hun land" zal weI bedoeld 
zijn "vanuit Batavia". 

32. afbeelding van een Hollander 
(orand a), een Engelsman (igirisu) 
en een Amerikaanse (amerika); de 
laatste houdt een verrekijker in de 
hand 

a/meting 
gesigneerd 

uitgever 
datering 

literatuur 

35,5 x 24,5 em 
Ichiyfisai Hiroshige ga 
(= Hiroshige II) 
Kinrindo 
12de maand van het 
aap-jaar Man-en 1 ( = 
jan. 1861) 
Fascinating World, p. 32 
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33. (a en b) Yokohama shOkan shin zu 
getrouwe afbeelding van een han
delshuis in Yokohama: met een 
fonetische woordenlijst (Hollands, 
Engels en Amerikaans(!) 

toelichting 
Beide bladen maken deel uit van een 

triptiek (samenstel van 3 bladen van 
standaardformaat om het omvangrijke 
onderwerp beter te presenteren); het 
Iinkerblad bevindt zich niet in de ver
zameling. 

Onderstaande gegevens zijn voor 
beide bladen gelijk. 
a/meting 36 x 24 cm 
gesigneerd Gountei Sadahide ga 
uitgever Maru(-ya) Toku(bei?), 

van Bakuro(-cho), 2-
(chome) 

datering Iste maand van het 
haan-jaar Bunkyii 1 (= 
febr. 1861) 

Iiteratuur Tamba, no. 77 

teks t (33a) 
he-fu-n-ri heavenly 
he-e-me-ru-su hemels 
e-ru-su-ri earthly 
a-a-ru-zu aards 
soon sun 
ta-fu dag 
mu-u-n moon 
ma-a-n maan 

u-i-n-do 
u-i-n-do 
re-e-n 
re-e-ge-n 
hi-ru 
be-ru-gu 
shi-i 
se-e 

tekst (33b) 

wo-o-n 
e-e-n 
tsu-u 
te-wu-e-e 
su-ri-i 
do-ri-i 
(f)o-(w)o 
Hi-i-ru 
fu-a-i-fu 
he-e-fu 
shi-ki-su 
se-zu 
se-fe-n 
se-e-fe-n 
e-e-to 
a-ku-to 
na-i-n 

(niet vermeld) 

wind 
wind 
rain 
regen 
hill 
berg 
sea 
zee 

one 
een 
two 
twee 
three 
drie 
four 
vier 
five 
vijf 
six 
zes 
seven 
zeven 
eight 
acht 
nine 

te-i-n ten 
chi-ion tien 
i-re-fu-n eleven 
e-ru-fu elf 
en verder nog vanaf 12 en 13 tot 10.000 
en 100.000.000 toe. 
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1. INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING 

De kieswet van Thorbecke gaf in 1850 aan ruim tien procent 1) van de 
mannelijke nederlanders van 23 jaar en ouder het direkte kiesrecht voor de 
provinciale staten en de tweede kamer der staten-generaal. Behalve door 
sekse en leeftijd werd het kiesrecht beperkt door de census. Pas wanneer 
men een zeker bedrag in de direkte belastingen betaalde verkreeg men het 
kiesrecht. Voor die census telden mee de aanslagen in de grond- en personele 
belasting en de patenten. Artikel 76 van de grondwet van 1848 bepaalt dat 
de census moet liggen tussen f 20 en f 160, vast te stellen "overeenkomstig 
met de plaatselijke gesteldheid". Bij de kieswet van 1850 wordt de census 
vastgesteld. Thorbecke's voorkeur voor een relatief lage census blijkt dan 
uit het feit, dat van de 1231 Nederlandse gemeenten slechts 14 een census 
hebben van f 50 of hoger. Amsterdam spant de kroon met f 112, terwijl493 
gemeenten het minimum van f 20 als census hebben. Voor de verkiezingen 
van de tweede kamer en de provinciale staten geldt dezelfde census, voor 
de verkiezingen van de gemeenteraden de helft daarvan. Voor aIle verkie
zingen geldt de regel dat voor de census meeteIlen "aIle directe lasten, zoo 
opcenten als hoofdsom, verschuldigd aan 's Lands kas" 2). 

In het volgende zal het ons enerzijds gaan om de vraag wie nu precies het 
kiesrecht bezaten voor de tweede kamer en de provinciale staten. Anders 
gezegd: welke invloed heeft de beperking van het kiesrecht door de census 
op de sociale samenstelling van het kiezerscorps? 

Natuurlijk is deze vraag al eerder aan de orde gesteld, maar dat gebeurde 
dan toch vaak terloops, terwijl de antwoorden meer een indruk of een sug
gestie geven dan dat ze berusten op systematisch onderzoek. 

Zo suggereert I. J. Brugmans in zijn bekende redevoering over standen en 
klassen toch min of meer dat alleen leden van de door hem genoemde 
"fatsoenlijke stand" het kiesrecht bezaten S). Van Tijn wekt de indruk dat 
er onder de kiezers ook winkeliers waren 4). Maar het is niet erg duidelijk 
over welke verkiezingen het dan gaat. J. A. de Jonge spreekt het vermoeden 
uit dat het kiezersvolk na 1850 voor meer dan de helft gevonden moet 
worden in de beroepsgroepen van handel en ambacht 5). Bijna zeker slaat 
zijn opmerking op de verkiezingen voor de gemeenteraad. 

De Vries concludeert op basis van de aantalien kiesgerechtigden in de 
periode 1850-1887 dat iemand tot de gegoede burgerij behoorde wanneer 
hij kiesrecht genoot, waarbij hij veronderstelt dat het dan om een min of 

1) Joh. de Vries, Het censuskiesrecht en de welvaart in Nederland 1850-1917, in: 
Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek, dl. 34, 's-Gravenhage 1971, biz. 184. 

2) Kieswet 1850, artikel 2. 
S) I. J. Brugrnans, Standen en klassen in Nederland gedurende de negentiende 

eeuw, in: Verslag van de algemene vergadering van het Historisch Genootschap 
1959, Groningen 1960, biz. 32. 

4) Th. van Tijn, Tien jaren liberale oppositie in Amsterdam 1844-1854, in : Bij
dragen tot de Geschiedenis der Nederlanden XVII, 1963, bIz. 326. 

5) J. A. de Jonge, Delft in de negentiende eeuw, in: Economisch- en Sociaal
Historisch Jaarboek, dl. 37, 's-Gravenhage 1974, biz. 205. 
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meer homogene burgerlijke bovenlaag ging 6). Na 1887 werd het kiesrecht 
verruimd en kwamen ook minder gegoeden voor kiesrecht in aanmerking. 
Fahrensbach, een 19de-eeuwse onderzoeker, is daarentegen de mening 
toegedaan dat men van iemand die f 20,- a f 30,- belasting betaalde niet 
kon beweren "dat hij tot de vermogenden en de aanzienlijken in den lande 
behoort. Men ziet derhalve, de minvermogenden worden zelfs vrij sterk 
vertegenwoordigd" 7). 

De kolom "aanmerkingen" van de in ons artikel vermelde tabellen 
lijken deze mening te onderstrepen. Overigens zou een definiering van 
begrippen als "burgerlijke bovenlaag", "gegoedheid" e.d. op zijn plaats zijn, 
bij voorbeeld op basis van een bepaald aanslagbedrag waarbij dan ook nog 
rekening gehouden dient te worden met lokale verschilIen, d.w.z. een 
steenbakker in het Overijsselse Rijssen die f 80,- a f 100,- belasting 
betaalde, behoorde ongetwijfeld tot de plaatselijke elite, maar in Amsterdam 
zou hij nog niet eens kiesrecht genieten. Misschien kan men dit dilemma 
ondervangen door "gegoedheid" operationeel te definieren op basis van 
decielen, als voIgt bv.: onder de gegoeden van een gemeente verstaan wij 
diegenen die tot het bovenste deciel (10 %) van de aangeslagenen in de 
directe belastingen behoren. Toetsing van het werkelijkheidsgehalte van 
deze "top-tien (%)" zou dan op lokaal niveau moeten geschieden. 

Pogingen hiertoe zullen we niet ondernemen omdat dit niet aileen het 
bestek van ons artikel te buiten zou gaan, maar ook omdat de hier ge
publiceerde gegevens daar toch onvoldoende antwoord op geven. 

Naar onze mening kan het hierna afgedrukte bronnenmateriaal weI een 
vrij duidelijk inzicht verschaffen in de samenstelling van het kiezerscorps 
voor de tweede kamer volgens de kieswet van 1850. Het materiaal behoort 
tot de resultaten van een onderzoek, dat ingesteld was op last van de 
minister van binnenlandse zaken in 1842. Het onderzoek ging juist over de 
vraag: wie krijgt er kiesrecht bij een bepaalde census? Bij dit onderzoek 
ging men ervan uit dat de drie direkte belastingen met opcenten voor de 
census zouden meetellen. Over de kiezers onder het oude stelsel van voor 
1848 kan dit materiaal weinig uitsluitsel geven. In dat stelsel telde de patent
belasting voor de census niet mee. 

Uitgaande van de niet al te onvoorzichtige veronderstelling dat er zich 
tussen 1842 en 1850 geen grote sociale verschuivingen voltrokken hebben in 
de Nederlandse samenleving, kan dit materiaal uit 1842 ons onder andere 
iets vertellen over de gevolgen van de census in 1850. 

Anderzijds gaat het er ons om de welstand per gemeente te achterhalen, 
niet in absolute zin - daarover verstrekken de drie direkte belastingen geen 
informatie - maar weI in vergelijkende zin. Hiervoor is het van belang dat 
we iets meedelen over de struktuur van deze belastingen en in het kort de 
ontwikkeling in de loop van de 19de eeuw signaleren. Hebben we aan
nemelijk gemaakt dat de grondbelasting, de personele belasting en het 

6) De Vries, a.w., bIz. 225. 
7) Geciteerd bij De Vries, a.w., bIz. 188. 
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patentrecht een indicatie - zij het een niet vlekkeloze - van de welstand 
omstreeks 1850 vormen 8), dan biedt het bronnenmateriaal vervolgens met 
behulp van enige econometrische c.q. statistische technieken de mogelijkheid 
de verschillen in de verdeling van die welstand vast te stellen. Hiervoor 
hebben we gebruik gemaakt van een tweetal ongelijkheidsmaatstaven, de 
zgn. Gini-index en de Theilcoefficient. Ret begrip "welstand" wordt hier 
operationeel gedefinieerd als het gemiddeld per belastingplichtige en per 
hoofd opgebrachte belastingbedrag. Verder is het begrip "welvarendheid" 
ingevoerd dat eveneens in een specifieke betekenis gehanteerd zal worden. 
Tot slot zijn aan de bronnen enige hypothesen verbonden die statistisch 
getoetst zullen worden, en worden van enige gemeenten waar extreme 
waarden gevonden werden aanvullende gegevens verstrekt over de econo
mische en sociale struktuur omstreeks 1850. 

De hoofdstukken 1 en 6 zijn gezamenlijk geschreven. L. Blok is de auteur 
van hoofdstuk 2. De hoofdstukken 3, 4 en 5 zijn geschreven door J. M. M. 
de Meere. Op het bronmateriaal, dat in hoofdstuk 5 vermeld staat, wist 
L. Blok de hand te leggen. 

2. RET KlESSTELSEL IN DE EERSTE HELFr VAN DE 19DE EEUW 

Ter verduidelijking van de situatie, waarin genoemd onderzoek werd 
gehouden, volgen enige notities over het kiesstelsel in de eerste helft van de 
negentiende eeuw. Ret gaat natuurlijk niet aan in een inleiding als deze in 
details op dat onderwerp in te gaan 9). Enkele punten zijn echter van belang 
en volgen als samenvatting en karakteristiek van het kiesrecht, zoals dat in 
de eerste helft van de negentiende eeuw vigeerde. Dat stelsel laat zich 
typeren met de woorden: standen, indirekt en census. Ret indirekte karakter 
blijkt bijvoorbeeld uit het feit, dat de provinciale staten als kieskolleges 
fungeerden voor de tweede kamer der staten-generaal. De provinciale 
staten waren samengesteld uit vertegenwoordigers van de drie politieke 
standen: ridderschap, steden en platteland. Tenslotte gaat het om een type 
van censuskiesrecht, omdat het beperkt was tot die groep van mannelijke 
nederlanders van 23 jaar en ouder, die een zekere som betaalde in de grond
en personele belasting. De patenten telden in deze tijd niet mee voor de 
census. In feite was er in de steden en in de plattelandsgemeenten sprake 
van een dubbele census, een die het stemrecht beperkte en een veel hogere 
die het aantal mensen beperkte dat in de kieskolleges verkozen kon worden. 
Ret kiesstelsel was in hoofdlijnen vastgelegd in de grondwet en nader ge
regeld in stedelijke en provinciale reglementen. 

Bij de wijziging van de grondwet in 1840 werd in artikel zes bepaald, dat 
het kiesrecht bij de wet zou worden geregeld. Gezien het belang van de zaak 
was dat een begrijpelijke en ook zinvolle bepaling. Ret is echter niet gelukt 

8) De Vries, a.w., passim, heeft dit in feite al aangetoond. 
8) Vgl. L. Blok, Verkiezingen in Utrecht 1825-1848, in: Jaarboek Oud-Utrecht 

1975, biz. 19-27. 
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om uitvoering te geven aan dit artikel zes van de grondwet van 1840. In de 
eerste plaats kwam dat voort uit het feit dat de grondwet tegenstrijdige 
bepalingen bevatte. Schreef artikel zes voor het kiesrecht bij de wet te 
regelen, de artikelen 129, 130 en 132 spraken nog van reglementen op on
derdelen van dezelfde materie. Het kommentaar van Thorbecke luidde: 
"Men deed iets dat min goed was dan niets, omdat men herzag zonder 
verband" 10). In de tweede plaats hebben we hier te maken met de konsti
tutionele impasse van de jaren veertig. Deze werd in hoge mate bepaald 
door het ontbreken van voldoende eenheid van opvatting. Over vele punten 
van het kiesstelsel was men zo verdeeld, dat het de regering niet lukte een 
meerderheid achter een van de ontwerpen van wet te krijgen. Niet minder 
dan zes maal heeft de regering ontwerpen van kieswet bij de tweede kamer 
ingediend in de jaren 1840-1847. 

Het verslag van de kommissie van rapporteurs is meestal meteen al zo 
negatief, dat het ontwerp door de regering teruggenomen wordt; in de 
volgende zittingsperiode van de kamer komt men dan met een enigszins 
gewijzigd ontwerp. Waarover men zo van mening verschilde: moeten de 
leden van de stedelijke raad voor het leven gekozen worden of moeten ze 
periodiek aftreden; zouden de inwoners van plattelandsgemeenten voor
taan hun eigen gemeenteraad mogen kiezen of zou die door gedeputeerde 
staten benoemd moeten worden; zou bij de census ook de patentbelasting 
gaan meetellen? 

Het enige ontwerp van wet op het kiesrecht dat het in deze jaren tot een 
beraadslaging in een zitting van de tweede kamer bracht, sneuve1de in 
augustus 1847 roemloos doordat de kamer reeds het eerste artikel verwierp. 

De stagnatie in de jaren veertig wordt door de grondwetsherziening van 
1848 doorbroken. Dit geldt ook met name voor het kiesrecht. Ben meerder
heid van de tweede kamer heeft zich bepaalde punten uit de nieuwe grond
wet laten opdringen 11). Dat blijkt ook uit inhoud van de koninklijke 
boodschap, waarmee in de zitting van 20 juni 1848 de ontwerp grondwet 
aan de tweede kamer wordt aangeboden. Na een verwijzing naar de ge
beurtenissen in het buitenland wordt een beroep op de Ieden van de kamer 
gedaan "om wederkeerig inschikkelijk te zijn en iets van eigene denkwijze 
ten offer te brengen" 12). Vele kamerleden worden inderdaad zo inschik
kelijk, dat ook het ontwerp van wet op de samenstelling van de staten
generaal in de zitting van 19 augustus 1848 met 41 tegen 15 stemmen aan
vaard kan worden. 

Vit de stemverhouding blijkt weI, dat niet allen aan het dringend appel 
gehoor gaven. Het was dan ook een heel grote stap, die men van het oude 
naar het nieuwe kiesstelsel moest zetten. Het nieuwe stelsel wijkt radikaal af 

10) J. R. Thorbecke, Over de herziening van ons kiesstelsel, Leiden 1842, bIz. I. 
11) J. C. Boogman, J. R. Thorbecke - Uitdaging en Antwoord, in Bijdragen en 

Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, jrg. 87 (1972), 
biz. 370. 

12) Handelingen van de Regering en de Staten-Generaal over de herziening der 
Grondwet 1847-1848, 's-Gravenhage 1848, I, bIz. 300. 
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van het oude. De politieke standen, zuilen van het oude stelsel, verdwijnen 
geheel. Iedere mannelijke Nederlander van 23 jaar en ouder, die een zekere 
som in de direkte belastingen betaalt, krijgt het recht direkt zijn stem uit te 
brengen ter benoeming van leden van de tweede kamer, de provinciale 
staten en de gemeenteraad. Overigens bleef het een censuskiesrecht, zoals in 
het begin van deze inleiding is aangeduid. 

Voor een overzicht van de censuswijzigingen in de eerste helft van de 
19de eeuw verwijzen we naar bijlage I. 

De Vries vermoedde dat men volgens de kieswet van 1850 kiesgerechtigd 
was op basis van sommering van de afzonderlijke aanslagen in de directe 
belastingen 13). De juistheid van dit vermoeden kunnen wij bevestigen aan 
de hand van een "Lijst, de personen aanwijzende die tot het kiezen van 
Leden van de Tweede Kamer bevoegd zijn" en een "Opgave van de be
lastingschuldigen, voorkomende op de kohieren der directe belastingen" te 
Haarlem, beide uit het jaar 1850 14). 

Hieruit blijkt zonneklaar dat men op basis van somrnering al dan niet 
kiesrecht genoot. Bij De Bosch Kemper lezen we verder dat ook diegenen 
kiesgerechtigd waren "die op een gezamenlijken naam zijn aangeslagen" 16). 
Interessant is ook dat de kieswet bepaalde dat de "aanslag van de vrouw 
en minderjarige kinderen geldt voor aanslag van den man of den vader" 16). 
Een grote gezinsbijdrage (waarschijnlijk zal dit zich voomamelijk hebben 
voorgedaan bij patentplichtigen) kon het gezinshoofd (wiens eigen bijdrage 
ontoereikend was) derhalve kiesgerechtigd maken. Mogelijk is dit bij 
winkeliers, ambachtslieden (bazen) van enige betekenis geweest; de arbei
dersklasse zal in ieder geval weinig politiek profijt van een dergelijke be
paling getrokken hebben. 

De betrekkelijk lage census door Thorbecke in 1850 voorgesteld is niet 
zonder tegenspraak door de tweede kamer aanvaard. Die tegenspraak 
kwam gedeeltelijk voort uit de voorgeschiedenis van het ontwerp kieswet 
van Thorbecke. Velen vergeleken de door hem voorgestelde census met die 
van het voorlopig kiesreglement van 1848 en met de eerste voorstellen van 
De Kempenaer in 1849. 

Een belangrijk nieuw element in het kiesstelsel vormde vanaf 1850 het 
feit, dat voor de census nu ook de patentbelasting ging meetellen. Welk 
verschil het maakt in aantallen kiezers of men die belasting al dan niet voor 
de census meetelt is op te maken uit de getallen die de leden van de tweede 
kamer daarover ter informatie in juni 1850 kregen aangeboden 17). 

18) De Vries, a.w., bIz. 188. 
14) Gemeentearchief HaarIem, Ingekomen stukken dd. 15 juli 1850, nr. 98 en 

ingekomen stukken dd. 19 juni 1850, nr. 98 bijiage. 
16) J. de Bosch Kemper, Handieiding tot de kennis van het Nederlandsche 

Staatsregt en Staatsbestuur, dl. 3, Amsterdam 1865, bIz. 438. 
16) Idem. 
17) Berekening op grond van de tabellen, opgenomen in de Bijiagen tot het 

Versiag der Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1849-1850, 
bIz. 361-370. De indeling in hoofdkiesdistrikten is gekorrigeerd aan de hand van 
de tabel behorende bij de kieswet van 1850. 
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De invloed van de patentbelasting op het aantal kiezers 

aandeel kiezers door patent-
Hoofdkiesdistrikt Leeuwarden census belasting in procenten 

Leeuwarden 
f50 ~ Franeker 30 27,24 Bolsward 36 

Harlingen 36 
plattelands- 30 14,06 
gemeenten 
Totaal 19,96 

Hoofdkiesdistrikt Haam 
Hoorn 

32 ~ Enkhuizen 32 
Edam 32 28,9 Monnickendam 32 
Medemblik 32 
Purmerend 40 
plattelands- 32 10,56 
gemeenten 
Totaal 16,01 

Hoofdkiesdistrikt Nijmegen 
Nijmegen 36 14,38 
plattelands- 20 8,07 
gemeenten 
Totaal 9,71 

Het percentage van de kiezers dat op grond van het meetellen van de 
patentbelasting aan de census voidoet varieert naar kiesdistrikt van bijna 
10 tot bijna 20. Maar die cijfers zijn te globaal. Als we de kiesdistrikten 
onderscheiden naar stedeIijke- en plattelandsgemeenten wordt het effekt 
van het meetellen van de patentbelasting veel duideIijker. Het is een niet 
verwonderlijke, maar weI erg duideIijke konklusie. Zulke berekeningen 
mogen verheiderend zijn, ze geven slechts bij benadering antwoord op de 
vraag wie het kiesrecht bezaten. Dichter in de buurt van een antwoord 
kunnen we komen door een onderzoek naar de beroepen van de kiesge
rechtigden. 

De voortdurende pogingen van de regering om het kiesrecht bij de wet 
te regelen hebben nogal wat informatief materiaal opgeleverd. 

Het hierna afgedrukte is er een gedeelte van; het is aanwezig in het 
archief van binnenlandse zaken 18). In 1842 overweegt men serieus ook de 
patentbelasting bij de census te betrekken. Ook wilde men proberen de 
census zo te bepalen, dat overal ongeveer een twintigste of een dertigste 
gedeeite van de bevolking stemgerechtigd zou zijn. De minister van binnen
landse zaken wilde zich zo grondig mogelijk informeren en vroeg zijn kol
lega van financien om de gouverneurs van de provincien "enige statistieke 

18) Algemeen Rijksarchief, Binnenlandse Zaken, Ie Afdeling, exh. 23 mei 1842 
nr. 10, en 13 maart 1843 nr. 16. 

13 



182 WELSTAND EN CENSUSKIESRECHT IN NEDERLAND OMSTREEKS 1850 

opgaven" te doen verzamelen. Zo worden in veel gemeenten de ontvangers 
der direkte belastingen aan het werk gezet om belastingstratifikaties te 
maken; voor iedere provincie moest dat in een aantal steden en plattelands
gemeenten gebeuren. Zo'n stratifikatie kon lopen van f 4 tot f 1000, onder
verdeeld in twintig kategorieen. Deze gegevens waren kennelijk niet zo 
moeilijk te verstrekken, van iedere provineie kwamen ze binnen. Meer 
hoofdbrekens kostte de volgende vraag: indien men een twintigste of een 
dertigste gedeelte der bevolking stemrecht geeft "tot welke staat de daarin 
begrepene ingezetenen zouden behoren, en of de bedoelde verhouding 
geaeht kon worden in de toepassing niet te zeer af te dalen tot lieden, wier 
maatsehappelijk standpunt te laag geplaatst is, om hen tot de belangrijke 
roeping van het stemrecht toe te laten" 19). De overziehten van de aantallen 
belastingsehuldigen komen via de gouvemeurs over het algemeen vlot 
binnen. Maar met de vraag over "het maatsehappelijk stand punt" weet men 
niet in alle provineies goed raad. Voor onze probleemstelling is het ant
woord op die vraag van grote betekenis. In een aantal provincies wordt 
helaas geen melding gemaakt van de maatsehappelijke positie van de 
betrokkenen. De berekeningen aan de hand van de bronnen laten in ieder 
geval zien of er in deze provineies al dan niet sprake is van een afwijkend 
patroon. 

De werkwijze van de "statistieke opgaven" was eenvoudig en verliep als 
voIgt: allereerst bepaalde men het 1/20ste of 1/30ste deel van de bevolking, 
vervolgens werd het aantal belastingpliehtigen geteld vanaf de hoogste 
klasse naar de daaronder liggende belastingklassen tot het 1/20ste of 1/30ste 
deel van de bevolking bereikt was en werd in die belastingklasse de census
grens getrokken. Het is niet ondenkbaar dat de aan de hand van deze op
gaven verzarnelde informatie heeft bijgedragen tot de vaststelling van de 
census van 1850; de Zeeland-tabel wijst by. in deze riehting. Toeh is in de 
meeste gevallen in 1850 een veel ruimere marge dan het 1/20ste deel van de 
bevolking te eonstateren. 

3. DE BELASTINGSTR{!KTUUR OMSTREEKS 1840 

Voor de belastingstruktuur van omstreeks 1840 is de wet van 12 juli 1821 
(staatsblad no. 9) van belang geweest. Deze wet betekende niet zozeer een 
fundamentele wijziging ten opziehte van de belastingen die uit de Franse 
tijd dateerden, maar braeht een reorganisatie tot stand. Een reorganisatie 
die noodzakelijk was geworden door de vereniging van de noordelijke en 
zuidelijke Nederlanden. Voor dit laatste land betekende de wet van 1821, 
die met ingang van 1 januari 1823 van kraeht zou worden, weI een grote 
verandering. 

De zuidelijke Nederlanden hadden behoefte aan protectionistisehe 
belastingmaatregelen ten behoeve van een opkomende industriele ont
wikkeling aldaar, terwijl de noordelijke Nederlanden voor de aldaar 

19) De minister van financien aan de gouverneurs van de provincies in een 
schrijven dd. 16 maart 1842. 
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plaatshebbende handelsactiviteiten meer hell verwachtten van vrijhandels
beginselen, of zoals Van Rogendorp het in zijn pleidooi voor de invoering 
van de beginselenwet formuleerde: "Ret onderhavige ontwerp van wet, 
hetwelk: grootendeels de belemmeringen vernietigt, geene bekrompene in
zigten kent, en door geene plaatselijke belangen wordt ingeboezemd, geeft 
ons terug aan ons zelven, en aan die gemeenschap onder de volken, welke 
blijkbaar tot de bedoelingen der Voorzienigheid met het menschdom be
hoort, als welke noch dezelfde goederen aan aile luchtstreken, noch de
zelfde soorten van nijverheid aan alle geslachten der volken verieent, en 
dus den koophandel tot eenen band onder de natien stelt, tot beschaving 
der wereld" 20). Dergelijke argumenten konden de Belgen blijkbaar toch 
niet erg overtuigen: "Ret doet mij leed, dat de woeste staat van de verga
dering en van de tribunes ... het opvatten van het woord onraadzaam 
maakten" 21). 

De grondgedachte van de beginselenwet was volgens Van Rogendorp 
handel en nijverheid te ontlasten; het accent zou meer komen te liggen op 
het verbruik en het personeel. Ondanks de bezwaren van Belgische zijde 
werd de wet aangenomen en trad zoals gezegd per 1 januari 1823 in werking. 
De wet omvatte de volgende belastingen. 

1. Directe belastingen, op: 
- ongebouwde en gebouwde eigendommen (grondbelasting) 
- het personeel, naar een zestal grondslagen (huurwaarde, deuren 

en vensters, haardsteden, meubilair, dienstboden en paarden) 
- de patenten. 

II. Indirecte belastingen, te weten: 
registratie-, zegel-, griffie-, successie- en hypotheekrechten. 

III. Accijnsen, op: 
het zout, het gemaal, het geslacht, de wijn, binnen- en buitenlands 
gedistilleerd, binnenlands bier en azijn, suiker alsmede op het col
lectief zegel. 

IV. Belasting op gouden en zilveren werken en als laatste 
V. De in- en uitgaande rechten. 

Deze struktuur bleef tot aan het eind van de 19de eeuw vrijwel onge
wijzigd. We zuIlen nu afzonderlijk aandacht besteden aan de directe be
lastingen. 

3.1. De grondbelasting 

Ret onderscheid in gebouwde en ongebouwde eigendommen in beginsel 
bij de wet van 1821 aangegeven werd tot 1832 aangehouden (staatsblad 
nr. 1 en 65); daarna werd alleen over grondbelasting gesproken tot de wet 
van 24 april 1843 (staatsblad no. 14), die de tweedeling opnieuw invoerde. 

20) G. K. Van Hogendorp, Bijdragen tot de huishouding van Staat in het 
Koningrijk der Nederlanden, verzameld ten dienste der Staten-Generaal. Tweede 
verbeterde uitgave, zesde deel, Zaltbommel1854, biz. 252. 

21) Idem, biz. 262. 
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Essentieel voor de vaststelling van de jaarlijkse hoofdsom (+ opcenten) 
voor de gebouwde en ongebouwde eigendommen waren de uitkomsten van 
bet kadaster. In 1808 was men al met een kadaster begonnen, maar om al
lerlei redenen waren de werkzaamheden bij de invoering van de beginselen
wet van 1821 nog niet voltooid 22). Voor de gebouwde eigendommen golden 
aanvankelijk de kadastrale uitkomsten van 1809. Een speciale commissie 
in 1817 ingesteld moest onder andere zoeken naar een mogelijkbeid om 
buiten het kadaster om een norm te vinden voor een gelijkmatiger ver
deling van de grondbelasting over de provincies dan tot dusver geschiedde 
(dezelfde commissie zocht trouwens ook naar nieuwe grondslagen voor de 
personele belasting). De commissie kwam na een paar jaar tot de slotsom 
dat er buiten bet kadaster om geen adequate norm te bedenken was 23). 

Pas in de dertiger jaren van de 19de eeuw kon bet kadaster zijn werkzaam
heden voltooien; voor de provincie Limburg zou dit nog jaren duren. Van 
een drietal provincies zijn de resultaten indertijd gepubliceerd 24). 

Als basis voor de kadastrale schattingen hanteerde men niet aileen de 
huurwaarde van de gebouwde en ongebouwde eigendommen, maar werden 
ook de marktprijzen van graansoorten, aardappelen, hooi, stro, peul
vruchten, boter, kaas en dergelijke (van de provinciale marktplaatsen) als 
richtsnoer voor de waardebepaling genomen 25). 

Vanwege de reeks van bezwaren die na de totstandkoming van het 
kadaster in 1832 tegen de resultaten waren gerezen, werden de uitkomsten 
nog niet voiledig toegepast. Met ingang van 1835 bleven voor de helft de 
vaste per provincie geldende repartities gehandhaafd en werden voor de 
andere helft de nieuwe kadastrale uitkomsten gehanteerd (behalve voor de 
provincie Limburg waar voorlopig nog de oude repartitie van kracht bleef). 
Zo werden geleidelijk aan de nieuwe kadastrale schattingen gebanteerd bij 
de bepaling van de verdeling van de belastingaanslagen over de provincies. 
Voor de verdere verdeling van het "omslag"-deel onder de eigenaars golden 
overigens van meet af aan de nieuwe kadastrale berekeningen 26). "Repar
titie" hield het volgende in: eerst stelde de landelijke overbeid een jaarlijkse 
vaste som per provincie vast, vervolgens werden deze bobfdsommen over 
de arrondissementen, kantons en gemeenten omgeslagen en uiteindelijk 
over de belastingplichtigen. 

Onder andere bij Engels vernemen we 27) welke soorten ongebouwde en 
typen gebouwde eigendommen belast waren. Van de drie provincies die hun 

22) P. H. Engels, De belastingen en de geldmiddelen van den aanvang der 
Republiek tot op beden, Utrecht 1862, bIz. 311. 

23) M. W. F. Treub, Ontwikkeling en verband van de Rijks-, Provinciale-, en 
Gemeentebelastingen in Nederland, Leiden 1885, biz. 293. 

24) F. N. Sickenga, Geschiedenis der Nederlandsche Belastingen sedert het 
jaar 1810, eerste deel, Utrecht 1883, biz. 36. 

26) A. van Tonderen, Beschouwing der kadastrale uitkomsten in Vriesland, 
Leeuwarden 1842, bIz. 89. Deze kadastrale uitkomsten bevatten trouwens een 
scbat aan statistische informatie. Zie verder ook Engels, a.w., biz. 312. 

26) Sickenga, a.w., biz. 33. 
27) Engels, a.w., biz. 308, 309. 
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kadastrale uitkomsten publiceerden 28) hebben we de volgende algemene 
gegevens kunnen berekenen: 

Provincie 

Noord
Holland 
Zuid
Holland 
Friesland 

Onbelaste percelen 
omstreeks 1832 

Gebouwde Ongebouwde 
eigendom- eigendom-

men 
(%) 

5,5 

7,2 

3 

men 
(%) 

1,2 

1,1 

Onbelaste 
hectaren 

(%) 

7,4 

6,1 

5 

Aantal grond
eigenaren 

Abs. 

52085 

54403 

39815 

Per 100 
inw. 

12,7 

11,3 

17,5 

Gemiddelde huurwaarde van een Aantal inwo

ners per huis 

Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Friesland 

Woonhuis 

fl11,-
80,-
35,-

Pakhuis/ 
schuur 

f82,2 
64,3 
23,8 

Fabriek/ 
trafiek 

f374,7 
312,5 
158,3 

6,5 
6,5 
6 

Opvallend zijn vooral de hogere huren in Noord- en Zuid-Holland ten 
opzichte van Friesland. De uitkomsten van de kadastrale schattingen uit 
deze periode hebben zeer lang nadien als basis voor de repartities gediend. 
Slechts mutaties door het slopen of bouwen van nieuwe woningen (die voor 
een bepaalde periode bovendien van het betalen van grondbelasting werden 
vrijgesteld), of het verloren gaan c.q. veranderen van bestemming van de 
ongebouwde eigendommen zoals geregeld bij de wet van 24 april 1843 
(staatsblad no. 14) konden in de opbrengsten van de grondbelasting tot 
uitdrukking komen. Aanpassingen op basis van vermeerderde of vermin
derde huurwaarde hadden echter niet plaats, waardoor de grondbelasting 
een tamelijk statisch karakter bleef houden en op den duur steeds minder 
een afspiegeling vormde van de reele huurwaarde, temeer omdat een 
nieuwe kadastrale opmeting nog ruim veertig jaar op zich lieten wachten. 

Ook Engels constateert dat vanwege de "fixiteit" van het kadaster de 
veranderingen in de waarde van de gebouwde en ongebouwde eigendom
men nauwelijks tot uitdrukking kwamen 29). De verhoging in de hoofd
sommen was voomamelijk toe te schrijven aan ontginningen en nieuw
bouw, aldus Engels. Verder is de waarde van de gebouwde en ongebouwde 
eigendommen tussen 1850 en 1860 sterk toegeDomeD terwiji dit Diet in de 

28) Van Tonderen, a.w., passim. J. C. R. Van Hoorn van Burgh, Beschouwing 
van de kadastrale uitkomsten in Zuid-Holland, 's-Gravenhage 1833, passim. J. D. 
Hoeufft, Beschouwing der kadastrale uitkomsten in Noord-Holland, Haarlem 
1841, passim. De in deze bronDen vermelde gegevens worden per plaats gegeven. 

29) Engels, a.w., biz. 317. 
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hoofdsonunen tot uitdrukking komt. Een voorbeeld te Ridderkerk laat 
zien dat de prijs voor een hectare land in 1801 f 240,- bedroeg; dezelfde 
grond werd in 1846 voor f 600,- per hectare en in 1851 voor f 1260,- per 
hectare verkocht SO). 

Pas met de invoering van de wet van 26 mei 1870 (staatsblad no. 82) 
werd rekening gehouden met vermeerdering c.q. vermindering van de be
lastbare opbrengst van voorlopig alleen de gebouwde eigendommen. 
Terecht constateerde Treub dat het raadselachtig is waarom deze regel ook 
niet op de ongebouwde eigendommen van toepassing werd verklaard S1). 
Verder bepaalde deze wet dat de gegevens van het kadaster per periode van 
20 jaar herzien moesten worden. Als uitvloeisel van de wet van 1870 werd 
bij de wet van 22 juJi 1873 (staatsblad no. 116) afgestapt van het repartitie
systeem per provincie op de gebouwde eigendommen; hiervoor in de plaats 
kwam een geJijke percentuele hefting op de belastbare opbrengst van elk 
perceel voor het gehele land. In 1875 kwamen de nieuwe schattingen van 
het kadaster gereed voor de gebouwde eigendommen die met ingang van 
1876 van kracht zouden zijn en daarmee de opmetingen uit 1832 voor deze 
categorie als basis deden vervallen. Tot 1876 had als hoofdsom ± 12,3 % 
van de belastbare opbrengst gegolden. Over 1875 was de belastbare op
brengst van de gebouwde eigendommen f31.201.ooo,- (= f3.837.723,
als hoofdsom). Het jaar daarop bedroeg de belastbare opbrengst 
f 74.501.000,- 32). Nu werd niet het oude percentage als hoofdsom
norm genomen, maar werd de hoofdsom afgestemd op de situatie van 
het afgelopen jaar. Hierdoor kwam men uit op een percentage van 5,2 van 
de belastbare opbrengst (hoofdsom f 3.874.052,-). Treub en later ook De 
Vries constateren dan ook terecht dat de wetgever geen belastingverhogende 
intenties koesterde 3S); was in 1876 hetzelfde percentage als in 1875 ge
hanteerd, dan zou dit een aanzienlijke belastingverzwaring hebben bete
kend. De wet van 25 april 1879 (staatsblad no. 89) bracht eveneens voor de 
ongebouwde eigendonunen een gelijke landelijke maatstaf, die overigens pas 
in 1893 van kracht werd. 

Het feit dat over een lange reeks van jaren de hoofdsommen van de grond
beJasting slechts een geringe groei vertonen 34) Jigt derhalve niet aan een 
geringe stijging in de (huur-)waarde van de gebouwde en ongebouwde 
eigendommen, maar aan de gehanteerde belastingnorm. Dit brengt ons op 
het punt van de grondbelasting als indicator van de welstand. 

3.1.1. Grondbelasting als welstandsindicator 

Hoe gebrekkig de toeneming c.q. vermindering van de pachtprijs 
voor ongebouwde eigendommen in de jaarlijkse hoofdsommen (het 
jaarlijks op te brengen belastingbedrag) tot ujtdrukking komt leert het 

SO) Voorbeeld bij Engels, a.w., biz. 318. 
31) Treub, a.w., biz. 298. 
S2) Sickenga, a.w., biz. 68. 
83) Treub, a.w., biz. 299, 300. De Vries, a.w., biz. 190. 
34) De Vries, a.w., biz. 190; zie ook grafiek I op biz. 202. 
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volgende. In 1846 bedroeg de hoofdsom voor ongebouwde eigendommen 
f 5.199.123,5536). In 1879 is de hoofdsom gestegen tot f 5.513.083,18 36); 
een stijging van ± 6%. Bij de wet van 28 april 1879 had zoals gezegd een 
herschatting van de pachtwaarde van de ongebouwde eigendommen plaats. 
De berekeningen v66r die tijd hadden nog steeds betrekking op de kadastrale 
uitkomsten van 1832. Deze laatste schatting bedroeg ruim 46 miljoen gul
den; de herschatting van 1879 bedroeg meer dan het dubbele, n1. 
f 96.146.688,80 31); de 6 % stijging van de hoofdsom steekt hier schril bij af. 

De stijging van de pachtprijzen die in dezelfde orde van grootte ligt blijkt 
ook uit de nu volgende tabel 38): 

36) Statistiek van het koningrijk der Nederlanden. Bescheiden betretfende de 
geldmiddelen. Eerste stuk, 's-Gravenhage 1861, biz. 18. 

86) Idem, negende stuk, 's-Gravenhage 1884, bIz. 15. In 1900 was de hoofdsom 
ten opzichte van 1879 niet veel meer gestegen; deze bedroeg toen f 5.789.994,04. 

") Deze cijfers bij N. G. Pierson, Leerboek der Staathuishoudkunde. Eerste 
deel, Haarlem 1912, bIz. 137. 

88) Ontleend aan de Bijdragen van het Statistisch Instituut. Tweede jaargang 
no. 3 dd 1886, biz. 68. De cijfers uit deze tabel zijn het resultaat van een door het 
instituut ingestelde enquete. Op dezelfde pagina komt een tabel voor die aileen op 
Kampereiland (Overijssel) betrekking heeft en over een lange reeks van jaren de 
volgende prijsontwikkeling te zien geeft: 

Gemiddelde 
pachtprijs 
per hectare Indexcijfers 

Periode (in guldens) (1831-1840 = 1(0) 

1682-1692 7,03 28 
1692-1702 6,91 27 
1702-1712 8,30 33 
1712-1722 9,21 37 
1722-1732 9,36 37 
1732-1742 10,43 41 
1742-1752 9,86 39 
1752-1762 8,84 35 
1762-1772 10,05 40 
1772-1782 10,69 42 
1782-1793 11,40 45 
1793-1803 15,40 61 
1803-1813 33,73 134 
1813-1822 27,46 109 
1822-1831 26,20 104 
1831-1840 25,19 100 
1840-1849 30,89 123 
1849-1859 39,83 158 
1859-1869 73,51 292 
1869-1885 88,53 351 

Hierbij moeten we weI bedenken dat het aantal percelen van de periode 1682-1692 
tot het laatste tijdvak 1869-1885 was opgelopen van 56 met een totale oppervlakte 
van 2343 hectare tot 83 perceien met een totale oppervlakte van 3483 hectare. De 
prijsstijging van 1850 tot 1885 geeft ook hier een verdubbeling te zien. 
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Gemiddelde pachtprijzen in Nederland 

Periode Bouwland (a) Wei- en hooiIand (b) a+b 

Pacht- Index- Pacht- Index- Pacht- Index-
prijs per cijfers prijs per cijfers prijs per cijfers 
heet. (in (1835- heet. (in (1835- hect. (in (1834-
guldens) 1840 = guldens) 1840 = guldens) 1840 = 

1(0) 1(0) 1(0) 

1835-1840 28,43 100 32,86 100 31,21 100 
1840-1845 31 ,13 110 37,26 113 35,09 112 
1845-1850 40,36 142 40,31 123 38,32 123 
1850-1855 40,34 142 40,25 122 39,67 127 
1855-1860 50,26 177 47,72 145 46,88 150 
1860-1865 54,81 193 58,02 177 58,46 187 
1865-1870 58,45 206 65,62 200 64,48 207 
1870-1875 70,92 249 77,53 236 75,32 241 
1875-1880 82,38 290 91,65 279 84,81 272 
1880-1885 81,88 288 94,95 282 86,96 279 

We zien dan dat de prijzen van 1845 tot 1885 meer dan verdubbeld zijn. 
AI eerder hebben we iets opgemerkt over de verschillen in de belastbare 

opbrengst van de gebouwde eigendommen voor en na 1875 en de nieuwe 
kadastrale schattingen die met ingang van 1876 voor deze categorie ef
fectief werden. Ben vergelijking tussen de jaren 1846 en 1879 39) laat zien 
dat in het eerste jaar de belastbare opbrengst f 25.445.061,05 en in het 
laatstejaar f77.562.171,55 bedroeg (een stijging van de huurwaarde van de 
gebouwde eigendommen van 205 %). Bezien we nu de verschillen in hoord
sommen voor dezelfde tijdstippen dan kunnen we slechts een prijsstijging 
van 30 % waarnemen 40). Dit betekent dat de belangrijke waardevermeer
dering na 1846 van zowel de gebouwde als de ongebouwde eigendommen 
nauwelijks tot uitdrukking komt in de gehanteerde hoofdsommen (voor de 
eigenaars ongetwijfeld een plezierige zaak dat er geen vaste relatie tussen de 
waardevermeerdering van hun percelen en de daarmee in sterke mate ten 
achter blijvende belastingdruk bestond). 

Vit het hierbovenstaande moge nogmaals blijken dat de grondbelasting 
als welvaartsindicator voor ontwikkelingen tussen 1832 en 1876 respectie
velijk 1879 nauwelijks bruikbaar is. 

In dit verband is de vraag van belang of een en ander consequenties heeft 
voor de interpretatie van de 1841/1842-tabellen. Aangezien wij met de 
tabellen uit 1841/1842 niet de " welvaart" (lange-termijn ontwikkeiing) 
maar de "welstand" (momentopname) op dat tijdstip trachten te achter
halen is de grondbelasting nog wei als welstandsindicator te gebruiken 
omdat de (pacht)prijsstijgingen tussen 1832 en 1841/1842 nog niet zo af
wijkend zijn (± 10 a 15% tegen een stijging van de hoofdsom van ± 

39) We hanteren hier dezelfde jaren als voor de ongebouwde eigendommen. 
Voor de bronnen zie de noten 35 en 36. 

40) In 1846 bedroeg de hoofdsom van de gebouwde eigendommen f 3.115.455,70 
en in 1879 f 4.036.258,30. Voor de bronnen zie eveneens de noten 35 en 36. 
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3 %) 41) dat het te betalen belastingbedrag geen enkele afspiegeling meer 
vormt van de werkelijke waarde van de gebouwde en ongebouwde eigen
dommen in 1841/1842 42). 

3.2. De personele belasting 

In de jaren 1841/42 berustte de personele belasting nog steeds op de zes 
grondslagen zoals die in de beginselenwet van 1821 waren vastgesteld. In 
feite was de personele belasting, evenals de grondbelasting, zelfs een voort
zetting van de situatie v66r 1821: de beginselenwet van 1821 verving voor 
de personele belasting het oude repartitiesysteem door het quotisatie
systeem 43), een methode op basis van vaste grondslagen waarbij meer 
rekening gehouden werd met de feitelijke situatie van elke belastingplichtige. 
Zoals al eerder werd vermeld, berustte de personele belasting op een zestal 
grondslagen die we nu uitgebreider aan de orde zullen stellen en voor
namelijk zullen belichten tegen de achtergrond van de situatie omstreeks 
1841/42. 

1. De huurwaarde 

De belasting op de huurwaarde werd geheven van de gebruikers van de 
belaste panden, ongeacht of zij al dan niet de eigenaars waren. Belast 
werden woonhuizen, pakhuizen, schuren, stallen en andere bergplaatsen. 
Schuren, stallen en overige bergplaatsen die in de agrarische sector in gebruik 
waren, waren vrijgesteld: "een nieuw privilegie voor den landbouw, die 
reeds van het patent was vrijgesteld", merkt Treub op 44). 

Het tarief van deze grondslag werd bij de wet van 29 maart 1833 (staats
blad no. 4) verhoogd van 4 naar 5 % van de onzuivere huurwaarde (= de 
gemiddelde huurprijs verhoogd met bepaalde lasten). De wet van 29 
december 1835 (staatsblad no. 43) regelde verder de vrijstellingen van 
woonhuizen beneden f 18,- in gemeenten met minder dan 3000 inwoners, 
opklimmend tot f 54,- in gemeenten met meer dan 48.000 inwoners. 
Voor woningen in dezelfde categorieen gemeenten die net iets boven deze 
vrijgestelde huren lagen, gold een verminderd tarief. Verder waren o.a. de 
volgende gebouwen vrijgesteld: kerken, synagogen, overheidsgebouwen, 
scholen, academies, universiteiten, verpleeginrichtingen e.d., gebouwen 
met een agrarische bestemming, fabrieksgebouwen, opslagplaatsen van 
winkeliers en ambachtslieden (verkoopruimten werden weI belast), ge
bouwen voor ontginning, veenafgraving, eendenkooien, rook- en droge
rijen. Verminderde belasting (de helft) gold verder voor bepaalde gedeelten 
van gebouwen die bij huurkoetsiers, logementshouders, houders van bij
zondere bestedelingen-, proveniers-, verbeter- of krankzinnigenhuizen in 

41) Engels, a.w., biz. 314, 315, alsmede de tabel betreffende de gemiddelde 
pachtprijzen. 

42) Zie ook De Vries, a.w., bIz. 197/198. 
43) Engels, a.w., bIz. 321. 
44) Treub, a.w., bIz. 313. 
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gebruik waren. Na 1841/42 zijn er nog twee volgende wetswijzigingen ge
weest die het aantal vrijstellingen hebben uitgebreid (wet van 24 april 1843 
- staatsblad no. 15 - en de wet van 1 april 1869 - staatsblad no. 59 -). 

2. Deuren en vensters 

De tweede grondslag was gebaseerd op de "in open of buitenlucht uit
komende deuren en vensters" van gebouwen zoals bedoeld bij de eerste 
grondslag. Per etage werden aanvankelijk verschillende tarieven gehan
teerd: beneden was het duurst; etages waren goedkoper. De genoemde wet 
van 1833 liet deze onderscheidingen vervallen. Hiervoor in de plaats kwam 
de regeling die de grootte van de gemeente van invloed verklaarde op het 
tarlef: hoe groter de gemeente des te hoger het tarler. Voor woonhuizen 
die bij de eerste grondslag waren vrijgesteld, werd ook geen deuren-en
venster-geld betaald. Het tarief bedroeg bij de wet van 1833 40 cent per 
deur c.q. venster in gemeenten beneden de 3000 inwoners, opklirnmend tot 
70 cent in gemeenten met meer dan 48.000 inwoners. De wet van 1835 ver
hoogde deze tarieven met 10 %. Deuren en vensters in schuttingen, ring
muren, hekken, pakhuizen, hout-, turf-, of kolenhokken, ganglichten, 
zolderdeuren, vensters die "minder dan 30 vierkante palmen in den dag 
bevatten" en deuren en ramen van broei- en bloemkassen waren vrijgesteld. 
De wet van 24 april 1843 bracht ook voor deze grondslag nog wat meer 
vrijstellingen. 

3. Hoardsteden 

Deze derde grondslag was eveneens nader geregeld bij de wetten van 
1833 en 1835. De definitie van haardstede luidde: "elke stookplaats met een 
afzonderlijke schoorsteen" 46). Volgens de wet van 1833 kwamen aileen de 
haardsteden in aanmerking die zich bevonden "in de gebouwen en aan
hoorigheden of gedeelten derzelve, welke van de regeling der belasting 
naar den eersten grondslag ( ... ) niet zijn uitgesloten". Of men de ope
ningen en/of uitgangen nu had dichtgemetseld of niet, maakte niets uit: in 
beide gevallen moest belasting betaald worden. Twee stookplaatsen in het
zelfde vertrek, uitmondend in een en hetzelfde rookkanaal werden als ren 
stookplaats belast. Verder bracht de wet van 1833 nog enige bepalingen voor 
bepaalde typen haardsteden. Ovens waren vrijgesteld evenals de woon
huizen die bij de eerste grondslag van belasting al vrijstelling genoten. Het 
tarief dat in 1841/42 van kracht was, bedroeg in een gebouw met ren haard
stede 35 cent, opklimmend tot een gebouw waarin zich vijf of meer haard
steden bevonden; voor elke haardstede werd dan f 2,50 betaald. De wet van 
1843 had ook voor deze grondslag enige wijzigingen in petto. 

4. Meubilair 

Onder meubilair werden bij de wet van 1833 die goederen gerekend, die 
tot de gezamenlijke inboedel van de belastingplichtige behoorden en 

46) Idem, biz. 320. 
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dienden tot huislijk of persoonlijk gebruik. Gereedschappen in de agra
rische sector, huisdieren, fabrieks- en winkelgereedschappen, kleding en 
juwelen, boeken e.d., werden niet belast. Verder waren ook de woonhuizen 
beneden een zekere huurwaarde (conform de eerste grondslag) vrijgesteld. 
Het tarief bedroeg 1 % van de waarde van het meubilair. Men kon de 
waarde van het meubilair laten taxeren ; wanneer dit achterwege werd 
gelaten, werd de waarde van het meubilair geschat op vijf keer de onzuivere 
huurwaarde van de woning waarin zich het meubilair bevond. In 1843 
werden de vrijstellingen uitgebreid en tariefswijzigingen aangebracht. 

5. Dienst- en werkboden 

De wet van 1833 onderscheidde drie klassen van dienst- en werkboden. 
Tot de eerste klasse behoorden mannelijke en vrouwelijke dienstboden als 
hofmeesters, huishoudsters, kamerdienaars, kameniers, koks, keuken-, 
kinder- en werkmeiden, portiers, lakeien, koetsiers, postiljons, voorrijders, 
rijknechts, stalknechts, jagers, jockeys e.d .. 

De tweede klasse werd gevormd door de tuinlieden en -knechts. De derde 
klasse bestond uit aIle inwonende mannelijke en vrouwelijke bedienden die 
uitsluitend belast waren met de "uitoefening van winkel- en andere neringen, 
en van de bedrijven van landbouwer, veeman, warmoezier, brood-, koek
of banketbakker, slagter, grutter, stalhouder, logementhouder, tapper, 
ordinaris-tafelhouder, koffijhuishouder, voerman, bleeker, mandemaker, 
boekverkooper, artsenijmenger, wondheeler" (art. 16 par. 4), alsmede van 
aIle andere bedrijven, exclusief de fabrieken en trafieken. 

Voor dienstboden uit de eerste klasse golden de volgende tarieven: 
f 5,- voor een dienstbode, voor twee dienstboden betaalde men f 15,
voor drie f 27,- etc., opklimmend tot twaalf dienstboden waarvoor 
f 270,- betaald moest worden. Degenen die over nog meer personeel 
beschikten, betaalden voor elke dienstbode nog eens f 40,- extra. Voor 
elke tuinman uit de tweede klasse werd f 15,- en voor elke tuinknecht 
f 5,- betaald. Voor elke bediende uit de derde klasse moest f 2,- betaald 
worden. 

Ten behoeve van landbouwers, logementshouders, herbergiers, tappers 
e.d. golden bijzondere bepalingen. De belasting was niet verplicht voor by. 
gouvemeurs en gouvemantes, gezelschapsdames, secretarissen, rentmees
ters, huisbewaarders, -sters, oppassers en boodschappenlopers "mits geene 
liverei dragende" voor zover deze laatste twee niet inwonend waren, minnen, 
dienstmeisjes van de eerste en werkboden van de derde klasse beneden de 
15 en boven de 65 jaar, niet inwonende naaisters en schoonmaaksters die 
niet meer dan drie dagen bij een en dezelfde persoon werkten, dienstboden 
van instellingen, inrichtingen, dienst- en werkboden die familie zijn "tot en 
met den derden graad van verwantschap", werkboden in fabrieken en 
trafieken die geen dienstbodenwerk verrichten en als laatste behoefden 
gezinnen met vier of meer eigen kinderen voor een vrouwelijke dienstbode 
geen belasting te betalen. 

De wet van 1843 voegde aan de drie klassen van 1833 er nog twee aan 
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toe: een vierde klasse van o.a. stal- en tuinknechts die niet tot de eerste of 
tweede klasse gerekend werden. Vervolgens bevatte deze klasse de bepaling 
dat voor dienstmeisjes van 15 tot 18 jaar f 3,- betaald moest worden. De 
vijfde klasse bestond uit huisbewaarders waarvoor f 6,- betaald werd. 
Verder breidde deze wet het aantal vrijstellingen en bijzondere bepalingen 
van deze grondslag uit. 

6. Paarden 

Ook voor deze laatste grondslag golden een aantal klassen. Tot de eerste 
klasse werden de paarden van "gemak of weelde" gerekend. De tweede 
klasse bestond uit de paarden van artsen, geestelijken, rijksambtenaren en 
militairen, wanneer deze althans voor rijtuigen e.d. gebruikt werden. De 
derde klasse bevatte de paarden van landbouwers (exclusief de werkpaarden 
waarvoor geen belasting verschuldigd was). Tot de vierde klasse werden de 
paarden gerekend die voor "in huur- of gebruikgeving aan anderen" 
dienden, zoals de paarden van de paarden-postmeesters, verhuurders van 
rijtuigen, stalhouders, pikeurs, voerlieden e.d .. Paarden in vaste huur of 
gebruik (d.w.z. aile in huur- of gebruikgeving per week of langer) werden 
echter in de eerste klasse aangeslagen. De vijfde klasse bevatte de paarden 
die voor fabrieks- en ander werk bestemd waren. Voor paarden die voor het 
trekken van vrachtschepen dienden, betaalde men slechts de helft van het 
tarief van deze klasse. De zesde klasse betrof de paarden van paarden
kopers. Mochten dezen hun paarden voor doeleinden gebruiken zoals in de 
vijf vorige klassen omschreven, dan werden zij ook dienovereenkomstig 
aangeslagen. 

Het tarief voor de zes klassen was als voIgt: in de eerste klasse werd voor 
ren paard f 25,- betaald, voor twee f 55,-, voor drie f 80,- en voor meer 
dan drie paarden f 40,- per exemplaar. Voor elk paard in de tweede klasse 
werd f 15,- betaald. Paarden van de derde klasse werden afhankelijk van 
het gebruik voor f 5,- of f 10,- (wanneer het om een paard ging) en voor 
f 16,- of f 25,- belast (wanneer het om twee paarden ging). Voor elk 
paard uit de vierde klasse werd f 8,- en uit de vijfde klasse f 3,- betaald. 
Paarden uit de zesde klasse werden per tien aangeslagen, waarvoor f 25,
betaald moest worden. 

Vrijgesteld waren de dienstpaarden van militairen en ambtenaren, het 
ene paard van de plattelandsgeestelijke (wanneer deze er tenminste bovenop 
ging zitten en het niet voor een rijtuig plaatste), paarden beneden de 3! 
jaar (men kon dit controleren aan de hand van het tweede viertal van de 
melktanden) en werkpaarden in de landbouw. 

Van belang - ook voor een deel van de interpretatie van "onze" ta
bellen - is verder artikel 24, paragraaf 1 van de wet van 1833, waarin 
duidelijk gemaakt wordt wie onder de noemer van de personele belasting 
vie1en. Voor wat betreft de eerste vier grondslagen gaat het om de "hoofden 
der huisgezinnen of de personen, gebruikers der perceelen of der afgezon
derde gedeelten van dezelve". De vijfde en zesde grondslag hebben be
trekking op de "hoofden der huisgezinnen of de personen, welke dienst- of 
werkboden in dienst en de paarden in gebruik hebben". 
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De zes grondslagen zijn in de loop van de 19de eeuw nauwelijks - op 
enige wijzigingen van 1843 en 1869 na - veranderd. Pas tegen het eind van 
de 19de eeuw worden ook rijwielen in de personele belasting aangeslagen 
(bij de wet van 14 juli 1898 - staatsblad no. 181). Per I januari 1909 
kwamen daar nog eens de motorrijwielen bij. Ook in 1891 (dd 15 april, 
staatsblad no. 88) werd het aantal vrijstellingen uitgebreid. Een nieuwe wet 
op de personele belasting volgde in 1896 (dd 16 april, staatsblad no. 72); 
de wetten van 2 juni 1900 (staatsblad no. 77) en 15 juli 1907 (staatsblad 
no. 200) brachten wijzigingen in de verdeling van de gemeenten in klassen. 

Interessant is het te weten hoe de verhouding aangeslagenen/niet-aange
slagenen voor de personele belasting was. De huurwaarde was zoals al eer
der is opgemerkt, bepalend voor de eerste vier grondslagen: binnen een 
hierarchie van gemeenten golden beneden een zekere huurwaarde vrij
stellingen. Informatie hieromtrent is voor een drietal tijdstippen beschik
baar. In 1843 blijkt dat van de in totaal 541.000 percelen er 193.800 van 
personele belasting waren vrijgesteld (= 35,8 %) 46). Uit de kohieren van de 
personele belasting voor de jaren 1856/57 en 1868/69 hebben we de volgende 
tabel kunnen samenstellen 47): 

Provincies 

Noord
Holland 
Zuid
Holland 
Utrecht 
Zeeland 
Noord
Brabant 
Limburg 
Gelderland 
Overijssel 
Drenthe 
Groningen 
Friesland 
Landelijk 
geroiddelde 

Aantal onbelaste woonhuizen/woningen 
en geroiddelde huurwaarde 

1856/57 1868/69 
Percentage Gemiddelde Percentage Gemiddelde 
onbelaste huurwaarde onbelaste huurwaarde 
woonhui- per belast woonhui- per belast 
zen/wo- woonhuis/ zen/wo- woonhuis/ 
ningen woning (in ningen woning (in 

guldens) guldens) 

39,4 128,24 39,8 125,02 

39,6 104,55 40,4 116,25 

48,9 111,70 49,2 115,91 
21,3 50,28 19,6 49,81 
45,1 48,84 40,7 49,56 

65,2 53,15 63,2 58,14 
39,2 54,52 36,6 60,65 
45,6 50,67 42,7 52,92 
48,7 36,71 38,2 37,17 
36 55,79 32,2 57,88 
29 53,95 28,4 55,56 

40,8 78,18 39,3 80,90 

Saldo ge-
middelde 

huurwaarde 
per belast 
woonhuis/ 

woning 
(%) 

-2,5 

11,2 

3,8 
-0,9 

1,5 

9,4 
11,2 
4,4 
1,3 
3,7 
3 
3,5 

46) Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje voor 1850. Tweede jaar
gang, Amsterdam z.j., bIz. 314. Vergelijk ook J. de Bosch Kemper, Geschied
kundig onderzoek naar de armoede in ons Vaderland en de middelen, die tot hare 
vermindering zouden kunnen worden aangewend, Haarlem 1851, bIz. 210. 

47) Bescheiden betreffende de geldmiddelen. Eerste stuk, 's-Gravenhage 1861 , 
bIz. 67. Idem, tweede stuk, 's-Gravenhage 1869, bIz. 103. Vergelijk verder Sickenga, 
a.w., bIz. 130 en De Vries, a.w., bIz. 201. 
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We zien dan dat in 1856/57 het percentage onbelaste woonhuizen 40,8 en 
in 1868/69 39,3 bedroeg. De cijfers ontlopen elkaar niet veel; ten opzichte 
van 1843 is er weI sprake van een - zij het geringe - toename. De stijging 
van de gemiddelde huurwaarden van de woonhuizen tussen 1856 en 1869 
van 3,5 % heeft kennelijk geen noemenswaardige invloed gehad op het 
aantal onbelaste woonhuizen (op de provinciale verschillen, hoe interessant 
deze op zich ook mogen zijn, zullen we hier niet verder ingaan). Hoewel we 
bij de bespreking van de grondbelasting ook van een drietal provincies de 
gemiddelde huurwaarde van de woonhuizen vermeldden omstreeks 1832, 
zijn de aldaar gegeven bedragen niet vergelijkbaar met de cijfers uit 1856/ 
57 en 1868/69 (8), omdat uit de kadastrale beschouwingen van Friesland (9) 
opgemaakt kan worden dat de schattingen van de huurwaarde van de 
woonhuizen op aIle percelen betrekking had. De huurwaardeklassen varieren 
in deze provincie van f 1200,- tot f 3,- per jaar. Hoe groot de gemiddelde 
huurwaarde van de in de genoemde kohieren van de personele belasting 
vrijgeste1de woningen precies was, va1t niet aan te geven. Gezien de rang
schikking naar grootte van gemeente valt zelfs geen benaderende schatting 
te maken. Dit betekent derhalve dat aIleen de twee kohieren uit 1856/57 en 
1868/69 te vergelijken zijn, waarbij nog moet worden aangetekend dat door 
de bevo1kingsgroei de vrijstellingsnorm voor bepaalde gemeenten gewijzigd 
zal zijn, waardoor de vergelijkbaarheid weer enigszins aangetast wordt. 

Trachten we vervolgens op basis van de drie genoemde tijdstippen de 
vraag te beantwoorden of ook personen uit de arbeidende klasse op grond 
van een aansiag in de personele belasting voor kiesrecht in aanmerking 
kwamen, dan zal het waarschijnlijk niet verbazen dat dit vrijwel uitgesloten 
geacht moet worden. Grondbelasting werd door hen niet betaald (althans 
dat nemen we aan) en van het patent waren zij vrijgesteld. Gaan we - lan
delijk gezien - uit van een procentuele verhouding tussen de verschillende 
sociale categorieen, waarbij de arbeidende klasse ± 50 % van de bevolking 
uitmaakte 60), dan zou dit betekenen dat ongeveer 10 it 15 % van deze 
arbeidende klasse personele belasting betaalde (dat op lokaal niveau zich 
belangrijke afwijkingen konden voordoen spreekt vanzelf). In de gemeenten 
waar de laagste census bestond (f 20,-), moesten deze "bevoorrechte" 
arbeiders dan aan de volgende minima voldoen. Zie pag. 195. 

Nu zijn van omstreeks 1850 enige gezinsbudgets van arbeiders bekend 51). 
Hieruit blijkt dat zelfs een van de best beloonde arbeiders in Amsterdam 
(waar Iandelijk gezien de huren het hoogst waren) niet meer dan ± f 90,-

(8) Vergelijk bv. de Bescheiden, tweede stuk bIz. 92-103. 
(9) Van Tonderen, a.w., bIz. 58-67. 
60) J. Giele, G. J. van Oenen, Theorie en praktijk van het onderzoek naar de 

sociale structuur, in : Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, nr. 5 (1976), bIz. 183. 
61) I. J. Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland in de 1ge eeuw (1813-

1870), Utrecht/Antwerpen 1967, biz. 162. F. de Vries, Enkele opmerkingen om
trent de sociale en economische toestand omstreeks 1850, in: De Economist 
(1939), aft. 5., biz. 340-356. 
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Aan huur moest een dergelijke arbeider dan per jaar f 150,- betalen; 
de belasting bedroeg 5% 
Nemen we verder aan dat van zijn huis een deur en drie vensters belast 
waren (4 x f 0,44) 
Bestond het huis uit een haardstede dan kwam daarbij 
Hanteren we de gebruikelijke schatting van het meubilair dan komen 
we uit op (1% van 5 x f 150,-) 
En verder gaan we er van uit dat er geen dienstboden en paarden op na 
gehouden werden dan brengt dit het totaal op 
Over dit bedrag moest sedert 1 mei 1841 nog 20% (de opcenten) be
taald worden, 
waardoor het eindbedrag kwam op 
en de betrokkene op grond hiervan kiesrecht genoot. 

= f 7,50 

1,76 
0,35 

7,50 

f 17,11 

3,42 
f20,53 

per jaar aan hUill betaalde, zodat we gevoeglijk kunnen aannemen dat geen 
enkele arbeider voor het kiesrecht in aanmerking kwam, tenzij hij of zijn 
vrouw en/of kinderen via de uitoefening van een nering ook nog patent
recht betaalde(n) die bij de personele aanslag geteld werd waardoor alsnog 
de census gehaald werd. Erg waarschijnlijk is dit laatste toch niet. Stel dat 
een arbeider per jaar f 50,- aan huur betaalde (aan de hoge kant) in een 
gemeente waar hij onder de noemer van de personele belasting vie!. Hij zou 
dan op grond van bovenstaande berekeningen f 8,53 aan belasting moeten 
betalen. Zijn vrouw (eventueel kind) die een winkel(tje) dreef moest dan via 
de patentbelasting de resterende f 11,47 zien op te brengen. Dit zou be
tekenen dat zij in de 12de klasse van de patentbelasting aangeslagen was 
(tarief f 12,-), hetgeen gelijk stond met een jaaromzet van f 6000,- tot 
f 8000,-. Dat iets dergelijks zich zal hebben voorgedaan mag vrijwel 
uitgesloten worden geacht. 

3.2.1. De personele belasting als welstandsindicator 

Van Hogendorp die aanvankelijk de hoop koesterde dat vooral de roin
vermogenden van de personele belasting zouden zijn vrijgesteld, kwam daar 
later op terug: "zie ik maar al te duidelijk dat de uitzonderingen veel te 
gering zijn, en dat er veel betaald wordt geenszins uit eenigen welstand, en 
nog veel rninder uit rijkdom" 52). 

De huurwaarde als grondslag vertoont vrijwel overeenkomstige gebreken 
als die van de grondbelasting waar eveneens de kadastrale uitkomsten van 
1832 als uitgangspunt genomen werden. Zo kon bij een uiterlijk onver
anderde toestand van een perceei jaren achtereen dezelfde huurwaarde van 
1832 gehanteerd blijven. Dit ondanks het feit dat de ontvanger van de 
directe belastingen en zijn ambtenaren aIle veranderingen in de huurwaarde 
in een daarvoor bestemd register bijhielden. 

Bij de grondslag meubilair deed zich de mogelijkheid voor dat wanneer 
de waarde van het meubilair en huisraad ver boven de 1 % van vijf keer de 
huurwaarde van de woning lag, de betrokkene zijn meubilair niet liet 
taxeren waardoor automatisch de laatste berekeningsprocedure van kracht 

62) Geciteerd bij Sickenga, a.w., biz. 112. 
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werd. Treub vermoedt dat dit laatste meestal gebeurde 53). De schattingen 
op het meubilair berustten derhalve in veel gevallen op dezelfde huurwaarde, 
terwijl de vrijstellingen voor de eerste vier grondslagen - naast uiteraard 
bijzondere bepalingen - op basis van de gemeentegrootte identiek waren. 

De eerste vier grondslagen kunnen - zeker in de loop van de 19de eeuw 
(tot aan de nieuwe kadastrale schattingen) - een onvoldoende afspiegeling 
vormen van de werkelijke waarde van een woonhuis alsmede van de in
boedel. Dit neemt niet weg dat het aantal haardsteden, deuren en vensters 
iets meedeelt over de welstand van de bewoner, evenals de huurwaarde - zij 
het dat de maximale huurwaarde van een perceel in de regel nooit een beeld 
geeft van het werkelijke vermogen dat iemand bezat -. Treub is in dit ver
band van mening dat de progressiviteit onvoldoende in de grondslagen tot 
uitdrukking kwam, terwijl bovendien de verschillende tarieven per ge
meentecategorie questieus waren 54). De dienstboden en de paarden geven in 
ieder geval een beter beeld van de welstandsverschillen dan de eerste vier 
grondslagen, zij het ook niet volmaakt. Zo merkt Treub terecht op dat 
"houden van mannelijke dienstboden een kenmerk van grooter welstand is, 
dan dat van een gelijk aantal vrouwelijke" 55), terwijl in de tarieven in dit 
opzicht niet gedifferentieerd werd. 

De Vries is beduidend optimistischer dan Treub en Sickenga 56) over de 
verhouding van de personele belasting tot de welvaart (lange-termijn), 
hoewel ook hij problemen rond de huurwaarde-grondslag signaleert 57). 
Verder hecht hij grotere waarde aan de resultaten van de registrerende be
lastingemployes dan by. Sickenga bereid is te doen: "Ieder jaar werden 
bescmijvingsbiljetten uitgereikt naar welker gegeven de personele belasting 
werd vastgesteld. Zodoende geven de fiuctuaties in de opbrengsten van de 
onderdelen van het personeel een getrouwe weergave van de werkelijk 
opgetreden veranderingen". 

Zoals gezegd zal zeker op langere termijn een steeds grotere kloof zijn 
ontstaan tussen de reele huurwaarde (en daarmee samenhangende grond
slagen) en de huurwaarde die als belastingnorm gehanteerd werd, zoals ook 
bij de grondbelasting het geval was. Voor onze gegevens uit 1841/42 zal 
deze vertekening vermoedelijk nog niet groot zijn geweest. Met De Vries 
kunnen wij instemmen wanneer hij constateert dat de personele belasting 
een zekere afspiegeling vormt van het consumptieve element van de wel
vaart. Duidelijk is in ieder geval dat de personele belasting door zijn ge
varieerde hoeveelheid grondslagen veel meer dan de grondbelasting als 
welvaartsindicator te gebruiken is. Voor de gegevens uit 1841/42 bieden 
beide (zeker in combinatie met het patentrecht) directe belastingen een 
voldoende - zij het niet volmaakte, mede vanwege het aantal vrijgestel
den - indicatie van de welstandsverhoudingen op dat tijdstip. 

63) Treub, a.w., biz. 322. 
64) Idem, biz. 326. 
55) Idem, biz. 323, 324. 
58) Sickenga, a.w., biz. 133, 134. 
57) De Vries, a.w., bIz. 202. 
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3.3. Het patentrecht 

Voor 1841/42 zijn een drietal wetten (naast uiteraard de beginselenwet 
van 1821) van belang geweest. De wet van 1821 had in feite de wet van 21 
mei 1819 (staatsblad no. 34) ongewijzigd gelaten. Tariefswijzigingen volg
den bij de wetten van 6 april 1823 (staatsblad no. 14) en 17 juni 1832 (staats
blad no. 30). 

Patentplichtig was een ieder, die enige handel, enig beroep, bedrijf, 
handwerk of enige nering uitoefende. Deze belasting gold zowel voor 
vrouwen als mannen. Gehuwde vrouwen die in het bedrijf van hun echtge
noot werkzaam waren c.q. hetzelfde beroep als hun man uitoefenden, 
behoefden geen patentrecht te betalen. De vergunning werd per jaar ver
strekt op basis van de door de eigenaren/beroepsbeoefenaren verstrekte 
inlichtingen die door ambtenaren gecontroleerd werden. Dit maakt de 
patentbelasting tamelijk gevoelig voor mutaties die zich in de bedrijven 
konden voltrekken. Voor ieder beroep was een afzonderlijk patent ver
schuldigd, behoudens voor beroepen die als "verwant" beschouwd werden. 
In het geval dat een persoon verwante beroepen uitoefende, werd hij aan
geslagen naar het hoogst belastbare beroep. 

Van het patentrecht waren diverse beroepsbeoefenaren vrijgesteld 
(zie de wetten van 1819, 1823 en 1832). Ingrijpende wijzigingen in de 
structuur van het patentrecht hebben zich na 1841/42 tot de afschaffing 
van deze belasting in 1893 nauwelijks voorgedaan (ondanks herhaalde en 
sorns aanzienlijke wijzigingsvoorstellen die echter nooit in wetswijzigingen 
resulteerden). De wet van 24 april 1843 (staatsblad no. 16) verhoogde voor 
sommige beroepen het patentrecht, voor weer andere beroepen trad een 
verlaging van het tarief in werking. De wet van 22 april 1852 (staatsblad 
no. 61) verminderde het tarief voor vaartuigen in belangrijke mate. De wet 
van 8 mei 1869 (staatsblad no. 77) bracht voor aIle categorieen onderwijs
krachten vrijstelling. De laatste wetswijziging van 1887 (staatsblad no. 64) 
stelde zonder werklieden arbeidende bazen vrij van patent. 

Vergelijken we het aantal aangeslagenen in het patentrecht van enige 
jaren voor en na deze laatste wetswijziging, dan heeft de categorie aIleen 
werkende bazen (die in de tabellen 1 en 12 van de wet van 1819 voorkomt) 
in de jaren '80 naar schatting 6 it 8 % van het totaal aantal patentplichtigen 
uitgemaakt 68). 

De wet van april 1823 breidde het aantal tabellen van patentplichtige 
beroepscategorieen uit met ren (de eigenaars, schippers en directievoerenden 
van binnenschepen, schuiten en vaartuigen) waardoor het totaal aantal 
categorieen op zestien kwam. 

Het patentrecht werd naar een tweetal tarieven (A en B) geheven, die 
elk in een aantal klassen verdeeld waren. Het A-tarief gold van de des
betreffende categorieen patentplichtigen, ongeacht de grootte van de ge
meente. De beroepen die volgens het B-tarief waren aangeslagen verschilden 

68) Bescheiden, zeventiende stuk, 's-Gravenhage 1892, bIz. 28. 

14 
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net zoals bij het A-tarief naar klasse maar bovendien nog naar grootte van 
de gemeente (hiervoor golden een zestal grootte-klassen). 

Voor de verschillende categorieen beroepsbeoefenaren werden eveneens 
verschillende heffingssystemen gehanteerd (zie wet 1819). Zo werden 
fabrikanten van de Iste en 2de afdeling (± 120 branches) belast naar het 
personeelsbestand. Branders, brouwers naar de hoeveelheid gebruikte 
grondstof; azijnmakers naar het aantal in gebruik zijnde kuipen. Koren-, 
gort-, grut-, pel- en boekweitmolens werden belast naar de huurwaarde. 
Andere categorieen molens werden aangeslagen op basis van het type aan
gewende energie: stoom, water, wind of paarden. Fabrikanten/fabrieken 
die niet tot de Iste en 2de afdeling behoorden werden veelal op basis van de 
in gebruik zijnde werktuigen (zoals by. ovens, ijzerhamers, cilinders) aan
geslagen; ook veel chemische bedrijven behoorden tot deze categorie. 
Winkeliers werden naar hun orozet belast. Hiervoor had men een 17-tal 
klassen met bijbehorende omzetgrootten samengesteld. Kramers werden 
aangeslagen op grond van het type en hoeveelheid kramen die zij voerden 
(geheel of gedeeltelijk overdekt) en/of rij- en voertuigen die zij bezaten, als
mede bepaalde gebruiksvoorwerpen en type handelswaar. Vreemde schaar
slijpers, ketelboeters e.d. werden in een vaste belastingklasse aangeslagen 
(lOde tot 14de klasse). "Naamlooze Maatschappijen" naar uitgekeerde 
winst, exclusief "de afiossingen en accressen van het kapitaal". Beheerders 
van kantoren van administratie van inschrijvingen op het grootboek, van 
genootschappen van gemeenschappelijk bezit van fondsen, van geld
leningen e.d. naar winstaandeel, betaalde rente, dividend etc. Beheerders, 
opzichters, boekhouders, zaakwaamemers, klerken e.d. betaalden patent
recht naar het genoten jaarinkomen (ook hier werd een onderscheid ge
maakt in een 17-tal (inkomens)klassen). Op al de zojuist genoemde cate
gorieen patentplichtigen was het A-tarief van toepassing. 

Voor de nu volgende groepen belastingplichtigen gold het B-tarief. 
Ambachtslieden, werkbazen e.d. (± 110 branches) werden aangeslagen op 
grond van het aantal werklieden dat zij in dienst hadden. Logement-, 
badstoofhouders, biljarthouders e.d. werden belast naar het aantal ver
trekken, badkuipen en biljarttafels. Kooplieden, reders, makelaars, artsen, 
bakkers, tappers e.d. (± 143 branches) naar het type bedrijf waarin of 
waarvoor zij werkten, de omvang van de verhandelde partijen of was de 
beroepsomschrijving al voldoende (bv. procureur) om in de 2de tot 9de 
klasse te worden aangeslagen. Ondememers, directeurs en commissarlssen 
van openbare vermakelijkheden werden aangeslagen naar het aantal voor
stellingen, zitplaatsen en bezoekers. Als laatsten (wet 1823) de eigenaars, 
schippers en directievoerenden van binnenschepen, schuiten en vaartuigen 
naar het type schip, de inhoudsmaat en lading 69). 

De Vries 80) heeft op een overzichtelijke manier duidelijk gemaakt om 

69) Zie ook De longe, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914, 
Amsterdam 1968, biz. 10, 11 en De Vries, a.w., biz. 203-208. 

SO) De Vries, a.w., idem. 
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welke beroepsbeoefenaren het ging die - afhankelijk van de in desbetref
fende gemeente bestaande census - aileen op basis van een aanslag in de 
patentbelasting kiesrecht zouden genieten. Bij de opsomming van de be
lastingtarieven heeft bij echter geen rekening gehouden met het feit dat men 
kiesrecht bezat op grond van het patentrecht inclusief de rijksopcenten. 
Deze extra hefting op het basisbedrag bedroeg sedert 1 mei 184228 %. Dit 
betekent dat de onderste grens (census f 20,-) niet bij de lOde maar bij de 
llde klasse komt te liggen (voor aile A-tariefgroepen). M.a.w. in die ge
meenten waar een census van f 20,- bestond genoten by. katoenfabrikanten 
die 6 tot 8 arbeiders in dienst hadden op grond van hun patentaanslag, 
kiesrecht. In dezelfde gemeente waren by. ook huidenzouters die met 14 
tot 20 arbeiders werkten op basis van hun patentaanslag kiesgerechtigd; of 
winkeliers met een jaarornzet van f 8000,- tot f 11.000,-; boekhouders, 
klerken e.d. met een jaarinkomen van f 1200,- tot f 1600,-; branders met 
een produktie van 350 tot 475 vaten. In Amsterdam bezat by. een grofsrnid 
op basis van het patentrecht kiesrecht wanneer bij 32 tot 50 werklieden in 
dienst had. Zijn coilega in by. Groningen bezat dit kiesrecht bij een per
soneelsbestand van 14 tot 21 arbeiders. Ben metselaarsbaas in Amsterdam 
moest meer dan 70 arbeiders in dienst hebben om kiesrecht te genieten, ter
wijl in Groningen met een personeelssterkte van 32 tot 50 kon worden vol
staan. Al naar gelang de grootte van de gemeente hadden a1 diegenen die 
volgens het B-tarief in de 5de tim de 7de klasse (en hogere uiteraard) vielen 
kiesrecht op grond van hun patentaanslag 61). Het is niet zinvol bier verder 
aile categorieen te vermelden die volgens het B-tarief kiesrecht genoten; 
voor een voiledige opsomrning raadplege men de betreffende wetten. 

3.3.1. De patentbelasting als welstandsindicator 

Aan het patentrecht kleefde een element van willekeur. Zo bestond er 
niet aileen willekeur ten aanzien van vrijgestelde en niet-vrijgestelde be
roepen; een advocaat was by. van patentbelasting vrijgesteld maar een arts 
in de vrije sector werkzaam, moest weI patent betalen 62). Betrekkelijke 
willekeur werd eveneens veroorzaakt doordat voor een zestal categorieen 
van gemeenten verschillende tarieven (het zgn. B-tarief) voor bepaalde 
identieke beroepen gehanteerd werden (het A-tarief was immers voor aile 
onder deze noemer vailende beroepen hetzelfde, ongeacht de grootte van 
de gemeente). Willekeur tenslotte was ook gelegen in de normen die de wet 

61) De Vries, a.w., bIz. 206, constateert dat "de kramers de census niet haalden". 
Dit valt niet goed in te zien, omdat volgens de wet van 16 juni 1832 (staatsblad 
no. 30, tabel 7 paragraaf 3 tIm 6 een aantal categorieen kramers volgens het B
tarief belast werden en in de 4de tot de 17de klasse konden worden aangeslagen 
(afhankelijk van de grootte van de gemeente had men immers kiesrecht van de 
5de tim de 7de klasse). De kramers die in het A-tarief vielen konden worden aan
geslagen van de 7de tim de 17de klasse en we zagen dat hier degenen vanaf de 
11de klasse kiesrecht genoten. 

62) K. M. G. de Meijier, De Geschiedenis van het Nederlandsche Patentrecht, 
Arnhem 1870, biz. 118. 
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stelde voor de zogenaamde verwante en niet-verwante beroepen, die boven
dien plaatselijk konden verschillen. Een timmermansbaas werd by. voor 
dit beroep aangeslagen maar moest ook nog patent betalen als leverancier 
van hout- en andere materialen, terwijl de scheepstimmerman van deze 
laatste aanslag gevrijwaard bleef omdat hij het materiaal in het bedrijf ver
werkte en zijn eindprodukt iets anders was dan een afgeleverde stapel hout, 
dat was voor de klant althans te hopen. Een katoenspinnerij betaalde af
zonderlijk voor een in de fabriek aanwezige ververij, terwijl een laken
weverij die eveneens over een ververij beschikte, voor deze laatste geen 
patent verschuldigd was 63). 

Zou men er in geslaagd zijn een controleerbare methode te vinden om 
van aile beroepen en bedrijven de winst c.q. het inkomen te belasten, dan 
zou het ingewikkelde systeem zoals dat in de 19de eeuw aan het patentrecht 
eigen was, Diet bedacht en ingevoerd hoeven te worden en hadden we nu een 
betere graadmeter voor de inkomensstructuur c.q. de produktiviteit in de 
19de eeuw gehad. 

Belasting naar winst bleek echter niet haalbaar te zijn evenmin belasting 
van aile beroepen naar inkomen. Daarnaast was de landbouw van patent
recht vrijgesteld waardoor we ook over de produktiviteit van deze belang
rijke sector middels het patent Diets vernemen. Verder merkt De Vries op 64) 
dat men hoog in de patentbelasting kon zijn aangeslagen omdat by. het 
aantal in dienst zijnde arbeiders groot was, terwijl in een bepaald jaar de 
winst vrijwel nihil was. Voor een momentopname als de tabeIlen uit 1841/ 
42 kan dit ongetwijfeld een rol spelen, op langere termijn zou men zich kun
nen afvragen of het uitblijven van winst niet snel resulteerde in het ver
minderen van het personeelsbestand. Hoe groot deze mogelijke discre
panties zijn geweest valt bij gebrek aan gegevens Diet na te gaan. 

Ondanks de vele gebreken die ook aan het patentrecht eigen zijn, geven 
de aanslagen van de patentplichtigen toch een beeld van de welstand van 
deze beroepsbeoefenaren: daar waar de omzet en winst belast werden heel 
duidelijk; het aantal in dienst zijnde werklieden geeft ook een indica tie 
evenals de overige patentnormen, zij het op minder ondubbelzinnige wijze. 

Resumerend kan over de drie directe belastingen als welstandsindica
toren worden opgemerkt dat zij geen zuivere afspiegeling van de welstand 
zijn, omdat niet de werkelijke draagkracht van de belastingplichtigen werd 
aangesproken; het gaat in de regel om afgeleide kenmerken. Vooral de 
hoogste inkomens waren hierdoor in het voordeel; de werkelijke welstands
verschillen zullen vermoedelijk groter zijn geweest dan in de tabeIlen van 
1841/42 naar voren komt. 

Zo heeft De Jonge aangetoond 66) dat de huurwaarde van woonhuizen de 
verschillen in inkomens- en vermogenspositie onvoldoende naar voren 

63) Sickenga, a.w., biz. 80, 8l. 
64) De Vries, a.w., biz. 209. 
66) De Jonge, Delft in de negentiende eeuw, biz. 233. 
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brengt. Tussen de gemeenteraadsleden in Delft bleken de feitelijke wel
vaartsverschillen twee keer zo groot te zijn als de verschillen in huurwaarde 
tot uitdrukking brachten. Ret gaat hier echter om een kleine categorie 
hogere inkomens/vermogenden; de directe be1astingen zullen voor de 
midden- en lagere inkomens/vermogens in dit opzicht veel minder grote 
vertekeningen ten opzichte van de feitelijke welstandsverschillen vertonen. 
De overige grondslagen van de personele belasting, de grondbelasting (hier 
werd niet aIleen de huurwaarde maar ook de marktprijzen als schattings
criterium gehanteerd) en het patentrecht ondervangen dergelijke verteke
ningen weI enigszins, maar een waterdichte afspiegeling van de absolute 
welstandsverschillen binnen de diverse gemeenten vormen zij niet. Roewel 
deze absolute welstandsverschillen en daarmee de ongelijkheidscoefficienten 
hoger zullen zijn dan de berekeningen op basis van de tabellen uitdrukken 
(dit geldt vooral voor de grotere gemeenten, of de gemeenten waar de 
hoogste belastingklassen verhoudingsgewijs goed vertegenwoordigd zijn 
zoals in Amsterdam bv.), zal dit aan de relatieve vergelijkbaarheid tussen de 
gemeenten geen al te grote afbreuk doen. Ben vereiste is weI dat - gezien de 
veelheid van bijzondere bepalingen - groepen van verge1ijkbare gemeenten 
samengesteld worden (de bepalingen van de personele belasting en het 
patentrecht verplichten daartoe). Hierop zullen we bij de behandeling van 
de tabellen uit 1841/42 nader ingaan. 

3.4. De ontwikkeling van de rijksbeLastingen na 1831: een schets 

Na de behandeling van de struktuur van de directe belastingen zullen 
we tot besluit van hoofdstuk 3 in het kort enige gegevens verstrekken over 
de ontwikkeling van de directe en overige rijksbelastingen in de loop van 
de 19de eeuw. De Vries heeft in zijn artikel de groei in de opbrengsten van 
de directe be1astingen (absolute cijfers) behandeld, zodat wij voor deze 
gegevens naar hem kunnen verwijzen 66). 

In Grafiek I hebben wij van aIle rijksbelastingen de opbrengst per hoofd 
aangegeven. We zien dan dat de opbrengst van de directe belastingen (lijn i) 
zo niet stationair dan toch een zeer geringe groei te zien geeft, laat staan 
enige conjunctuurgevoeligheid vertoont. Uit het verloop van de directe 
belastingen kunnen we verder opmaken dat de opbrengst van de grond
belasting een dalende (toe te schrijven aan de belasting op de ongebouwde 
eigendommen), de personele belasting en het patentrecht een stijgende 
tendens vertonen. 

De opbrengst per belastingplichtige laat aIleen een ander beeld voor de 
grondbelasting in zijn totaliteit zien, zoals de tabel (203) duidelijk maakt 67): 

66) De Vries, a.w., passim. 
67) Bescheiden, eerste en achtentwintigste stuk, passim. Gezien de verschilIende 

opcenten over dit tijdvak zijn voor de vergelijkbaarheid aileen de hoofdsomrnen 
gehanteerd. Voor aile duidelijkheid: deze saldi gelden niet voor de gehele periode 
1846-1902 maar betreffen aileen de tijdstippen 1846, 1893 en 1902. 
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Opbrengst per belastingplichtige en per capita (in guldens) 

Jaar Grondbelasting Personele belasting 
Ongebouwde Gebouwde 
eigendommen eigendommen 

per bel. per capita per bel. per capita per bel. per capita 
plichtige plichtige plichtige 

1846 10,31 1,70 10,62 1,02 11,50 1,77 
1893 
1902 7,73 1,10 15,04 1,38 13,12 1,85 
Saldo -25% -35,3% +41,6% +35,3% +14,1% +4,5% 
Saldo grondbelasting +8,8% per belastingplichtige 

-8,8% per capita 

Patentrecht 

per bel. per capita 
plichtige 

6,59 0,69 
8,35 0,78 

+26,7% +13% 
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De groeisaldi van het aantal belastingplichtigen per directe belasting
categorie geven het volgende beeld te zien 68): 

Groeisaldi belastingplichtigen (% ) 
1846-1893 1846-1902 

Directe abso- per 100 abso- per 100 
belastingen luut inw. luut inw. 

Belasting op de + 48,7 -13,7 
ongebouwde eigend. 
Belasting op de + 64,5 4,6 
gebouwde eigend. 
Personele belasting + 58,4 4,7 
Patentrecht + 35,2 -11,7 

De jaarlijkse ontwikkeling van het aantal belastingplichtigen per 100 
inwoners wordt in grafiek II weergegeven. 
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GRAFIEK II 

NEDERLAND 1846-1902 
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Uit deze grafiek en de hierbij aansluitende tabel kunnen we constateren 
dat hoewel absoluut gesproken het aantal belastingplichtigen en daarmee 
het aantal potentiele kiesgerechtigden is toegenomen, er in verhouding tot 
de bevolking echter sprake is van een daling. We spreken nadrukkelijk van 
"potentiele" kiesgerechtigden, omdat nu eenmaal niet aIle aangeslagenen 

68) Zie noot 67. 
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in de directe belastingen voor dit kiesrecht in aanmerking kwamen. De 
toeneming van het per aanges1agene opgebrachte bedrag zou er op kunnen 
duiden dat er - wanneer de spreiding over de belastingklassen geen noe
menswaardige verschuivingen heeft ondergaan - uit het potentiele reser
voir verhoudingsgewijs meer kiesgerechtigden gerecruteerd werden. Aan de 
andere kant weten we dat in de periode dat het censuskiesrecht van kracht 
was het aantal kiezers voor de Tweede Kamer ten opzichte van de bevolking 
is toegenomen: 

Jaar Aantal kiesgerechtigden 
voor de Tweede Kamer 

per 100 inwoners 69) 

1850 2,66 
1860 2,75 
1870 2,86 
1880 3,02 
1890 6,48 
1900 11,16 
1910 14,59 

Deze ontwikkeling lijkt in strijd met het aantal aangeslagenen per 100 
inwoners (zie grafiek II). De enige verklaring hiervoor - naast de eerder 
genoemde - is gelegen in de verlagingen van de census die in 1887 en 1896 
zijn ingevoerd. Aan de hand van deze cijfers kunnen we verder constateren 
dat in het geval er geen verlagingen in de census zouden zijn aangebracht het 
aantal Tweede-Kamer-kiezers per hoofd van de bevolking achteruit gegaan 
zou zijn. Ret lijkt onwaarschijnlijk dat tegen de achtergrond van deze 
feite1ijkheden de census indertijd "aangepast" is. 

Uit grafiek I (lijn m) va1t voorts nog op te maken dat de sterke stijging van 
de rijksbelastingen na 1870 grotendeeis moet worden toegeschreven aan de 
toenemende be1angrijkheid van de indirecte be1asting- en accijnsopbreng
sten 70). Over de verhoudingscijfers tussen de opbrengsten van de directe 
be1astingen enerzijds en de accijnsen en overige rijksbelastingen anderzijds 
geeft ook bijlage 2 informatie. Ret aandeel van de directe be1astingen daalt 
tot 1890; daarna valt een zeer geringe toeneming te constateren. Over het 
tijdvak 1831-1914 genomen is er echter sprake van een achteruitgang ten 
opzichte van de overige rijksbelastingen. Ret aandee1 van de accijnsen is 
tot 1870 niet opvallend wisselend. Na dit tijdstip stijgen de accijnsen ver
houdingsgewijs het sterkst tot 1890 waarna tot 1914 weer een geringe daling 
optreedt. De rijksbelastingen (exc1usief de directe) vertonen verhoudings
gewijs van 1870 tot 1890 de sterkste groei; daarna blijven de verhoudingen 
tamelijk constant. 

In recente onderzoekingen is een poging gedaan de ontwikkeling van het 
nationaa1 inkomen na 1850 te schatten. Een van die schattingsmethoden 

69) Voor de jaren 1850, 1860 zie De Vries, a.w., bIz. 184; voor de jaren daarna 
de Jaarcijfers over 1914, biz. 315. De geringe verschillen met de cijfers bij De 
Vries voor de jaren 1870, 1880 en 1890 zijn waarschijnlijk toe te schrijven aan de 
gehanteerde bevo\kingscijfers. 

70) Vergelijk de Bescheiden, eerste tim achtentwintigste stuk, passim. 
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berust op de veronderstelling dat er een vaste relatie zou bestaan tussen de 
ontwikkeling van aIle belastingopbrengsten (rijks-, provinciale- en gemeen
tebelastingen) en het nationaal inkomen. Voor grafiek I zou de lijn m (of de 
trend, lijn p) dan de groei van het nationaal inkomen per hoofd van de 
bevolking aangeven (omdat er ook een vaste relatie tussen rijks-, provin
ciale- en gemeentebelastingen bestaat vervalt het bezwaar dat onze grafiek 
aIleen maar de rijksbelastingen in beeld brengt). 

In bijlage 3 gaan we nader op deze aangelegenheid in en signaleren we enige 
problemen bij de schatting van het reele nationale inkomen per hoofd, wan
neer een tweetal verschillende prijsindices gehanteerd worden die resultaten 
opleveren die niet stroken met de kennis die inmiddels over de economische 
ontwikkeling van Nederland in de tweede helft van de 19de eeuw vergaard is. 

4. TOELICHTING OP DE ANALYSE VAN DE TABELLEN VAN 1841/42 

Zoals we aan het eind van hoofdstuk 3.3.1. al opmerkten is het voor de 
vergelijkbaarheid van de gemeenten die in onze tabellen voorkomen van 
belang dat we ze groeperen op basis van gelijke kenmerken. Dit is nl. nood
zakelijk omdat de grootte van de gemeenten bepalend was voor de aldaar 
van kracht zijnde belastingtarieven. 

Door een combinatie van de bepalingen uit de patentwet van 1819 en de 
wetten op de personele belasting van 1833 en 1835 zijn de volgende groepen 
van vergelijkbare gemeenten samengesteld: 

1 
Amsterdam 
Rotterdam 

6 
Middelburg 
Nijmegen 
Zwolle 

11 
Tilburg 

Vergelijkbare gemeenten 71) 

234 
's-Gravenhage Groningen Leiden 
Utrecht 

7 
Arnhem 
Amersfoort 
Deventer 
Gouda 

12 
Apeldoorn 

8 
Enkhuizen 
Zierikzee 

13 
Etten/Leur 
Hoogeveen 
Weert 
Winterswijk 

9 
Goes 
Nijkerk 
Roermond 
Tiel 
Venlo 
Vlissingen 

14 
Appingendam 
Assen 
Balk 
Delfzijl 
Echt 
Eindhoven 
Gernert 
Heerlen 
Sittard 
Srnilde 
Venraij 
Winschoten 
Woensel 
Workurn 

5 
's-Hertogen
bosch 
Maastricht 
Leeuwarden 

10 
Winschoten 

15 
Alle overige in 
detabellen 
voorkomende 
gemeenten 

71) Dit houdt vanzeifsprekend in dat voor 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11 en 12 geen cor
reiatiecoefficienten en significantietoetsen zijn berekend. 
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De rubrieken 1 tIm 11 die beneden de tabeilen venneld staan, betekenen 
het volgende: 

1. geeft het totaal aantal belastingplichtigen aan, 
2. geeft het totaal aantal gezinshoofden aan zoals dat in de resultaten 

van de volkstelling op 1 januari 1840 wordt vermeld. 
Vit de belastingwetgeving blijkt, dat in hoofdzaak de gezinshoofden 

belasting betaalden, 
3. geeft het percentage gezinshoofden aan, dat geen belasting betaalt. 

Hierbij is het van belang te bedenken dat dit percentage iets te laag zal 
zijn, omdat naast de gezinshoofden ook de niet-gehuwde zelfstandigen 
en in bepaalde gevallen ook sommige gezinsleden belasting betaalden. 
Aangezien het hier om een geringe systematische fout zal gaan is het 
voor de vergelijkbaarheid niet noodzakelijk deze te corrigeren, 

4. geeft aan dat niet aileen aIle gezinshoofden, maar ook nog een overig 
deel van de bevolking (zie rubriek 3) belasting betaalt (in %). De 
rubrieken 3 en 4 vormen een indicatie van de welstandssituatie in de 
desbetreffende gemeenten, 

5a. geeft het percentage van de bevolking aan dat binnen de nonnen van 
de census van 1850 zou vailen. De streepjes aan de zijkanten in de 
tabeilen betekenen dat in de desbetreffende belastingklassen de census 
van 1850 ligt. De belastingklassen stemmen niet helemaal overeen met 
de censusgrenzen; het streepje geeft aan vanaf welke klasse het aantal 
geteld is. In de meeste gevallen is het percentage hierdoor iets hoger 
uitgevallen. 

De percentages zijn verder te hoog vanwege het feit dat in de tabellen 
aile belastingplichtigen venneld staan en volgens de kieswet van 1850 
aIleen mannen boven de 23 jaar kiesrecht genoten. Ook in dit geval 
gaat het om een geringe systematische fout die de vergelijkbaarheid 
op dit punt geen geweld aandoet. Het percentage van deze rubriek 
vonnt tevens een concentratiemaatstaf voor de "meest welvarenden" 
in de gemeenten; wanneer gemeenten - naast de overige vergelijkbare 
kenmerken - ook nog identieke censussen hebben, biedt dit cijfer de 
mogelijkheid tot onderlinge vergelijkingen, 

5b. geeft het percentage aangeslagenen aan, dat in 1850 kiesrecht zou ge
nieten. Ook dit cijfer zou als concentratiemaatstaf gebruikt kunnen 
worden, 

6. geeft het percentage belastingplichtigen in elke gemeente aan, 
7a. geeft het gemiddelde aanslagbedrag per belastingplichtige aan. 

In sommige gemeenten zijn er enige aangeslagenen in de klasse 
~ f 1000,-. Aangezien het hier om een open klasse gaat is ter be
paling van het gemiddelde aanslagbedrag de onderste klassegrens aan
gehouden. Voor deze gemeenten kan hierdoor het gemiddelde per 
belastingplichtige opgebrachte bedrag iets te laag zijn, 

7b. geeft het gemiddelde aanslagbedrag per hoofd van de bevolking aan. 
De opmerkingen onder rubriek 7a gelden ook voor deze rubriek, 
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8. geeft de Gini-index aan. Aangezien we in hoofdstuk 3 hebben getracht 
aannemelijk te maken dat de directe belastingen als welstandsindica
toren te beschouwen zijn, kunnen we de belastingklassen met de daarbij 
behorende belastingplichtigen ook als een verdeling van die welstand 
zien: degenen die in de hoogste klassen zijn aangeslagen bezitten de 
meeste welstand; de aangeslagenen in de laagste klassen bezitten de 
geringste welstand. 
Op het gebied van de verdeling van inkomens zijn een groot aantal 
ongelijkheidscoefficienten bekend 72). Uit deze hoeveelheid hebben we 
een tweetal (ter contrale) gekozen, waardoor we in staat zijn de onge
lijkheid in verdeling van de welstand per gemeente aan te geven. De 
Gini-index behoort samen met de Pareto-constante en de Lorenz-curve 
tot de meest gangbare ongelijkheidsmaatstaven in de econometrische 
literatuur. Het bezwaar van de Pareto-constante is, dat deze maat 
aIleen een uitspraak doet over de bovenste lagen van een inkomens
pyramide. Ret CBS heeft jaren achtereen met deze ongelijkheids
coefficient gewerkt. De Lorenz-curve gaat uit van cumulatieve per
centages inkomenstrekkers, of in ons geval van belastingplichtigen en 
de cumulatieve percentages van de inkomens, in ons geval de aans)ag
bedragen. Nu is er sprake van volledige inkomensgelijkheid wanneer 
bv. 10% van het aantal inkomenstrekkers ook 10% van het totale 
inkomen zou genieten, 20 % van het aantal inkomenstrekkers 20 % van 
het gezamenlijke inkomen etc., m.a.w. wanneer iedere inkomens
trekker hetzelfde inkomen zou genieten, zouden aIle waarnemingen 
samenvallen met de diagonaal, zoals in de nu volgende grafiek is 
aangegeven. 

We hebben van de eerste drie Noordhollandse gemeenten de 
Lorenz-curven berekend. Hoe dichter de Lorenz-curven de diagonaal 
naderen, des te geringer de ongelijkheid is. We zien dan dat in Amster
dam de ongelijkheid het grootst is in de onderste klassen belasting
plichtigen, bv. 40% van het aantal belastingplichtigen brengt maar 4 % 
van het totale belastingbedrag op; het geringst is deze in Zaandijk 
waar dezelfde 40 % belastingplichtigen 7 % van het belastingbedrag 
opbrengt (dit kan ook worden voorgesteld door vanuit elk punt van de 
as waarop het aantal belastingplichtigen staat aangegeven, een ver
ticale lijn te trekken tot de desbetreffende Lorenz-curve en van daaruit 
een horizontale lijn naar de as waarop het be1astingbedrag staat afge
bee1d). Bij de rniddencategorie belastingplichtigen is de ongelijkheid 

72) Voor een beknopt overzicht verwijzen we naar J. Pen, J. Tinbergen, Naar 
een rechtvaardiger inkomensverdeling, Amsterdam/Brussel 1977, biz. 11-26; van 
dezelfde auteurs: Hoeveel bedraagt de inkomensegalisatie sinds 1938?, in: Econo
misch-Statistische Berichten (1976), bIz. 880-884. Zie ook by. G. BifunIe, Theorie 
der Einkommensverteilung, Berlin 1975, bIz. 33-47, en A. I. V. Massizzo, G. A. 
Tuinier, W. Brouwer, De personele inkomensverdeling 1952-1967. CentraaI Plan
bureau, monografie no. 19, het hoofdstuk over mathematisch-statistische the
orieen, bIz. 127-161. 
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GRAFIEK III 
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het grootst in Bloemendaal. Na 85 % van het aantal belastingplichtigen 
dat ± 33 % van het aanslagbedrag opbrengt, zijn de onderlinge ver
schillen gering. Deze drie gemeenten zijn overigens niet vergelijkbaar, 
maar dat doet voor het voorbeeld bier niet ter zake. 

De Gini-index, ook weI concentratiecoefficient genoemd, is een 
maat die gebaseerd is op deze Lorenz-curve. Het voordeel van de 
Gini-index is, dat deze in een cijfer de ongelijkheid uitdrukt. Dit is in 
ons geval van belang, omdat aan de hand van deze en de in rubriek 9 
te behandelen ongelijkheidsmaat, correlatiecoefficienten berekend 
kunnen worden; met de Lorenz-curve is dit niet mogelijk. De Gini
index geeft met dit ene cijfer het gebied aan dat tussen de diagonaal 
en de desbetreffende Lorenz-curve ligt: hoe groter dit gebied, des te 
groter de Gini-waarde. Zou er sprake zijn van volledige gelijkheid, 
dan is de Gini-index gelijk aan 0; in het geval dat een persoon alle 
belastingen zou betalen (maximale ongelijkheid) is de Gini-index ge
lijk aan 1. Een praktisch bezwaar tegen het gebruik van de Lorenz
curve is in ons geval dat de grote hoeveelheid gemeenten ook een zeer 
grote hoeveelheid grafieken zou vergen om alles nog visueel over
zichtelijk te houden. 

Het voordeel van de Gini is verder dat het cijfer de hele verdeling 
betreft (in tegenstelling tot de Pareto-constante). 
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Het principe is eenvoudig: de Gini deelt het gebied tussen de diago
naal en de Lorenz-curve door het hele gebied vanaf de diagonaal (de 
helft van het vierkant). 

Voor berekeningsdoeleinden is de volgende formule gehanteerd 73): 
N N 

G = 1 - (2~Bi cumAi) + ~BiAi 
waarbij Ai = het percentage (fractie) van het per belastingklasse 

opgebrachte belastingbedrag 
Bi = het percentage (fractie) van het aantal belasting

plichtigen per belastingklasse 
CumAi = de cumulatieve frequentie van Ai 

Ondanks het voordeel van deze index (interpretatiewaarde van 
o ~ G ~ 1 over aIle klassen) heeft de Gini het bezwaar dat zij ver
schuivingen die zich in de bovenste klassen belastingplichtigen kunnen 
voltrekken bij een hoge bezetting van de lagere belastingkiassen, 
onvoldoende in de Gini-waarde tot uitdrukking brengt 74). Deze 
problematiek speelt vooral een rol wanneer in de tijd vergeleken wordt. 
Gezien de vrij sterke concentraties die zich in de lagere belastingklassen 
voordoen, Jijkt de Gini-index in ons geval niet de meest ideale onge
lijkheidsmaat. Het feit dat we hem toch opnemen is dan ook voor
namelijk bedoeld ter controle van de in rubriek 9 behandelde ongelijk
heidscoefficient, 

9. geeft de Theilcoefficient aan. 
Het meten met twee maten moet in ons geval vooral letterlijk ge

nomen worden. Zoals Pen en Tinbergen terecht opmerken is de in
komensverdeling "een te complex verschijnsel om door een enkel 
kengetal te kunnen worden weergegeven, zelfs al is dat een geavan
ceerde maatstaf als de coefficient van Theil" 75). 

Zij gaan dan zover dat zij een 25-tal verschillende maten geven die 
in meerdere of mindere mate gevoelig zijn voor verschillende concen
traties in de inkomensverdeling. Voor ons doel is het vooral van belang 
een maatstaf te hebben die een uitspraak doet over alle belasting
klassen (behalve de Gini voldoet ook de Theilcoefficient hieraan), 
maar die bovendien gevoelig is voor veranderingen in de ongelijkheid 

78) Vergelijk M. Dollar, R. J. Jensen, Historian's Guide to Statistics. Quanti
tative analysis and historical research, New York 1970, bIz. 121-126. 

74) Voor deze problematiek zie Pen en Tinbergen, Naar een rechtvaardiger in
komensverdeling, biz. 24, P. Wiles, Distribution of income: East and West, 
Amsterdam 1974, bIz. 8-11, A. B. Atkinson, On the measurement of inequality, in: 
Journal of Economic Theory (1970), biz. 256, 257, A. Sen, On Economic Inequality, 
Oxford 1973, bIz. 29-31, G. R. Mustert, Enige statistische aspecten van de in
komensongelijkheid in Nederland in de jaren 1950-1967, in: Preadviezen van de 
Vereniging voor de Staathuishoudkunde, 's-Gravenhage 1973, bIz. 6, en D. G. 
Champemowne, A comparison of measures of inequality of income distribution, 
in: The Economic Journal (1974), vol. 84, bIz. 787-816. . 

76) Pen, Tinbergen, Hoeveel bedraagt de inkomensegalisatie sinds 19387, 
bIz. 880. 
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van de verdeling van de hogere belastingklassen bij een hoge bezetting 
van de lagere belastingklassen. Aan dit criterium voldoet de Theil
coefficient 76), vandaar dat in de verdere berekeningen (rubrieken 10 
en 11) aan deze ongelijkheidsmaat de voorkeur is gegeven. 

Aan de hand van de thermodynamica en de informatietheorie con
strueerde Theil 77) zijn naar hem genoemde ongelijkheidsmaat. Cen
traal staat het aan de thermodynamica ontleende begrip entropie 78). 
Bezit in ons geval iedereen dezelfde welstand dan is de entropie 
maximaal; de Theilcoefficient (n is dan gelijk aan O. Bezit slechts 
ren persoon aIle welstand dan is de entropie minimaal of weI dan is de 
Theilcoefficient gelijk aan log N (afhankelijk van de gekozen waarde van 
de logaritme). In de informatietheorie wordt in de regel gebruik gemaakt 
van de logaritme met grondtal2, ook weI "bit" genoemd (afkortingvan 
binaire digit). Voor onze berekeningen zullen we de natuurlijke loga
ritme hanteren (derhalve met grondtal e, ook weI "nit" genoemd). Het 
procede is door Pen en Tinbergen als voIgt omschreven: "We berekenen 
van ieder individu (ofvan iedere groep) het inkomensaandeel, dus in
dividueel inkomen gedeeld door totaal inkomen. We bepalen de ge
wogen som van deze inkomensaandelen, waarbij we als wegings
coefficienten nemen de logaritme van het omgekeerde van het in
komensaandeel. De gewogen som noemen we de entropie. We bere
kenen vervolgens de waarde van deze entropie die we zouden krijgen 
als aIle mensen hetzelfde zouden verdienen; dat is dus de maximale 
entropie. We trekken tenslotte de feitelijke entropie af van de maxi
male. Het verschil is de coefficient van Theil" 79). Aangezien het in de 
hier gepubliceerde bronnen niet om individuele welstand, maar om 
een welstandsverdeling in klassen gaat, kan de T als voIgt geschreven 
worden SO): 

II: Yj T = ~ Yj log-
j - l NJ 

waarbij N j = de fractie van het aantal belastingbetalers in klasse j 
Y j = de fractie van het totale belastingbedrag in klasse j 

78) Vergelijk Champernowne, a.w., passim. 
77) H. Theil, Economics and Information Theory. Studies in mathematical and 

managerial economics, dl. 7, Amsterdam 1967, biz. 91 e.v. Zie ook de samen
vattingen van A. I. V. Massizzo, W. Kok, J. H. C. Lisman, De ontwikkeling van de 
inkomensongelijkheid gemeten volgens informatietheoretische maatstaven, in: 
Statistica NeerJandica, 23 (1969) nr. 2, G. R. Mustert, a.w., biz. 7 e.v., G. R. 
Mustert, Van dubbeltjes en kwartjes. Een literatuurstudie over ongeJijkheid in de 
Nederlandse inkomensverdeling, z.pl., 1976, biz. 99-102, A. I. V. Massizzo, G. A. 
Tuinier, W. Brouwer, a.w., biz. 157-159. 

78) Voor een beknopte uiteenzetting over het entropie-begrip, zie C. A. van 
Peursen, C. P. Bertels, D. Nauta, Informatie. Een interdisciplinaire studie, Utrecht! 
Antwerpen 1968, biz. 70 e.v. 

79) Pen, Tinbergen, Naar een rechtvaardiger inkomensverdeling, biz. 24-25. 
80) Mustert, a.w., biz. 8. 
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Bij de zojuist gegeven formule is het weI van belang te weten van 
welke klassenindeling gebruik is gemaakt. V oor vergelijkingen in de 
tijd, of tussen groepen belastingbetalers waarbij verschillende klassen
indelingen gehanteerd zijn, is het raadzaam de T te standaardiseren 
met behulp van de decielenmethode 81). De Theilcoefficient kan dan 
als voIgt geschreven worden: 

I. 
Ts = ~ YJ log YJ + log 10 

j -1 

De Theilcoefficient biedt verder de mogelijkheid om de ongelijkheid 
tussen en binnen de diverse groepen van welstandsbezitters vast te 
stellen; een mogelijkheid die helaas niet op onze tabellen kan worden 
toegepast, omdat deze geen voldoende beroepsgegevens bevatten 82). 

We hebben gezien dat een aantal directe belastingen - in de tijd 
gezien - steeds minder een afspiegeling vormde van de welstands
verhoudingen. Op lokaal niveau bestaan er echter belastinggegevens 
die op een vaste grondslag (schatting van de draagkracht van de in
gezetenen) berustten - in de regel voor een reeks van jaren bewaard 
gebleven -, die zich op dezelfde manier laten bewerken als de hier
volgende tabellen. Gezien de verschillende grondslagen van de directe 
belastingen en deze hoofdelijke omslagkohieren (en de daarbij be
horende tarieven) zijn de resultaten niet zonder meer vergelijkbaar, 
maar bieden weI de mogeIijkheid tot contrOle 83), 

81) Massizzo, Kok, Lisman, a.w., bIz. 3. 
82) In een nog te publiceren artikel, van de hand van P. C. Jansen en J. M. M. de 

Meere, gewijd aan de gegevens van de personele quotisatie van enige gemeenten 
uit 1742, zal wei van deze mogelijkheid gebruik gemaakt worden, aangezien deze 
registers naast de inkomens ook de beroepen en zelfs de adressen vermelden. 

83) D. Damsma en L. Noordegraaf hebben in hun artikel: Standen en klassen in 
een Zuidhollands dorp, in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, december 1977, 
biz. 267 een hoofdelijk omslagkohier voor de gemeente Hendrik Ido Ambacht uit 
1859 opgenomen. Het aantrekkelijke van deze kohieren is, dat meestal ook de 
beroepen van de aangeslagenen vermeld worden, waardoor tussen- en binnen
groepsvergelijkingen kunnen worden uitgevoerd. Damsma en Noordegraaf 
trachten de welstandsverhoudingen te reconstrueren door een zgn. "gemiddeld 
aanslaggetal" per beroepsbeoefenaar vast te stellen (procedure: elke belasting
klasse krijgt een rangcijfer; van elke beroepsbeoefenaar wordt vervolgens aange
geven hoeveel keer in deze rangcijfers gescoord wordt. Na sommatie wordt gedeeld 
door het totaal aantal beroepsbeoefenaars van het betreffende beroep). Deze 
methode heeft als nadeel dat de aantallen per beroep van invloed zijn op de plaats 
in de aldus samengestelde welstandsschaal. De verkregen stratificatie moet dan ook 
voortdurend bezien worden tegen de achtergrond van de bezetting per beroeps
categorie. Zo hebben by. 20 akkerbouwers een beduidend lager aanslaggetal dan 
de 2 steenfabrikanten, maar onder de akkerbouwers zijn er 3 die op hetzelfde aan
slagniveau zitten als de 2 steenfabrikanten. Hanteren we dezelfde rubrieken (ex
c1usief de Gini-index) als bij onze tabellen, dan geeft dit voor Hendrik Ido Ambacht 
het volgende resultaat: 

1. 124 
2. 509 
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10. geeft de Theilcoefficient aan voor alle potentiele belastingplichtigen. 
Aangezien bekend is wie belastingplichtig waren (de gezinshoofden 
+ de zelfstandig wonenden), kunnen we de Theilcoefficient berekenen 
voor de gehele bevolking (per gemeente). 

Ret totaal aantal belastingplichtigen bestaat uit het onder rubriek 3 
aangegeven percentage, verhoogd met het landelijk gemiddelde (de 
zelfstandigen) van rubriek 4 (= 3,6 % van de bevoJking). 

Voor deze categorie potentiele belasting betalende gezinshoofden 
en zelfstandigen hebben we een O-de belastingklasse ingevoerd. 

De aldus berekende Theilcoefficient heeft het voordeel dat het de 
vergelijkbaarheid tussen de (vergelijkbare) gemeenten vergroot. 

De uitkomsten van de rubrieken 8 en 9, die immers aileen een uit
spraak doen over de feitelijke belastingbetalers, moeten voortdurend 
tegen de achtergrond van de rubrieken 3 en 4 geInterpreteerd worden. 
De Theilcoefficienten van rubriek 10 maken dat in zekere zin over
bodig. De Theilcoefficienten (rubriek 9) van de onder rubriek 4 aan
gegeven gemeenten (d.w.z. daar waar een hoger percentage dan 3,6 
voorkomt) zijn ongewijzigd in rubriek 10 opgenomen. 

Ret tussen haakjes staande cijfer geeft de log K-waarde aan. Wan
neer deze niet vermeld is, wil dat zeggen dat hier dezelfde log K
waarden als die van rubriek 9 gelden, 

11. geeft de welvarendheid per vergelijkbare gemeente aan. Dit cijfer is 
van belang in verband met de door ons gekozen definitie van de meest 
c.q. minst welvarende gemeente. 

Dejinitie: onder de meest we1varende gemeente verstaan wij die 
gemeente waar de gemiddelde welstand per hoofd van de bevolking 
maxirnaal (rubriek 7b) en de welstandsongelijkheid onder de bevol
king minimaal (rubriek 10) is. 

Roe hoger het verhoudingscijfer van deze rubriek, des te meer 
welvarendheid er in de betrokken vergelijkbare gemeenten heerst. 
Ret is vanzelfsprekend legitiem aileen rubriek 7b of rubriek 10 als 
criterium voor meerdere of mindere welstand te nemen. Dit hangt af 
van de voorkeur voor een bepaalde definiering. Ret begrip "welstand" 
dat veelvuldig gebezigd wordt, hebben we in onze inleiding al gede-

3. 
6. 
7a. 
b. 

9. 
10. 
11. 

75,6 
5,5 

23,41 
1,28 
.692 

2,184 
0,59 

(0~T~2,1) 
(0~T~2,2) 

De invloed van het groot aantal gezinshoofden dat geen belasting betaalde, komt 
duidelijk tot uitdrukking in de lage welvarendheid per hoofd van de bevolking. 
In deze gemeente zijn de tegenstellingen erg groot; een beeld dat de auteurs ook 
nadrukkelijk in hun betoog schetsen. Bepalen we ter afsluiting van deze voetnoot 
de welstandsongelijkheid tussen by. de vlasbouwers en de akkerbouwers, dan zien 
we dat de ongelijkheid onder de aangeslagen vlasbouwers geringer is (T = .274; 
o ~T ~ 1,9) dan onder de aangeslagen akkerbouwers (T = .374; 0 ~T ~ 1,8). 

IS 
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finieerd. Het statisch karakter van dit begrip is hier op zijn plaats, om
dat de gepresenteerde gegevens nu eenmaal een momentopname be
treffen. Om die reden wordt het begrip "welvaart", dat meer van too
passing is op ontwikkelingen in de tijd, niet door ons gebruikt. 

Aan de hand van het bronnenmateriaal hebben we een aantal hypothesen 
geformuleerd die we per provincie en ook landelijk zullen toetsen. Hierbij 
gaan we ervan uit dat de gemeenten per provincie als een steekproefresul
taat te beschouwen zijn. De te toetsen hypothesen betreffen dan ook uit
spraken over de geldigheid van het gevonden verband voor de gehele 
provincie c.q. het gehele land (voorzover het uiteraard om vergelijkbare 
gemeenten gaat). Vpor de sterkte van de verbanden tussen sommige ru
brieken zijn de correlatiecoefficienten berekend. We veronderstellen verder 
dat het gebruik van correlatiecoefficienten, significantietoetsen 84) en 
spreidingsmaten bekend is, zodat we uiteenzettingen hieromtrent achter
wege laten. De hypothesen hebben (voor aile duidelijkheid) aIleen betrek
king op vergelijkbare gemeenten. 

Hypothese 1: tussen het aantal gezinshoofden dat geen belasting be
taalt (rubriek 3) en het aantal belastingplichtigen per gemeente (rubriek 6) 
zal een significant positief verband bestaan. 

Hypothese 2: tussen het aantal belastingplichtigen van rubriek 4 en het 
aantal belastingplichtigen van rubriek 6 verwachten we een significant 
positief verband. 

Hypothese 3: tussen het aantal kiesgerechtigden van elke gemeente met 
een gelijke census (rubriek 5a) en de welstandsongelijkheid onder de be
volking aldaar (rubriek 10) zal een significant negatief verband bestaan. 

Hypothese 4: tussen het aantal kiesgerechtigden onder de belasting
plichtigen van elke gemeente (rubriek 5b) en de welstandsongelijkheid onder 
de belastingplichtigen (rubrieken 8 en 9) zal eveneens een significant nega
tief verband bestaan. 

Hypothese 5: tussen het aantal beiastingplichtigen van elke gemeente 
(rubriek 6) en de welstandsongelijkheid onder de bevolking (rubriek 10) zal 
een significant negatief verband bestaan. 

Hypothese 6: tussen de gemiddelde welstand per belastingplichtige 
(rubriek 7a) en de welstandsongelijkheid onder de belastingplichtigen 
(rubrieken 8 en 9) verwachten we eveneens een significant negatief verband. 

Hypothese 7 : tussen de gemiddelde welstand per hoofd (rubriek 7b) en 
de welstandsongelijkheid onder de bevolking (rubriek 10) zal het verband 
ook significant negatief zijn. 

84) Voor variabelen < 30 wordt de t-toets gehanteerd: r - p 

en voor variabelen > 30 de gebruikelijke z-toets: r - p 

l/V(n-l) 
In beide gevallen wordt uitgegaan van een kritische waarde (foutenrnarge) van 5%. 
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Verder hebben we de sterkte van de samenhang tussen beide ongelijk
heidscoefficienten (rubrieken 8 en 9) met behulp van een rangcorrelatie
coefficient aangegeven. Tot slot vim deze toelichting op de tabellen merken 
we op, dat bij het signaleren van de sociale categorieen van de kiesgerech
tigden gemakshalve uitgegaan wordt van de volgende driedeling: 1. hogere 
burgerij, 2. middenstand (te onderscheiden in een beneden-, midden- en 
bovenlaag) en 3. arbeidende klasse. Voor ons doel: wie genoten er kies
recht, is het niet van belang in categorie 1 en 3 verdere dimensies aan te 
brengen 85). 

5. DE TABELLEN 

Per provincie geven we het belangrijkste uit het begeleidend schrijven van 
de gouverneur weer, gevolgd door de tabel met de 11 rubrieken en ter af
sluiting een korte interpretatie. 

Het is niet zinvol datgene wat de lezer zelf uit de tabellen en rubrieken 
kan opmaken nog eens in extenso te herhalen; in de interpretatie zullen we 
slechts enige opvallende aspecten signaleren. 

5.1. Noord-Holland 
Haarlem, 2 mei 1842 

Gouverneur aan Minister van Financien. 

Stuurt ook mee een staat "het getal aanduidende der stemgeregtigden aan 
welke, op de daarbij vermelde tijdstippen, stembiljetten ter invulling zijn toege
zonden. Voor de volledigheid van deze laatsten staat durf ik echter met volkomen 
vertrouwen niet instaan. 

Het verdient opmerking, dat in de steden, zelfs wanneer men een twintigste deel 
van de bevolking in het stemregt mogt willen doen deelen, de taks van schat
plichtigheid niet temin hooger zal kunnen gesteld worden, dan thans het geval is. 
Men ziet hieruit, van hoeveel invloed het zijn zal, wanneer de patenten mede in de 
taks van schatpligtigheid worden begrepen. Tevens zal daarvan het gevolg zijn, dat 
een vrij aanmerkelijk getal contribuabelen in de grondbelasting en personele be
lastingen, die thans stemgeregtigd zijn, uit hoofde van de verhooging der taks, 
hun radicaal zullen verliezen en als 't ware verdrongen worden door patent
pligtigen, die vroeger niet stemgeregtigd zouden geweest zijn. In de gemeenten ten 
plattenlande zouden diezelfde uitkomsten plaats hebben, wanneer bij denzelfden 
maatregel niet meer dan 1/30 deel der bevolking tot het stemregt geroepen werd. 

Door het patentrecht onder de taks van schatpligtigheid te begrijpen, zal der
halve het gansche stelsel eene belangrijke verandering ondergaan. Het lijdt rnijns 
inziens geen twijfel, dat het stemregt daardoor tot eene lagere klasse van inge
zetenen zal afdalen dan bij het tegenwoordig stelsel het geval is. Ik zie mij echter 
voor het tegenwoordige niet in staat, om Uwe Excellentie met zekerheid te kunnen 
opgeven, tot welken maatschappelijken stand de stemgeregtigden naar den ge
projecteerden maatstaf zouden behooren". 

5.1.1. Interpretatie 

Behalve Amsterdam en Enkhuizen zijn de overige gemeenten onderling 
vergelijkbaar. Alieen 's-Graveland is vanwege een lagere census niet voor de 
rubrieken 5a en b vergelijkbaar. 

86) Wie geinteresseerd is in sociale stratificatieproblemen, raadplege de ver
schillende jaargangen van het Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis. 



Staat houdende eene opgave van de ingezetenen in de daarbij genoemde gemeenten der Provincie Nuard Holland, die over 1841/42 in de 
grondlasten, het personeel en Regt van Patent zijn aangeslagen met inbegrip van opcenten. 

Bedrag der 
aanslagen Amsterdam Zaandijk Bloemendaal Bergen Beemster Enkhuizen Monnickendam Oosthuizen 's-Graveland N -0'1 
tot f 4 9729 29 56 43 45 200 95 21 28 

4-5 1962 59 18 10 74 38 15 6 8 

~ 5-10 4659 189 85 31 61 112 110 43 48 
10-15 3130 39 34 25 41 118 91 18 30 

~ 15-20 3140 25 21 15 45 97 54 9 10 
20-25 2379 20 8 6 44 71 32 3 14 
25-30 1992 18 12 8 26 59 19 10 -15 ~ 30-40 2525 -36 -11 -6 -26 -66 -40 -9 12 
40-50 1949 16 10 5 22 50 19 7 13 g 
50-60 1654 12 14 3 10 34 15 3 7 Z 

~ 60-80 2297 17 14 8 8 40 25 8 9 '" 80-100 1595 5 7 12 8 32 11 4 5 ~ 100-200 -3743 16 16 9 66 45 30 13 9 
200-300 1339 4 8 2 36 8 6 1 1::: 
300-400 638 1 3 2 11 5 2 2 

() 

400-500 300 3 2 6 2 1 3 ~ 
500-600 203 3 4 1 2 ~ 
600-800 190 2 ~ 
800-1000 113 1 " 1000 en meer 143 trl 

~ 1. 43680 492 319 185 536 978 567 157 215 
2. 45969 461 347 177 531 1115 507 175 254 0 
3. 5 8,1 12,3 10,3 15,4 

~ 4. 1,4 0,9 0,2 2,4 
5a. 3,2 5,3 4,1 5 6,7 5,7 6,1 6,1 6,3 ~ b. 15,3 23 26,6 25,4 37,3 28,9 26,6 29,9 35,8 r;J 6. 20,7 22,9 15,5 19,8 18 19,6 22,9 20,4 17,7 
7a. 59,09 29,76 36,67 32,88 70,08 33,04 33,21 39,05 43,25 -00 

b. 12,21 6,83 5,68 6,51 12,64 6,48 7,60 7,96 7,65 VI 
0 

8. .708 .662 .693 .669 .698 .627 .647 .668 .697 
9. .999 .983 .949 .963 .883 .770 .844 .887 1,079 

(0 ~T ~ 3) (O";T ~2,8) (0 ~T "; 2,8) (0 ~T ~ 2,7) (O "; T ~2,9) (O "; T ";2,8) (0 ~T ~ 2,9) (O "; T ~2,7) (O";T ~2,8) 
10. 1,177 1,056 1,215 1,111 1,064 1,031 .901 1,145 1,422 

(2,9) (2,8) (3) (2,9) (2,8) (2,9) 
11. 10,37 6,47 4,67 5,86 11,88 6,29 8,44 6,95 5,38 



WELSTAND EN CENSUSKIESRECHT IN NEDERLAND OMSTREEKS 1850 217 

Het percentage beiastingbetalers is het grootst in Monnickendam en 
Zaandijk; in 's-Graveland het geringst. Het aantal kiesgerechtigden per 
hoofd van de bevolking is het grootst in De Beemster, hetgeen duidt op een 
hoge concentratie "meest welgestelden" in deze gemeente. Het geringst is 
het aantal kiesgerechtigden per hoofd in Bioemendaal. 

Het per capita opgebrachte belastingbedrag (en daarmee de welstand) is 
het hoogst in De Beemster en in Bioemendaal het geringst. 

De welstandsongelijkheid onder de bevolking is het grootst in s'-Grave
land; het laagst in Monnickendam. Bezien we de welvarendheid, dan is deze 
zonder meer het grootst in De Beemster en het laagst in Bloemendaal. 
Opvallend is overigens dat van deze gemeenten aIle welvarendheidswaarden 
boven het Iandelijke gemiddeide liggen. 

De weistandssituatie in Amsterdam Iijkt in 1841/42 aanmerkelijk ver
beterd ten opzichte van het jaar 1817. Betaaide in 1841/42 slechts 5 % van 
het aantal gezinshoofden geen directe belasting, in 1817 bleek bijna 50% 
van het aantal gezinshoofden buiten de normen van de personele belasting 
te vallen. Nu zijn beide percentages niet geheel vergelijkbaar, niet aIleen 
vanwege de veranderingen in de grondslagen van de personele belasting na 
1817, maar ook omdat de personele belasting slechts een van de drie directe 
belastingen vormde. Daarbij komt dat 1817 ais een crisisjaar moet worden 
aangemerkt 88). Dit neemt echter de verschillen tussen beide percentages 
niet volledig weg. In een schrijven van de toenmalige burgemeester P. A. 
van Boetzelaar aan de gouverneur van Noord-Holland wordt de situatie in 
1817 als voIgt uiteengezet 87): ,,( ... ) het getal der gealimenteerden aIleen 
alhier bedraagd 63.612, terwijl de gehele populatie is van 180.179 zielen. 
Bij deze gealimenteerden moet nog gevoegd worden een aanmerkelijk 
gedeeite der overige inwoners, die weI gene bedeeling genieten, maar echter 
gene belasting kunnen betalen. Wij schromen niet om dit getal te stellen op 
30.000; zodat slechts de helft van de populatie belastbaar is. Dit kan zeker 
van gene andere gemeente gezegt worden. Het getal der hoofden van de 
huisgezinnen die over 1817 in Amsterdam voor deze belasting aangeslagen 
zijn, bedraagt slechts 18.228 waarvan er nog zeker eenige op de staten van 
oninbare posten moeten gebragt worden". De grote werkloosheid die aan 
het eind van de Franse tijd in Amsterdam geheerst heeft (± 50 % van het 
aantal gezinshoofden) 88) lijkt voor deze geringe fiscale draagkracht ver
antwoordelijk. 

De gemeenten Amsterdam en Enkhuizen komen verder nog bij de inter
pretaties van Zuid-Holland en Zeeland ter sprake. 

De spreidingsmaten zijn als voIgt (excl. A'dam en Enkhuizen): 

88) J. M. M. de Meere, Misoogst en hongersnood, in: Tijdschrift voor Sociale 
Geschiedenis, nr. 7 (1977), biz. 83-96. 

87) Gemeente-archief Amsterdam, archief A.Z., nr. 669 dd. 16 juli 1817. 
88) J. M. M. de Meere, L. Noordegraaf, De sociale gelaagdheid van Amsterdam 

in de Pranse tijd. Het beeld van een tijdgenoot, in: Negenenzestigste Jaarboek 
Genootschap Amstelodamum (1977), bIz. 172. 
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Rubriek Rekenkundig Gewogen standaard- Variatie-
gemiddelde afwijking: coefficient 

V .. n vanantle x --1 
n-

X S S 

X 
3 11,27 3,74 .33 
4 1,225 .925 .76 
5a (30-40) 5,55 .938 .17 

b (30-40) 28,13 5,013 .18 
6 19,6 2,75 .14 
7a 4{),7 13,7 .34 
b 7,84 2,26 .29 

8 .676 .02 .03 
9 .941 .08 .08 

10 1,13 .161 .14 
11 7,09 2,43 .34 

Aileen rubriek 4 vertoont een vrij hoge variatiecoefficient. 
Toetsen we onze hypothesen aan de hand van de berekende correIa tie

coefficienten dan geeft dit het voIgende resultaat 89): 

r 3.6 = .24 
r 4.6 = .90 (significantietoets: 2,92018 > 2,92; significant) 
r 5a.1O (30-40) = - .58 (s.t.: 1,41 < 2,132; niet significant) 
r 5tt.8 (30-40) = .61 (s.t.: 1,53 < 2,132; n.s.) 
r 5b.9 (30-40) = - .56 (s.t.: 1,37 < 2,132; n.s.) 
r 7a.8 = .66 (s.t.: 1,94 < 2,015; n.s.) 
r7a.9 =-.19 
r 7b.l0 = - .18 
r 6.10 = - .67 (s.t.: 2,03 > 2,015; s.) 

89) De tussen haakjes aangegeven berekeningen betreffen de resultaten van de 
significantietoets. Alleen voor die hypothesen waar een hoge r-waarde werd ge
constateerd, zijn significantietoetsen uitgevoerd. Een hoge r-waarde betekent niet 
onrniddellijk dat het verband significant is; het aantal variabelen speelt hierbij een 
rol. Voor by. r 4.6 = .90 verloopt de toetsingsprocedure als voIgt: 

Ha : p = 0 (nulhypothese: er is geen verband) 
Ho : p > 0 (we verwachten dat het verband groter is dan 0) 
ex = 0.05 (we toetsen met een foutenmarge van 5%) 

r-p .90-0 .90 

t(caIc.) = V (! ;2) = V C4 ~2) = .3082 = 2,92018 

Bij 2 vrijheidsgraden geeft de t-tabel de waarde 2,92. Dit betekent dat de nul
hypothese (2,92018> 2,92) verworpen kan worden en de hypothese 4.6 gehand
haafd kan blijven. We volstaan in de tekst met het aangeven van de berekende 
t-waarde, van het aantal vrijheidsgraden en het significant of niet significant zijn van 
het gevonden verband. 
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De samenhang tussen rubriek 8 en 9 is voor alle Noordhollandse ge
meenten redelijk sterk: r = .72. 

Vit het bovenstaande kunnen we m.a.w. concluderen dat de hypothesen 
4.6 en 6.10 gehandhaafd kunnen blijven. De overige hypothesen moeten 
voor Noord-Holland verworpen worden. 

Aangezien voor de Noordhollandse gemeenten informatie ontbreekt 
over de maatschappelijke positie van de belastingplichtigen, kunnen we 
niets opmerken over de sociale lagen die in deze provincie in 1850 kiesrecht 
zouden genieten. Gegevens van andere provincies kunnen hoogstens hier
omtrent iets doen vermoeden. 

5.2. Zuid-Holland 
28 april 1842 

Gouverneur van Zuid-Holland aan de Minister van Financien. 

"In Zuid-Holland werden in 1839 gevonden 8303 stemgeregtigden voor de 
steden, 9708 voor het platteland te zamen 18011 . .. . . 
en de bevolking van dit gewest bedroeg op 1 Januari 1842 535.145 zielen, zoo dat 
men het getal stemgeregtigden over het geheel in dit oogenblik op nagenoeg 1/30 
gedeelte der bevolking kan berekenen. 

Wi! men het stemregt, waar voor de patent belasting thans ook mede za] ge
rekend worden zoverre uitstrekken, dat men tot 1/20 gedeelte der bevolking 
gerake, dan zoude naar mijn inzien voor Zuid-Holland de navolgende belasting
sommen bij de wet tot maatstaf of basis dienen te worden aangenomen, beneden 
welke niemand tot stemgeregtigde zal worden toegelaten te weten: 

Voor de steden Rotterdam en 's-Gravenhage f. 60,
Leiden en Dordrecht f. 40,-
Voor de overige steden f. 30,-
Voor het platteland tusschen de f. 15,- en f. 30,- naar gelang der bevolking, 

terwijl Scheveningen als zijnde eene wijk van de stad 's-Gravenhage en onder de 
bevolking van dezelve met 5560 zielen begrepen, voor de uitoefening van politieke 
regten naar het mij voorkomt die stad zoude moeten volgen. 

Het zou welligt ook in aanmerking kunnen komen, dat in eens af bepaald werd, 
dat aIleen stemgeregtigd zullen zijn die bijvoorb. f. 40,- of meer in de hierboven 
bedoelde directe belastingen betalen mits hun aantal het 1/20 gedeelte der bevolking 
niet te boven ga, doch ik meen echter dat deze laatste bijvoeging minder aan
nemelijk zoude wezen, vermits bij eene zoo grote uitbreiding van het stemregt als 
thans beoogd is, iets meerder of minder weinig afdoet en zelfs de schijn van be
perking dient vermeden te worden". 

5.2.1. Interpretatie 

Rotterdam, Den Haag, Leiden en Gouda zijn noch onderling noch met 
de overige Zuidhollandse gemeenten vergelijkbaar. Rotterdam en Amster
dam zijn daarentegen weI vergelijkbaar. We zien dan, dat het percentage 
geen belasting betalende gezinshoofden het geringst is in Amsterdam. 
Hoewel er in 1850 in Amsterdam een iets hogere census bestond (f 112,-) 
dan in Rotterdam (f 100,-), hebben we in de bronnen de census voor beide 
steden gelijkgehouden. We zien vervolgens dat het percentage kiesgerech
tigden per hoofd in Amsterdam en daarmee de concentratie van de "meest 
welvarenden" enigszins hoger is dan in Rotterdam. Hoger in Amsterdam is 
ook het per hoofd opgebrachte belastingbedrag (of weI de welstand). In 



Bedrag der 's-Gravenhage 's-Gravenhage Rotterdam Rotterdam Leijden Gouda Schoonhoven Opmerkingen 
aanslagen Ie Md. 2e Md. Ie Afd. 2e Md. 

tot f 4 1087 705 1041 828 902 707 30 ~ De in deze beide cathegorieen vallende 
4-5 51 48 197 249 200 97 19 contribuabelen behoren tot de sjouwers, 

arbeiders, dagloners, handwerksgezellen 
en geringe neeringdoende lieden 

5-10 382 502 521 617 370 347 "I Ambachtslieden, handwerksgezellen, kleine 
10-15 251 268 340 503 254 227 74 winkeliers en geringen werkbazen 
15-20 227 301 375 535 224 150 29 Als voren, benevens winkeliers en kantoor-
20-25 197 224 295 378 192 143 29 bedienden 
25-30 132 164 217 308 173 101 -25 Winkeliers, kooplieden, werkbazen en 

kantoorbedienden 
30-40 232 328 358 468 306 143 32 Idem, idem, ambtenaren 
40-50 203 236 222 297 270 -109 37 Als vooren grootere werkbazen 
50-60 153 197 210 247 -230 86 25 
60-80 269 294 311 345 295 101 19 
80-100 188 233 228 232 195 65 15 

100-200 -547 -670 -587 -644 459 108 17 
200-300 205 208 208 295 108 14 1 
300-400 103 75 100 97 47 6 
400-500 60 48 64 55 19 2 
500-600 39 24 47 41 14 
600-800 45 17 32 45 4 3 
800-1000 27 10 20 19 3 

1000 en meer 18 10 27 10 3 

's-Gravenhage inel. Scheveningen 
1. 4416 4562 5400 6213 4268 2409 435 10015 

8978 11613 
2. 12837 (?) 18356 7859 3240 565 12837 (?) 
3. 30,1 36,7 45,7 25,6 23 22 
4. 
5a. 3,3 2,9 3,7 3,4 6,7 3,4 
b. 23,5 19,7 32,3 20,5 39,3 21,3 

6. 15,3 14,9 11,4 16,7 17,1 15,8 
7a. 79,75 72,54 54,45 28,34 30,30 73,42 

b. 12,23 10,79 6,20 4,72 5,18 11,57 
8. .671 .686 .640 .674 .525 .686 
9. .854 .907 .763 .834 .479 .892 

(0~T~3) (0 ~T ~ 3) (0~T~3) (0 ~T ~ 2,8) (0~T~2.6) (0~T~3) 
10. 1,375 (?) 1,770 1,530 1,257 .879 1,318 (?) 

(2,9) (2,7) 
11. 8,89 (?) 6,10 4,05 3,75 5,89 8,78 (?) 



Bedrag der 
aanslagen 

tot f 4 
4-5 

5-10 
10-15 

15-20 

20-25 
25-30 

30-40 

40-50 

50-60 
60-80 
80-100 

100-200 
200-300 
300-400 
400-500 
500-600 
600-800 
800-1000 

1. 
2. 
3. 
4. 
5a. 
b. 

6. 
7a. 
b. 

8. 
9. 

10. 

11. 

Zegwaard Zwammerdam Moordrecht 

30 
81 

101 
25 

19 

14 
-8 

13 

9 

5 
6 
2 
5 
8 
3 
1 

330 
314 

1,1 
4,1 

18,2 
22,7 
25,29 

5,74 
.696 

1,169 
(O,,;;;T ";;;2,8) 

1,200 

4,78 

18 
3 

28 
19 

25 

19 
12 

-14 

8 

5 
4 
3 

17 
3 
1 
1 

180 
288 

37,5 

4,8 
31,1 
15,3 
41,48 

6,35 
.606 
.693 

(0";;;T";;;2,8) 
1,310 

4,85 

96 
33 

72 
22 

17 

9 
-10 

11 

11 

8 
8 
7 
7 
1 
1 

314 
441 

28,8 

3,4 
20,7 
16,5 
21,63 

3,57 
.699 

1,293 
(0";;;T";;;2,8) 

1,530 

2,33 

Kethel Puttershoek Sommelsdijk Scheveningen Opmerkingen 

5 
2 

33 
12 

12 

11 
6 

-18 

5 

4 
7 
3 

12 
7 

38 
11 

37 
20 

15 

9 
19 

-12 

9 

4 
6 
4 

10 
1 

137 195 
163 327 

16 40,4 

6,7 3,1 
40,9 23,6 
16,4 13,2 
46,89 26,75 

7,70 3,53 
.580 .605 
.627 .676 

(O,,;;;T ";;;2,6) (O,,;;;T ";;;2,6) 
.972 1,331 

(2,7) (2,7) 
7,92 2,65 

50 
78 

137 
46 

31 

34 
16 

-34 

4 

4 
9 
5 

11 
7 
6 
1 

475 
553 

14,1 

3,6 
17,5 
20,4 
29,52 
6,03 

.703 
1,162 

(O";;;T";;;2,9) 
1,431 

4,21 

195 l 
245 \ 

225 l 
101 \ 

51 

fs~ 
34 

20 

21 
29 
18 

-23 
5 
2 

De in deze beide cathegorieen vallende 
contribuabelen behoren tot de arbeiders, 
sjouwers, ambachtsgezellen en andere van 
den geringen arbeidende stand; er zijn er 
onder die onvermogend zijn om hunne 
belasting te betalen 
Geringe ambachtslieden, winkeliers, bouw
lieden, geringe kooplieden, schippers, 
mindere beambten 
Bouwlieden, geringe neringdoende lieden, 
winkeliers, beambten 
Bouwlieden, ambachtslieden met eigen
dommen, gewone winkeliers, herbergiers, 
ambtenaren 
Als boven, schoolonderwijzers, gepen
sioneerden, renteniers 
Als boven grondeigenaren, geestelijken, 
enz. 

1037 (zie Den Haag) 
(1) 

0,6 
2,9 

20,6 
18,61 
3,83 
.649 
.857 

(0,,;;;T,,;;;2,7) 
1,014 (1) 

(2,8) 
3,78 (1) 
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Amsterdam is verder ook de welstandsongelijkheid onder de bevolking 
minder groot. Beide aspecten komen tot uitdrukking in het welvarendheids
cijfer van beide steden: in Amsterdam is de welvarendheid beduidend 
groter. 

De spreidingsmaten voor Amsterdam en Rotterdam zijn als voIgt: 

Rubrieken X S S 

X 
3 20,85 22,42 1,08 
5a 3,05 .21 .07 
b 17,50 3,t! .18 

6 17,80 4,10 .23 
7a 65,82 9,51 .14 
b 11 ,50 1,00 .09 

8 .697 .016 .02 
9 .953 .065 .07 

10 1,474 .419 .28 
11 8,24 3,02 .37 

Alleen voor rubriek 3 is de variatiecoefficient extreem hoog. 
In al die gevallen waar slechts sprake is van 2 vergelijkbare gemeenten is 

het zinloos de correlatiecoefficienten te berekenen. Verder komt de gemeente 
Den Haag bij de interpretatie van de provincie Utrecht ter sprake. Het per
centage van rubriek 3 voor Den Haag is gebaseerd op het aantal gezins
hoofden dat in het verslag van de volkstelling bij Den Haag staat opgegeven. 
Het is echter niet zeker of het aantal gezinshoofden van Scheveningen bier
bij is inbegrepen, hoewel de totaalopgave van het aantal inwoners weI in 
die richting wijst. Hierdoor is het percentage waarschijnlijk iets te hoog en 
zal het meer om en nabij de 20 zijn. In de berekeningen van de Theil
coefficienten van rubriek 10 voor Den Haag, Scheveningen en beide geza
menlijk, konden deze onzekerheden niet geelimineerd worden. 

Jammer genoeg is de gemeente Leiden met geen enkele gemeente binnen 
en buiten de provincie te vergelijken. Opvallend is het hoge percentage 
geen belasting betalende gezinshoofden (het hoogste cijfer in deze provin
cie); de vrij hoge welstandsongelijkheid onder de bevolking hangt biermee 
samen. Dat een groot deel van de gezinshoofden geen belasting betaalde zal 
zeker te maken gehad hebben met de slechte economische situatie waarin 
deze textielstad in deze periode verkeerde. In een interessant artikel over de 
invloed van de belastingen (in het bijzonder de plaatselijke) op de hoogte 
van de lonen in Nederland gedurende de eerste helft van de 19de eeuw heeft 
Griffiths het percentage van de gemeente-uitgaven berekend, dat omstreeks 
1840 aan armenzorg werd besteed. Voor Amsterdam bedroeg dit ± 10, 
voor Rotterdam ± 27 en voor Leiden ± 32 90) . Deze cijfers lijken in over-

90) R. T. Griffiths, The role of taxation in wage formulation in the Dutch econ
omy in the first half of the nineteenth century, in: Ondernemende geschiedenis. 
22 opstellen geschreven bij het afscheid van mr. H. van Riel als voorzitter van de 
Vereniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief, 's-Gravenhage, 
biz. 267. 
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eenstemming te zijn met de door ons voor deze gemeenten berekende per
centages geen belasting betalende gezinshoofden. 

De gemeente Gouda is vergelijkbaar met Arnhem, Amersfoort en Deven
ter. We zien dan dat het percentage geen belasting betalende gezinshoofden 
in Gouda het minst ongunstig is. In Arnhem is het aantal kiesgerechtigden 
per hoofd hoger dan in Gouda; dit betekent een hogere concentratie 
"meest welvarenden" in Arnhem. Amersfoort en Deventer zijn voor 5a en b 
eveneens vergelijkbaar; in Deventer zien we een hoger aantal kiesgerechtig
den. Roewel de welstandsongelijkheid onder de bevolking van Arnhem iets 
groter is dan in Gouda, is in de eerstgenoemde gemeente de welvarendheid 
mede dankzij de aanzienlijk grotere welstand per hoofd hoger. 

De welstand per hoofd van de bevolking van deze vier gemeenten is 
overigens het geringst in Gouda. Naar volgorde van welvarendheid ziet de 
rangorde van hoog tot laag er als voIgt uit: Arnhem, Deventer, Gouda en 
Amersfoort beide met hetzelfde cijfer. Voor de spreidingsmaten, correlatie
coefficienten en significantietoetsen van deze gemeenten, verwijzen we naar 
de bespreking volgend op de interpretatie van de laatste provincie (Fries
land). 

De overige Zuidhollandse gemeenten vertonen een afwisselend beeld. 
Het grootste aantal belastingbetalers heeft de gemeente Sommelsdijk; in 
Puttershoek is het percentage geen belasting betalende gezinshoofden het 
hoogst. Politiek gezien zijn de gemeenten Schoonhoven, Zegwaard en 
Moordrecht vergelijkbaar: het percentage kiesgerechtigden is in Schoon
hoven het hoogst, zelfs aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde. In 
Moordrecht is het aantal kiezers het geringst. Moordrecht maar ook Zeg
waard liggen beide voor dit aspect iets beneden het landelijk gemiddelde. 
Van de gemeenten die een hogere census dan de zojuist genoemde hebben, is 
Kethel de plaats waar zich het hoogste percentage kiezers bevindt. Ret 
aantal kiezers is in deze gemeente bijna twee keer zo groot als het landelijk 
gemiddelde. In Puttershoek is het percentage kiezers het geringst; toch is dit 
cijfer niet ver beneden het landelijk gemiddelde. Het per hoofd opgebrachte 
belastingbedrag is het hoogst in Kethel en het geringst in Puttershoek, het
geen na het voorafgaande geen verbazing zal wekken. De welstandsonge
lijkheid onder de bevolking is in Moordrecht het grootst; een gemeente 
waar ook het per hoofd opgebrachte belastingbedrag, of weI de gemiddelde 
welstand, verhoudingsgewijs het geringst is. Aan de hand van rubriek 11 
kunnen we constateren dat de welvarendheid van deze gemeenten het 
grootst is in Kethel, gevolgd door Schoonhoven. In Moordrecht is de wel
varendheid het geringst 91), gevolgd door Puttershoek. Lagen in Noord
Holland aIle welvarendheidswaarden boven het landelijk gemiddelde, 
voor de Zuidhollandse gemeenten Moordrecht, Puttershoek en Sommelsdijk 
is dit niet het geval. 

91) Dat de situatie in Moordrecht omstreeks 1850 ook in sociaal opzicht veel te 
wensen over liet kan men o.a. bij Brugmans, a.w., biz. 100 lezen, die Moordrecht 
een "broeinest van kinderexploitatie" noemde (zie ook biz. 232/32 aldaar). 
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De spreidingsmaten voor de ZuidhoUandse gemeenten (excl. Den Haag, 
Scheveningen, Rotterdam, Leiden en Gouda) zijn ais voIgt: 

Rubriek X S S 

X 

3 26,63 10,91 .41 
5a (25-30) 4,73 1,74 .37 

(30-40) 4,55 1,60 .35 
b (25-30) 26,07 11,53 .44 

(30-40) 28,28 10,09 .36 
6 17,37 3,19 .18 
7a 31,69 9,13 .29 

b 5,44 1,50 .28 
8 .631 .07 .11 
9 .871 .33 .37 

10 1,236 .24 .19 
11 4,66 1,91 .41 

Extreem hoge variantiecoefficienten komen voor de betrokken gemeenten 
niet voor. 

De correlatiecoefficienten en significantietoetsen leveren de volgende 
resultaten op: 

r 3.6 = - .84 (s.t.: 3,1 > 2,132; s.) 
r 5a.IO(25-30) = - .95 (s.t.: 3,06 < 6,314; n.s.) 
r 5a.IO(30-40) = - .91 (s.t. : 3,14 > 2,92; s.) 
r 5b.8(25-30) = - .99 (s.t.: 7,62 < 6,314; s.) 
r 5b.9(25-30) = - .90 (s.t.: 2,05 < 6,314; n.s.) 
r 5b.8(30-40) = - .83 (s.t.: 2,13 < 2,92; n.s.) 
r 5b.9(30-40) = - .77 (s.t.: 1,71 < 2,92; n.s.) 
r 7a.8 = - .52 (s.t. : 1,63 < 2,015; n.s.) 
r 7a.9 = - .60 (s.t.: 1,67 < 2,015; n.s.) 
r 7b.1O = -.50 (s.t.: 1,28 < 2,015; n.s.) 
r 6.10 = - .01 

Het verband tussen beide ongelijkheidscoefficienten is in Zuid-Holland 
zeer sterk (.90). De hypothesen 3.6, 5a.l0(30-40), 5b.8(25-30) kunnen ge
handhaafd blijven; de overige hypothesen moeten voor Zuid-HoIland ver
worpen worden. 

In Schoonhoven zien we welke beroepsbeoefenaren kiesrecht genoten : 
winkeliers, werkbazen, kooplieden, kantoorbedienden e.d.; kortom vanaf 
de middenlaag van de middenstand. Voor Zegwaard en Moordrecht lijken 
dit eveneens de beroepsbeoefenaren vanaf de middenlaag van de midden
stand te zijn. Bij een census van f 30-40 heeft Kethel (waar de welstands
ongelijkheid verhoudingsgewijs laag is) de hoogste percentages in de ru
brieken 5a en b. Kiesgerechtigd in de gemeenten van deze censuscategorie 
zijn aIleen de beroepsbeoefenaren uit de hogere burgerij . AIleen de gemeente 
Gouda heeft een census van f 40-50; kiesgerechtigd lijken hier degenen 
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tot f4 810 512 77 19 14 54 37 39 4 28 64 102 110 
4-5 148 59 10 7 9 4 7 13 2 7 44 14 35 
5-10 545 259 38 38 59 45 74 22 3 13 91 62 80 

10-15 409 202 30 21 30 19 25 21 2 5 31 27 29 
15-20 353 152 14 13 13 18 18 14 1 6 36 23 19 
20-25 279 91 19 19 9 11 15 13 1 2 25 15 12 
25-30 282 78 -19 -12 -8 -11 -14 -9 -4 -25 -23 -15 
30-40 430 -113 25 15 13 10 14 13 1 2 22 25 16 
40-50 332 72 10 8 12 11 13 5 1 3 15 13 4 
50-60 325 73 6 5 15 2 12 4 1 2 12 8 6 
60-80 -406 114 8 8 9 4 18 9 1 9 9 10 
80-1()() 353 63 8 5 12 2 11 7 1 7 3 13 

100-200 722 103 5 18 13 6 12 10 2 11 5 23 
200-300 250 17 2 1 2 1 7 3 3 2 5 
300-400 127 4 4 3 1 3 3 1 5 
400-500 57 6 1 1 2 1 
500-600 32 1 1 2 
600-800 36 3 1 2 4 
800-1000 10 1 

1000 en meer 10 1 3 

1. 5916 1921 271 196 223 204 285 186 20 73 397 331 391 
2. 9974 2630 396 235 350 258 344 240 25 67 512 585 521 
3. 40,7 27 31,6 16,6 36,3 20,9 17,2 22,5 20 22,5 43,4 25 
4. 2 
5a. 4,1 4,4 4,7 6,6 4,8 4,4 6,4 5,5 5,4 4 4,5 2,9 3,5 
b. 33,9 29,6 30,6 40,3 39,9 26 38,2 34,4 35 16,4 26,7 26,6 27,1 

6. 12,2 14,9 15,5 16,4 12,1 16,9 16,8 16 15,5 24,2 16,8 11 12,8 
7a. 74,79 32,99 23,02 52,41 44,02 39,61 47,18 39,03 34,98 13,32 25,92 19,61 47,69 

b. 9,12 4,92 3,56 8,60 5,33 6,69 7,95 6,25 5,42 3,22 4,36 2,17 6,12 
8. .635 .655 .603 .678 .646 .766 .685 .676 .626 .608 .639 .609 .791 
9. .749 .815 .673 .958 .836 1,434 .942 .887 .692 .701 .855 .703 1,408 
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10. 1,425 1,312 1,206 1,282 1,464 1,883 1,318 1,284 1,102 .763 1,274 1,440 1,895 
(2,9) (2,7) (2,9) (2,6) (2,5) (2,7) 

11. 6,40 3,75 2,95 6,71 3,64 3,55 6,03 4,87 4,92 4,22 3,42 1,51 3,23 
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vanaf de hogere midden stand te zijn. Na deze census blijven de beroeps
e.q. standsaanduidingen aehterwege. Voor Den Haag, Rotterdam en 
Leiden betekent dit naar aIle waarsehijnlijkheid dat aIleen vertegenwoor
digers van de hogere burgerij kiesrecht genoten. Ronduit droevig is de 
kiesrechtsituatie in Scheveningen. Was het in 1842 nog maar een voorstel 
om voor Scheveningen (als wijk van Den Haag) dezelfde normen als voor 
Den Haag te hanteren, in 1850 was dit voorstel een feit en gold een census 
van f 100,-. Het percentage kiesgerechtigden, zowel per belastingpliehtige 
als per hoofd was hierdoor van aIle gemeenten het geringst. 

5.3. Utrecht 
Utrecht, 13 april 1842 

Gouverneur aan Minister van Financien 

"Het zal, overigens, wei niet herinnerd behoeven te worden, dat wanneer het 
stemregt tot op 1/30 der bevolking zou afdalen, het minimum der aanslagen in de 
belasting en dus ook de gegoedheid en bruikbaarheid der ingezetenen voor het 
stemregt aanmerkelijk zou toenemen". 

1/20 gedeelte Minimum 
Gemeente der aanslag der Opmerkingen 

bevolking stemgereg-
tigden 

Utrecht 2.250 f 50-f 60 Middelstand der burgerij, winkel-
bedrijven en kleine beroepen. 

Amersfoort 650 25- 30 Afdalende onder den geringere 
middelstand. 

Montfoort 85 25- 30 Middelstand, landbouw en winkel-
nering. 

Abcoude 55 30- 40 Goede middelstand. 
Baarn 85 25- 30 Tamelijke middelstand, kleine 

neringen en beroepen. 
Harmelen 60 20- 25 Mindere onder den middelstand. 
Maarssen 80 40- 80 Goede middelstand. 
Mijdrecht 115 20- 25 Mindere onder den middelstand, 

kleine veenlieden. 
Veenendaal 150 10- 15 Kleine tehuis werkende wevers of 

geringe fabrikanten. 
Zeijst 140 15- 20 Kleinere beroepen en neringen. 

5.3.1. Interpretatie 

Behalve Utrecht en Amersfoort zijn de overige gemeenten van deze 
provincie weI vergelijkbaar. De gemeente Amersfoort kwam reeds bij de 
bespreking van Zuid-Holland ter sprake. De gemeenten Utrecht en Den 
Haag (exe!. Seheveningen) zijn vergelijkbaar, behalve voor de rubrieken 
5a en b. 

We zien dan dat het percentage geen belasting betalende gezinshoofden 
in Utrecht hoger is. Het per hoofd opgebraehte belastingbedrag is in Den 
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Haag groter. Dit betekent dan ook dat de welvarendheid in Den Haag 
groter is. 

De spreidingsmaten van beide gemeenten zijn als voIgt: 

Rubriek X S S 
X 

3 35,4 7,5 .21 
6 13,75 2,19 .16 
7a 77,27 3,51 .05 
b 10,68 2,20 .21 

8 .653 .025 .04 
9 .802 .074 .09 

10 1,4 .035 .03 
11 7,65 1,76 .23 

De rubrieken 3, 7b en 11 bevatten de grootste afwijkingen. 
De overige Utrechtse gemeenten zijn aIle ook politiek vergelijkbaar. 

Het aantal geen belasting betalende gezinshoofden is het hoogst in Veenen
daal, gevolgd door Baarn. Het hoogste percentage kiesgerechtigden komt 
in Abcoude/Baambrugge voor, gevolgd door Maarssen, waar ook de 
meeste belastingplichtigen voorkomen. De welstand per hoofd is eveneens 
in Abcoude/Baambrugge het grootst; in Veenendaal is deze welstand het 
geringst. De verdeling van de welstand onder de bevolking is het minst on
gelijk in de gemeente Tienhoven, waar ook een extra percentage van de 
bevolking belasting betaalt; het grootst is de welstandsongelijkheid onder 
de bevolking in Zeist en in Harmelen. De welvarendheid ziet er in Abcoude/ 
Baarnbrugge het beste uit, gevolgd door de gemeente Maarssen. In Veenen
daal is de welvarendheid zeer gering (ver beneden het landelijk gemiddelde). 
De vraag dringt zich in dit verband op hoe de economische structuur van 
Veenendaal er omstreeks 1850 uitzag. In het verslag van de provincie 
Utrecht over 1853 92) treffen we een staat met de voornaamste fabrieken 
van deze provincie aan. In Veenendaal zijn op dat tijdstip aanwezig: 
1 machinale wolspinnerij waar 62 mannen en 21 kinderen werkten, 1 hoe
denfabriek met 17 werklieden en 1 calicot-weverij waar 64 vrouwen, 156 
mannen en 30 kinderen werkten. Verder vonden een hoeveelheid arbeiders 
werk in de aldaar bestaande veenderijen en de meeste overige gezinshoofden 
zullen in de ambachten, huisnijverheid en een klein deel in de agrarische 
sector werkzaam zijn geweest. Tien jaar eerder kwam in Veenendaal blijkens 
de "staat van fabrijken, trafijken en bedrijven" 93) de machinale wol
spinnerij die voor relatief veel werkgelegenheid zorgde, nog niet voor. Of 
de katoenweverij van Van de Poll waar in 1843 30 personen werkzaam 

92) Verslag van Gedeputeerde Staten aan de Provinciale Staten van Utrecht, 
over den toestand der provincie, uitgebragt in de zomer-vergadering van 1854, 
Utrecht z.j., bIz. 232. 

93) I. J. Brugmans, Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste 
helft der 1ge eeuw, tweede stuk, 's-Gravenhage 1956, bIz. 834-837 (R.G.P., dl. 99). 
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waren de grote calicot-weverij van 1853 is, valt uit beide bronnen niet op te 
maken. De economische betekenis van het bedrijfsleven waar in 1843 ge
middeld nog geen 2 personen werkten, zal dan ook - behoudens enige 
textielbedrijven - aan de bescheiden kant zijn geweest. Ret aantal arbei
ders op het totaal van de beroepsbevolking zal in Veenendaal verhoudings
gewijs erg groot zijn geweest. Van de 585 gezinshoofden in 1841/42 waren 
± 200 arbeiders in de ambachtssector, nijverheid en veenderijen werk
zaam; het aantal eigenaars van deze sectoren bedroeg ± 170. Het aantal 
boeren taxeren we op ± 80; het in de agrarische sector werkzame aantal 
knechten en dagloners op ± 100. Ret resterende aantal van 35 gezins
hoofden zal dan betrokken zijn geweest bij activiteiten rond de aldaar 
bestaande graan- en bijenmarkt. 

Bij deze indeling is geen rekening gehouden met de eventueel structureel 
werklozen, die er ongetwijfeld geweest zullen zijn. De hier gegeven beroeps
struktuur kan dan ook op zijn hoogst als een "ideaaltype" beschouwd 
worden. Gaan we er verder vanuit dat alle eigenaars, boeren en ± 10 
rnarktkooplieden belasting betaalden, dan zou dit betekenen dat ± 70 
arbeiders in de belastingnormen vie1en (= ± 20 % van alle arbeiders/ 
gezinshoofden). De geringe welstand per hoofd en de grote welstandson
gelijkheid onder de bevolking (en daarmee samenhangend het lage wel
varendheidscijfer) wekken tegen de achtergrond van de hier geschetste 
beroepsstruktuur geen verbazing. 

Hetzelfde provinciale verslag bevat ook per gemeente een opgave van het 
aantal kiesgerechtigden voor leden van de Tweede Kamer (bIz. 32). Hier
door kunnen we onze 13 Utrechtse gemeenten op dit punt met de potentiiSle 
kiesgerechtigden van 1841/42 vergelijken. 

De hiervolgende tabel geeft beide reeksen weer: 

Gemeenten 1841/42 1853 
(%) (%) 

Abcoude/ 
Baambrugge 6,6 4,4 
Amersfoort 4,4 3 
Baarn 4,8 3,2 
Harmelen 4,4 2,8 
Maarssen 6,4 4,1 
Maarssenbroek 5,4 3,9 
Maarsseveen 5,5 3,3 
Montfoort 4,7 2,6 
Mijdrecht 4,5 2,8 
Tienhoven 4 2,3 
Utrecht 4,1 2,6 
Veenendaal 2,9 2,3 
Zeist 3,5 2,2 

Opvallend is dat de percentages kiesgerechtigden van 1853 over de gehele 
linie lager zijn dan die van de potentiele kiezers uit 1841/42. Voor de hogere 
percentages in 1841/42 hebben we bij de behandeling van rubriek Sa (zie 
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hoofdstuk 4) al een aantal redenen aangegeven. Hieraan zou nog toege
voegd kunnen worden het feit dat bij de bepaling van de 1841/42-percen
tages met de bevolkingscijfers van 1840 is gewerkt waardoor ook een hoger 
resultaat is ontstaan. Verder hebben er na 1841/42 nog enige tariefswijzi
gingen en vrijstellingen in de directe belastingen plaats gehad, waardoor de 
1841/42-percentages ook hoger ten opzichte van 1853 uitvallen. Vervolgens 
is het niet uitgesloten dat het aantal kiesgerechtigden per hoofd in 1853 
vanwege een meer dan evenredige toename van de bevolking iets on gun
stiger ten opzichte van 1841/42 is geworden. De laatste mogelijkheid is, dat 
het aantal "meest welvarenden" over de gehele linie iets is afgenomen; 
mocht dit zo zijn, dan gaat het waarschijnlijk toch om zeer minieme ver
schillen. Het belangrijkste verschil zal oj. toch gelegen zijn in het feit dat 
de 1841/42-tabellen alle belastingplichtigen bevatten (dus niet alleen de 
mannen boven de 23 jaar). 

Van meer belang is de vraag of de kiesrechtstruktuur van de 13 Utrechtse 
gemeenten zich in die tussentijd gewijzigd heeft; anders gezegd, geven de 
berekende percentages van 1841/42 een min of meer juist beeld van de on
derlinge verschillen. Hierbij veronderstellen we dat de feitelijke verschillen 
tussen beide tijdstippen minimaal geweest zullen zijn. Met behulp van 
Spearman's rangcorrelatiecoefficient kunnen we op deze vraag een ant
woord geven 94). De gevonden waarde (rg = .89) wijst er op dat de struktuur 
vrijwel ongewijzigd is gebleven. De percentages van 1841/42 geven m.a.w. 
de onderlinge verschillen goed weer. 

De spreidingsmaten voor de Utrechtse gemeenten (excl. Utrecht en 
Amersfoort) geven het volgende beeld te zien: 

Rubriek X S S 

X 

3 25,60 8,77 .34 
5a (25-30) 4,79 1,13 .24 
b (25-30) 31,02 7,32 .24 

6 15,82 3,47 .22 
7a 35,16 12,90 .37 
b 5,42 1,98 .37 

8 .666 .06 .09 
9 .917 .27 .29 

10 1,36 .32 .24 
11 4,10 1,47 .36 

De variatiecoefficienten vertonen geen al te grote afwijkingen. Verder geven 
de correlatiecoefficienten en significantietoetsen de volgende resultaten: 
r 3.6 = - .85 (s.t.: 4,47 > 1,86; s.) 
r 5a.1O(25-30) = - .26 
r 5b.8(25-30) = .04 

94) De formule van deze associatiemaat voor gegevens op ordinaal niveau is : 
6L:d2 

ra = 1-n(n2-1) 
Voor het gebruik van deze maat is het weI van belang dat zich niet al te veel "ties" 
voordoen. 

16 



230 WELSTAND EN CENSUSKIESRECHT IN NEDERLAND OMSTREEKS 1850 

r 5b.9(25-30) 
r 7a.8 
r 7a.9 
r 7b.1O 
r 6.10 

= -.06 
= .68 (s.t.: 2,83 > 1,833; s.) 
= .58 (s.t.: 2,15 > 1,833; s.) 
= .32 
= - .61 (s.t.: 2,35 > 1,833; s.) 

Het verband tussen beide ongelijkheidscoefficienten is voor de Utrechtse 
gemeenten zeer sterk (.98). Voorts blijkt dat de hypothesen 3.6 en 6.10 ge
handhaafd kunnen blijven. Opvallend is, dat hoewel we een negatief ver
band verwachtten tussen de gemiddelde welstand per belastingplichtige 
(7a) en de welstandsongelijkheid onder deze belastingplichtigen (8 en 9), 
in de provincie Utrecht dit verband andersom is (hoe hoger de welstand des 
te groter de ongelijkheid), hetgeen niet wegneemt dat de oorspronkelijke 
hypothese verworpen moet worden, evenals de overige hypothesen. Kijken 
we tot slot naar de sociale status van het kiezerscorps, dan zien we dat het 
onderscheiden van 3 lagen in de middenstand, door ons niet aileen om 
heuristische redenen gedaan is. In de kolom "aanmerkingen" is sprake van 
"mindere", "tamelijke" en "goede" "middelstand". De census van 1850 
had voor de vergelijkbare Utrechtse gemeenten afwisselend aIle drie de 
categorieen "middelstand" als ondergrens. 

5.4. Zeeland 
Middelburg, 29 april 1842 

Gouverneur aan Minister van Financien 
Hij stelt dat de situatie in steden en gemeenten 
"zoo verschillende, dat de resultaten, welke men zoude kunnen opmaken uit de 

opgaven omtrent de verschillende cathegorieen van belastingschuldigen . .. tot 
verkeerde gevolgtrekken zoude leiden". 

Er blijkt, dat 
"thans in al de steden het getal stemgeregtigden veel grooter is dan 1/20 der 

bevolking, met uitzondering van Zierikzee, waar hetzelve ongeveer 1/23 bedraagt, 
waarbij echter moet worden in het oog gehouden dat daar volgens de nog vigerende 
reglementen aileen de aanslagen in de grondlasten en het personeel voor de stem
geregtigdheid in aanmerking komen, onder de stemgeregtigden vele gezeten burgers 
en ambtenaren gevonden worden, die een pand in eigendom hebben en dat indien 
deze taks der belasting wordt verhoogd, uit hoofde der bijvoeging van het patent
regt, deze zullen ophouden stemgeregtigd te zijn en in derzelver plaats komen 
kleine winkeliers en kroeghouders, die geenerhande eigendommen bezitten, doch 
voor het patentregt en de personele belasting hunner winkelhuizen, hooger in de 
belastingen zijn aangeslagen". 

De gouverneur had graag voor het platteland aIle opgaven geleverd, maar de 
spoed maakte het onmogelijk. 

Om meer informatie te krijgen heeft de gouverneur een staat doen opmaken van 
de "voorhanden kohieren van hoofdelijke omslagen te platten landen, waarin al 
de ingezetenen die Diet onvermogend zijn moeten worden gebragt .. . " 

Daaruit blijkt "dat over eenen bevolking van 44406 zielen zich 2453 contri
buabelen bevinden, welke na aftrek der daarin begrepen vrouwen nagenoeg 1/20 
der bevolking bedragen; onder deze bevinden zich alsoo al de kIeine winkeliers, 
de veldwachters, geregtsdienaars, commiesen, dijkwerkers, sluis.wachters, vletters 
en al wie eenige nering uitoefenen, en tot deze zouden misschien het sternregt in 
vele gemeenten worden uitgestrekt, indien van 1/20 der bevolking daaraan deel 
werd gegeven ... " 



Bedrag der Middelburg Veere Vlissingen Tholen Zierikzee Goes Sluis Axel Hulst Totaal 
aanslagen 15.506 inw. 1053 inw. 7562 inw. 2500 inw. 7261 inw. 5519 inw. 1544 inw. 2376 inw. 2409 inw. 45.730 inw. 

tot f 4 257 49 125 64 208 121 76 70 88 
4-5 49 10 59 49 90 35 10 22 20 
5-10 91 42 311 119 339 152 48 69 44 

10-15 138 24 296 71 225 104 32 61 44 
15-20 157 11 199 35 173 71 27 27 30 
20-25 146 10 55 29 87 58 34 32 23 
25-30 89 7 59 20 71 67 18 21 20 
30-40 257 -12 84 -44 98 68 -17 -33 -39 
40-50 202 11 -84 14 -75 -65 21 23 30 
50-60 147 9 62 6 48 48 6 17 18 
60-80 -205 8 72 19 65 57 10 16 22 
80-100 143 2 36 6 47 44 9 14 9 

100-200 285 2 76 12 77 79 6 14 21 
200-300 85 15 13 22 14 3 6 6 
300-400 43 4 5 10 7 1 2 
400-500 13 1 1 3 2 2 
500-600 9 1 1 
600-800 13 3 2 1 
800-1000 5 1 

1000 en meer 4 

1. 2338 197 1538 510 1641 993 318 431 415 
2. 3693 258 1727 518 1500 1150 361 479 471 
3. 36,7 23,6 10,9 1,5 13,7 11,9 10 11,9 
4. 2 
5a. 5,1 4,1 3,9 5,1 5,1 5,8 4,8 5,7 6,2 

b. 34,4 22,3 22,8 24,1 21,3 31,9 23 29,9 35,2 
6. 14,7 18,2 17,1 21,3 23,8 18,3 21,1 19,2 17,7 
7a. 73,76 19,38 31,40 34,63 33,84 42,67 25,38 35,37 33,48 

b. 10,88 3,53 5,38 7,38 8,06 7,81 5,35 6,78 5,93 
8. .590 .565 .582 .692 .638 .597 .600 .651 .608 
9. .649 .564 .629 1,042 .806 .654 .695 .864 .687 

(0 ~T ~ 3) (0~T~2,6) (0~T~2,8) (0~T~2,8) (0~T~2,9) (0~T ~ 2,8) (0~T~2,7) (0~T ~ 2,9) (0~T~2,7) 
10. 1,264 .973 .923 1,206 .867 .969 .967 1,091 .964 

(2,9) (2,9) (2,8) (2,8) 
11. 8,61 3,63 5,83 6,12 9,30 8,06 5,53 6,21 6,15 

(Opm.: om de vergelijking met de andere tabellen constant te houden is hier geen gebruik gemaakt van de opgegeven inwoneraantallen, maar van de volks-
tellingresultaten van 1 jan. 1840. Verder geven de gecursiveerde getallen aan in welke censuscategorie 1/20 en 1/30 deel van de bevolking valt.) 



Enkele plattelamisgemeenten 

Bedrag der Aagtekerke Westkapelle Brouwershaven Wissekerke Aardenburg IJzendijke 
aanslagen N w 

tot f 4 6 49 61 104 86 130 
N 

4-5 7 19 14 32 8 35 

~ 5-10 6 48 49 74 18 65 
10-15 6 25 23 35 16 31 
15-20 5 27 24 32 24 20 ~ 20-25 4 23 14 16 17 23 
25-30 2 12 10 21 19 20 til 
30-40 -3 -14 -13 -29 -9 -25 Z 
40-50 7 12 16 13 9 24 (') 

til 
50-60 7 6 9 10 21 Z 
60-80 2 9 10 7 8 18 ~ 
80-100 1 9 2 3 6 4 '" 

100-200 10 11 10 11 12 10 ~ 
200-300 5 1 1 5 g: 
300-400 3 1 2 (') 

400-500 1 2 ~ 
500-600 1 Z 
600-800 2 

~ 800-1000 
1000 en meer 

~ 1. 64 265 252 394 245 437 
2. 65 357 244 474 309 446 
3. 1,5 25,8 16,9 20,7 2 0 s:: 
4. 0,7 '" '"'I 
5a. 7,9 3,3 5,2 3,5 3,9 4,8 g: 
b. 43,8 23,4 22,6 20,3 23,3 25,9 til 

6. 18 14 23,1 17,3 16,6 18,7 1'A 
7a. 59,31 25,21 18,79 29,31 29,95 30,18 -00 
b. 10,69 3,53 4,34 5,08 4,98 5,63 Ul 

0 
8. .615 .587 .603 .717 .679 .699 
9. .671 .617 .660 1,196 .932 1,036 

(0';;; T.;;; 2,6) (0 ';;; T .;;; 2,6) (0 ';;; T .;;; 2,6) (0 ';;; T .;;; 2,9) (0 ';;; T .;;; 2,8) (0 ';;; T .;;; 2,8) 
10. .867 1,091 .784 1,573 1,305 1,235 

(3) (2,9) 
11. 12,33 3,24 5,54 3,23 3,82 4,56 
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S.4.1. Interpretatie 

De gemeenten Middelburg en Zierikzee zijn noch met elkaar noch met 
de overige Zeeuwse gemeenten vergelijkbaar. Verder kunnen Vlissingen en 
Goes onderling vergeleken worden en zijn de overige Zeeuwse gemeenten 
eveneens onderling vergelijkbaar. Middelburg kan weI met Nijmegen en 
Zwolle vergeleken worden en Zierikzee met Enkhuizen. We zien dan dat in 
Middelburg het percentage gezinshoofden dat geen belasting betaalt aan
zienlijk is, maar geringer dan in Zwolle en Nijmegen, waar slechts de helft 
van het aantal gezinshoofden belasting betaalt. Aangezien in deze drie 
gemeenten de census verschillend is, kunnen we over Sa en b Diets op
merken. De welstand per hoofd is in Middelburg blijkens rubriek 7b meer 
dan twee keer zo groot als in Nijmegen en Zwolle, terwijl de welstandson
gelijkheid onder de bevolking van de laatste twee gemeenten bovendien 
groter is; dit neemt Diet weg dat de ongelijkheid in Middelburg ook aan
zienlijk is. De welvarendheid is in Middelburg dan ook beduidend hoger dan 
in Nijmegen en Zwolle, die op dit punt voor elkaar weinig onderdoen. 

Voor de bespreking van de spreidingsmaten, correlatiecoefficienten en sig
nificantietoetsen verwijzen we naar de interpretatie van de landelijke cijfers. 

Vergelijken we Zierikzee met Enkhuizen, dan blijkt in vele opzichten de 
situatie in Zierikzee rooskleuriger te zijn: behoudens alle gezinshoofden 
betaalt nog een extra percentage van de bevolking belasting; in Enkhuizen 
betalen lang niet alle gezinshoofden belasting. Ret gemiddeld opgebrachte 
belastingbedrag per hoofd van de bevolking is in Zierikzee hoger, terwijl 
bovendien de welstandsongelijkheid aldaar minder groot is. Vanwege de 
lagere census valt de politieke situatie voor Enkhuizen echter voordeliger 
uit. De welvarendheid is in Zierikzee iets beter dan in Enkhuizen. 

Voor beide steden gelden de volgende spreidingsmaten : 

Rubriek X S S 

X 

6 21,7 2,97 .14 
7a 33,44 .57 .02 
b 7,27 1,12 .15 

8 .633 .01 .01 
9 .788 .03 .03 

10 .949 .12 .12 
11 7,80 2,13 .27 

De variatiecoefficienten zijn tamelijk gering; m.a.w. de gevonden waar
den liggen redelijk dicht bij het gemiddelde. 

Vergelijken we Vlissingen met Goes, dan blijken er in Goes meer ge
zinshoofden te zijn die geen belasting betalen. Aangezien beide steden ook 
dezelfde census hebben, zijn ze ook op dit punt vergelijkbaar. Opvallend is 
dan dat er in Goes meer kiesgerechtigden zijn (rubrieken Sa en b), hetgeen 
duidt op een hogere concentratie "meest welvarenden" in deze gemeente. 
Zoals op grond van het voorafgaande kon worden verwacht, is ook in Goes 
het gemiddeld opgebrachte belastingbedrag per hoofd van de bevolking en 
per belastingplichtige hoger alsmede de welstandsongelijkheid onder de 
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bevolking, zij het dat het verschil op dit punt met Vlissingen miniem is. 
De welvarendheid is, vanwege de hogere gemiddelde welstand, in Goes 
hoger dan in Vlissingen. De spreidingsmaten voor beide gemeenten zijn: 

Rubriek X S S 

X 

3 12,3 1,98 .16 
5a (40-50) 4,85 1,34 .28 
b (40-50) 27,35 6,43 .24 

6 17,7 .85 .05 
7a 37,04 7,97 .22 
b 6,60 1,72 .26 

8 .590 .01 .02 
9 .642 .02 .03 

10 .946 .033 .03 
11 6,95 1,58 .23 

De variatiecoefficienten vertonen geen extreem hoge waarden. Zie verder 
ook de interpretatie van de Gelderse en Limburgse gemeenten. Van de 
overige Zeeuwse gemeenten is in het plaatsje Aagtekerke de grootste wel
stand per hoofd te vinden, terwijl aldaar de welstandsongelijkheid onder de 
bevolking vrij gunstig afsteekt ten opzichte van overige vergelijkbare ge
meenten; daarnaast worden de "meest welvarenden" eveneens in deze ge
meente aangetroffen. De welvarendheid is er dan ook het grootst. In 
Wissekerke bestaat de grootste welstandsongelijkheid onder de bevolking; 
het gemiddelde belastingbedrag per hoord is er bovendien vrij laag. Het 
welvarendheidscijfer is er bijna vier keer zo laag als in Aagtekerke. De 
gemeente Aardenburg wijkt qua struktuur niet veel van Wissekerke af. 
Ret geringst is de welstandsongelijkheid onder de bevolking van Brouwers
haven, waar ook anderen dan alleen de gezinshoofden belasting betalen. 
Ret gemiddeld opgebrachte belastingbedrag per belastingplichtige en per 
hoofd is er echter gering, hetgeen duidt op een geringe spreiding over het 
totaal aantal mogelijke belastingklassen. De welvarendheid ligt er boven het 
landelijk gemiddelde, hetgeen van de gemeenten Veere, Westkapelle, 
Wissekerke en Aardenburg niet gezegd kan worden. De spreidingsmaten 
geven voor Zeeland (excl. Middelburg, Zierikzee, Vlissingen en Goes) het 
volgende beeld te zien: 

Rubriek X S S 

X 
3 12,58 9,10 .72 
5a (30-40) 4,95 1,33 .27 
b (30-40) 26,71 7,04 .26 

6 18,65 2,50 .13 
7a 31,- 10,93 .35 
b 5,75 2,03 .35 

8 .638 .05 .08 
9 .815 .21 .26 

10 1,096 .22 .20 
11 5,49 2,56 .47 
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Berekenen we vervolgens de correlatiecoefficienten en significantie
toetsen dan geeft dit het volgende resultaat: 

r 3.6 = - .66 (s.t.: 2,44 > 1,86; s.) 
r Sa.10(30-40) = - .S7 (s.t.: 2,11 > 1,833; s.) 
r Sb.8(30-40) = - .18 
r Sb.9(30-40) = - .28 
r 7a.8 = .19 
r 7a.9 = .10 
r 7b.10 = - .IS 
r 6.10 = - .38 (s.t.: 1,23 < 1,833; n.s.) 

Ret verband tussen de rubrieken 8 en 9 is ook in de provincie Zeeland 
zeer sterk (.99), d.w.z. beide ongelijkheidsmaten geven nagenoeg dezelfde 
waarden. De hypothesen 3.6 en Sa.1O(30-40) kunnen gehandhaafd blijven. 
De overige hypothesen moeten voor Zeeland verworpen worden. 

Over de sociale categorieen die binnen de kiesrechtnorm van 18S0 zouden 
vallen, zijn we voor Zeeland niet zo bijzonder uitgebreid geinformeerd. 
Uit het schrijven van de gouverneur blijkt dat zich in een aantal gemeenten 
waar de census samenvalt met het 1/20ste deel van de bevolking (de bo
venste cursivering in de tabel), zoals by. in Tholen, Sluis, Axel, Hulst, 
Brouwershaven en Aagtekerke het kiezerscorps ook vertegenwoordigd 
wordt door "kIeine winkeliers", "dijkwerkers" en andere representanten 
van de lagere middenstand. 

5.5. Noord-Brabant 
's Hertogenbosch, 13 mei 1842 

Gouverneur aan Minister van Financien 
De "statistieke staat" is niet van een kommentaar voorzien. In afwijking van de 

opgaven van de overige provincies, geeft Noord-Brabant een totaaitelling. 

5.S.1. Interpretatie 

In deze provincie zijn aileen de gemeenten Eindhoven, Gernert en Woensel 
vergelijkbaar. De overige gemeenten zijn weI met andere niet-Brabantse 
gemeenten - behoudens Tilburg - vergelijkbaar (zie de tabel "vergelijk
bare gemeenten"). Vergelijken we Den Bosch met Maastricht en Leeuwarden 
dan zien we dat in Den Bosch het hoogste aantal geen belasting betalende 
gezinshoofden voorkomt. Vanwege een verschillende census zijn deze 
gemeenten voor rubriek 5a en b niet vergelijkbaar. In Den Bosch wordt per 
hoofd van de bevolking iets minder belasting betaald dan in Leeuwarden, 
maar veel meer dan in Maastricht; in deze laatste gemeente is de wel
standsongelijkheid onder de bevolking het grootst. De welvarendheid is in 
Leeuwarden het grootst; het geringst in Maastricht. De spreidingsmaten, 
correlatiecoefficienten en significantietoetsen voor deze gemeenten komen 
later ter sprake. 

In Etten/Leur is het percentage geen belasting betalende gezinshoofden 
het geringst in vergelijking met Weert, Winterswijk en Roogeveen, evenals 
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tot f 4 236 102 858 322 195 264 23.645 '" 
4-5 28 12 103 35 23 30 3.437 

~ 5-10 214 58 351 121 95 85 10.558 
10-15 210 42 220 89 81 60 6.738 
15-20 166 33 114 57 41 36 4.447 

~ 20-25 146 -33 -100 -42 -49 -16 3.280 
25-30 169 18 63 37 29 15 2.568 

!z! 30-40 237 30 121 59 23 22 3.260 
40-50 -155 28 82 39 19 11 2.075 ; 50-60 124 19 46 31 l3 9 1.434 
60-80 193 38 55 37 10 4 1.792 
80-100 128 17 36 23 5 7 954 

en 

100-200 313 43 68 38 6 1.590 I 200-300 79 6 5 5 321 
300-400 45 3 7 l37 
400-500 11 1 41 ::c 

>-! 
500-600 3 1 24 'Z 
600-800 5 20 

~ 800-1000 2 9 
1000 en meer 2 t>l 

~ 
1. 2464 483 2232 935 589 559 66.332 

~ 2. 4070 570 2659 1084 848 601 73.944 
3. 39,5 15,3 16,1 l3,7 30,5 7 10,3 0 
4. s:: 

en 
5a. 4,5 7,8 4,2 5,8 3,5 2,5 ~ b. 42,9 48,9 26,3 33,3 26,1 15 t>l 
6. 11,2 16 15,9 17,3 l3,3 16,8 17,5 eJ 
7a. 63,77 41,98 21,01 24,51 15,72 10,95 20,63 -b. 7,16 6,70 3,34 4,25 2,10 1,83 3,62 00 

VI 
8. .586 .626 .721 .649 .575 .596 .668 0 

9. .620 .723 .963 .777 .600 .654 .904 
CO :S;;; T :S;;; 2,9) (O :S;;; T :S;;; 2,8) (0~T :S;;; 2,9) (O~T ~ 2,6) (0 :S;;; T ~ 2,6) (0:S;;;T :S;;; 2,5) (O:S;;;T :S;;; 3) 

10. 1,304 1,075 1,314 1,021 1,129 .908 1,177 
(3) (2,7) (2,6) 

11. 5,49 6,23 2,54 4,16 1,86 2,02 3,08 
Zie opmerking Zeeland-tabel. 
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het percentage kiesgerechtigden per hoofd van de bevolking en het gemid
deld opgebrachte belastingbedrag per hoofd van de bevolking. Bovendien 
is de we)standsongelijkheid onder de bevolking van Etten/Leur geringer 
dan in de genoernde vergelijkbare plaatsen. In Etten/Leur is de welvarend
heid het grootst. In Weert, Winterswijk en Hoogeveen is deze zeer gering. 
De spreidingsrnaten, correlatiecoefficienten en significantietoetsen kornen 
voor deze gerneenten eveneens in een later stadium aan de orde. 

In Woensel betalen weliswaar rneer gezinshoofden belasting dan in Eind
hoven en vooral Gernert, maar het aantal kiesgerechtigden in Eindhoven is 
ruirn 3 keer zo hoog als in Woensel en bijna 2 keer zo hoog als in Gernert, 
hetgeen wijst op een hogere concentratie "rneest welvarenden" in Gernert 
en vooral in Eindhoven. 

Het gemiddeld opgebrachte belastingbedrag per hoofd is in Eindhoven 
het hoogst (ruim 3 keer zo hoog als in Woensel), terwijl de welstandsonge
lijkheid onder de bevolking aldaar niet belangrijk hoger is dan in W oensel, 
waar deze ongelijkheid het geringst is. Verder is in Eindhoven de weI
varendheid ruim 3 keer zo groot als in Gernert en Woensel. Het welvarend
heidscijfer van Eindhoven ligt ook ruirn boven het landelijk gerniddelde; 
de cijfers van Gernert en Woensel liggen ver onder dit gemiddelde. De 
spreidingsrnaten van deze drie gerneenten vertonen een vrij wisselend beeld: 

Rubriek X S S 

X 
3 17,6 11,92 .68 
5a (20-25) 4,6 2,82 .61 
b (20-25) 30,- 17,28 .58 

6 15,37 1,83 .12 
7a 22,88 16,71 .73 
b 3,54 2,74 .77 

8 .599 .03 .04 
9 .659 .06 .09 

10 1,04 .12 .11 
11 3,37 2,48 .74 

Behalve voor de rubrieken 8, 9 en 10 zijn de afwijkingen van de gernid
delden zeer hoog. 

De correlatiecoefficienten en significantietoetsen zijn als voigt: 

r 3.6 = - .99 (s.t. : 7,07 > 6,314; s.) 
r 5a.1O(20-25) = .45 (s.t.: 0,51 < 6,314; n.s.) 
r 5b.8(20-25) = .73 (s.t.: 1,07 < 6,314; n.s.) 
r 5b.9(20-25) = .71 (s.t.: 1,01 < 6,314; n.s.) 
r 7a.8 = .84 (s.t.: 1,56 < 6,314; n.s.) 
r 7a.9 = .83 (s.t.: 1,48 < 6,314; n.s.) 
r 7b.1O = .33 
r 6.10 = - .83 (s.t.: 1,48 < 6,314; n.s.) 

De sarnenhang tussen beide ongelijkheidsrnaten is ook in de provincie 
Noord-Brabant zeer sterk (.99). 
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AIleen de hypothese 3.6. kan gehandhaafd blijven; de overige moeten 
voor Noord-Brabant (waarschijnlijk ten gevolge van het gering aantal 
variabelen) verworpen worden. 

Over de sociale gelaagdheid van de bevolking worden geen mededelingen 
verstrekt en moet derhalve onbesproken blijven. 

5.6. Limburg 

Maastricht, 13 april 1842 
Gouverneur aan Minister van Financien 

Biedt de staat aan van enige steden en gemeenten, waarbij 
"is aangeduid, welke k1asse van iedere localiteit geacht moet worden uit lieden 

te zijn zamengesteld als op te lagen trap in de maatschappij geplaatst, om geschikt 
te zijn, om aan de uitoefening van het stemregt deel te nemen". 

is van mening 
"dat wanneer het 1/30 der bevolking als hoofdbeginsel ter regeling der uitoefe

ning van het sternregt wordt aangenomen ... tot geenen te lagen trap van inge
zetenen, zal behoeven te worden afgedaald; terwijl bij het aannemen van het 1/20, 
zulks in onderscheidene localiteiten, weI het geval zal zijn". 
noemt Sittard en Weert 

Maastricht, 22 april 1842 
Gouverneur aan de Minister van Financien 

Biedt nu een volledige staat aan van aile gemeenten in Limburg. 
Is door ons verder niet overgenomen. 
Wijst er nogmaals op, "dat aileen de grondslag van het 1/30 genoegzame zeker

heid daarstelt, dat men ten deze niet tot eenen al te lagen trap in de maatschappij 
zal behoeven af te dalen; terwijl bij het aannemen van 1/20 de uitoefening van het 
sternregt, veelal in handen van personen zal geraken, welke hiertoe noch de ver
eischte onafhankelijkheid, noch genoegzame geschiktheid bezitten". 

Voor hen, die minder dan f20,- betalen staat aangetekend per stad of ge
meente: 
Maastricht - "tappers, kroeghouders, winkeliers en rnindere ambachtslieden 

zoals kleermakers, schoenmakers enz." 
Roermond - "daglooners, tappers, k1einhandel of neringdoende personen, gro

tendeels min vermogend" 
Venloo - "meestal arbeiders, tuiniers enz." 
Sittard - "tappers, winkeliers en ambachtslieden, voorts daglooners en in 

kleinhandel of nering doende personen" 
Weer! - "handwerkslieden, daglooners, kroeghouders, slagters, tappers als 

ook akkerlieden welke een huis en eenige perceeIen land bezitten" 
Gennep - "In het algemeen is de maatschappelijke staat der ingezetenen 

slecht" 
Venray - "handwerkslieden, landbouwers en verder neringdoende personen" 
Echt - "akkerlieden, veele winkeliers in het klein en ambachtslieden, win-

keliers van hooger rang en herbergiers, graankooplieden, looyers en 
Blauwververs, Boere-renteniers, brouwers, molenaars enz." 

Valkenburg - "kleine landbouwers, ambachtslieden en winkeliers" 
Meerssen - "kleine landbouwers, werklieden, tappers, winkeliers en ambachts

Iieden" 
Heerlen - "in het algemeen meer of minder goeden burgerstaat, uitgezond~ 

de laagste k1asse die zeer weinig grondbelasting betaald of een klein 
handwerkers patent". 



Bedrag der 
aanslagen Maastricht Roermond Venlo Sittard Weert Gennep Venray Echt Valkenburg Meerssen Heerlen 

tot f 4 533 514 399 350 292 278 312 748 99 244 601 
4-5 70 57 55 35 43 27 28 61 12 22 66 
5-10 308 130 151 82 141 39 113 109 25 49 153 

10-15 252 79 116 53 99 20 93 37 14 22 73 
15-20 179 51 66 46 69 8 49 34 6 13 55 
20-25 190 49 -44 -39 -52 -4 -30 -9 -5 -12 -41 
25-30 142 -33 36 18 30 10 31 2 2 6 23 
30-40 -233 47 46 34 42 1 17 5 5 9 18 
40-50 143 34 28 29 19 3 9 2 1 8 19 
50-60 105 22 29 14 17 4 1 1 4 7 
60-80 160 40 41 18 17 2 2 3 9 
80-100 99 15 24 6 3 4 2 1 2 10 

100-200 178 22 33 12 8 2 2 4 9 
200-300 43 8 8 1 1 1 2 
300-400 17 2 1 1 
400-500 5 1 1 
500-600 4 1 
600-800 2 1 
800-1000 

1000 en meer 

1. 2663 1106 1078 737 833 390 695 1010 175 400 1086 
2. 4270 1143 1303 800 1256 234 814 672 141 390 880 
3. 37,6 3,2 17,3 7,9 33,7 14,6 
4. 14 9,4 4,8 0,5 4,8 
5a. 3,9 3,8 4,1 4,3 3 1,6 2,3 0,6 2,7 2,6 3,2 
b. 37,1 20,4 27 23,2 22,7 4,6 14,4 2,1 10,9 12,5 12,7 

6. 10,5 18,6 15 18,7 13,3 35,1 15,7 28,2 24,6 21,2 25 
7a. 40,51 20,24 22,27 15,51 14,94 4,86 10,81 4,36 9,67 10,94 10,43 
b. 4,23 3,77 3,34 2,90 1,98 1,70 1,69 1,23 2,38 2,31 2,61 

8. .625 .715 .681 .660 .588 .493 .576 .460 .648 .693 .655 
9. .729 1,065 .897 .839 .646 .528 .688 .514 .919 1,112 .918 

(O ~T (O~T (O~T (O ~T (O ~T (O~T (O ~T (O~T (O~T (O~T (O ~T 
~2,9) ~ 2,9) ~2,8) ~ 2,6) ~2,6) ~ 2,2) ~ 2,6) ~2,4) ~2,6) ~ 2,7) ~2,6) 

10. 1,408 1,300 1,270 1,072 1,237 .528 1,023 .514 .919 1,286 .918 
11. 3,- 2,90 2,63 2,71 1,60 3,22 1,65 2,39 2,59 1,80 2,84 
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5.6.1. Interpretatie 

Aangezien de gemeente Maastricht reeds bij de interpretatie van de pro
vincie Noord-Brabant ter sprake is gekomen, gaan we er hier Diet meer op 
in. De gemeente Roermond en de gemeente Venio zijn - behaive voor de 
rubrieken 5a en b - vergeIijkbaar. In Roermond treft men meer betalende 
gezinshoofden aan dan in Venlo. De gemiddeld opgebrachte belasting
bedragen verschillen niet veeI; de weistandsongelijkheid onder de bevolking 
evenmin, zij het dat deze iets groter in Roermond is. De welvarendheid is 
evenals in Maastricht gering: in Roermond is deze iets groter dan in Venio. 
De spreidingsmaten voor beide gemeenten zijn: 

Rubriek X S S 

X 

3 10,25 9,97 .97 
6 16,80 2,55 .15 
7a 21,26 1,44 .07 
b 3,56 .30 .09 

8 .698 .024 .03 
9 .981 .119 .12 

10 1,285 .021 .02 
11 2,77 .19 .07 

AIleen voor rubriek 3 is de afwijking van het gemiddelde extreem hoog. 
Vervolgens zijn Roermond en Venio met onder andere Goes en Vlissingen 

vergelijkbaar. Opvallend zijn dan de beduidend hogere gemiddeid opge
brachte belastingbedragen in deze Zeeuwse gemeenten. 

Dit is te verklaren door de zeer grote vertegenwoordiging van belasting
plichtigen in de laagste belastingklassen van de twee Limburgse gemeenten, 
een verschijnsel dat ook voor de andere Limburgse gemeenten is waar te 
nemen. Dat de gemiddelde waarde van rubriek 7b in Limburg het laagst is, 
of weI de welstand per hoofd van de bevolking het Iaagst alsmede de wel
varendheid, zal dan waarschijnlijk ook niemand verbazen. Deze geringe ge
middelde welstand gaat in een aantal gemeenten bovendien DOg gepaard 
met een zeer ongelijke verdeling. In de gemeente Weert zijn deze twee ver
schijnselen het extreemst, hetgeen uiteraard tot uitdrukking komt in het 
zeer lage weivarendheidscijfer. Deze gemeente is met de overige Limburgse 
gemeenten echter niet vergelijkbaar. De vergelijkbaarheid van Weert 
kwam al bij de bespreking van Noord-Brabant aan de orde. Qua struktuur 
vertoont Weert een grote gelijkenis met Hoogeveen: een groot aantal geen 
belasting betalende gezinshoofden; een gering percentage kiesgerechtigden, 
geringe welstand en een aanzienlijke ongelijke welstandsverdeling. De wel
varendheid is in Hoogeveen zelfs DOg iets geringer dan in Weert. Winters
wijk wijkt trouwens Diet in belangrijke mate af, zij het dat deze gemeente 
voor de rubrieken 3, 7a, b en 11 een iets minder ongunstig beeld te zien 
geeft. 

Voorts zijn Sittard, Venray, Echt en Heeden vergelijkbaar. 
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De concentratie van belastingplichtigen in de laagste belastingklassen is 
in Echt de hoogste van de provincie. Dat de waarde van de mbrieken 7a en 
bin Echt de laagste zijn hangt hiermee samen. Verder zien we dat in deze 
gemeente waarschijnlijk iedere potentiele belastingplichtige belasting be
taalde. Dat er verhoudingsgewijs weinig kiesgerechtigden zijn hangt ook 
nauw samen met de hoge concentratie belastingbetalers in de laagste belas
tingklassen. De welstandsongelijkheid onder de bevolking is er dan ook zeer 
gering. Hierdoor is de welvarendheid van Echt niet de laagste van deze vier 
gemeenten. In Heerlen zien we dat het aantal belastingbetalers hoog is, 
maar evenals in Echt is de concentratie "laagst betalenden" aan de hoge 
kant waardoor het gerniddeld opgebrachte belastingbedrag per hoofd Jaag 
is. De welstandsongelijkheid onder de bevolking is er hoger dan in Echt, 
maar lager dan in Venray en Sittard. De meeste kiesgerechtigden (5a en b) 
bevinden zicb in Sittard. Deze hogere concentratie "meest welvarenden" 
geeft ook t .o.v. de drie andere gemeenten de grootste welstandsongelijkheid 
onder de bevolking van Sittard te zien; het gerniddeld opgebrachte be
lastingbedrag (7a en b) is er ook hoger. De welvarendheid is in Heerlen het 
grootst, in Venray het geringst. 

De spreidingsmaten, correlatiecoefficienten en significantietoetsen voor 
deze vier gemeenten zien er als voIgt uit: 

Rubriek X S S 

X 

3 11,25 4,74 .42 
4 7,1 3,25 .46 
5a (20-25) 2,6 1,56 .60 
b (20-25) 13,1 8,66 .66 

6 21,90 5,71 .26 
7a 10,28 4,57 .44 

b 2,11 .78 .37 
8 .588 .09 .16 
9 .740 .18 .24 

10 .882 .25 .29 
11 2,398 .53 .22 

Alleen voor de rubrieken 6, 8, 9, 10 en 11 zijn de afwijkingen t.o.v. het 
gerniddelde tamelijk gering. 

Voor de spreidingsmaten e.d. van aIle vergelijkbare gemeenten van deze 
categorie verwijzen we naar de landelijke bespreking na Friesland. De 
correlatiecoefficienten en significantietoetsen voor Sittard, Venray, Echt 
en Heeden geven de volgende resultaten: 
r 5a.1O(20-25) = .87 (s.t.: 2,49 < 2,92; n.s.) 
r 5b.8(20-25) = .86 (s.t.: 2,39 < 2,92; n.s.) 
r 5b.9(20-25) =.72 (s.t.: 1,50 < 2,92; n.s.) 
r 7a.8 = .89 (s.t.: 2,78 < 2,92; n.s.) 

r 7a.9 = .76 (s.t.: 1,65 < 2,92; n.s.) 
r 7b.1O = .73 (s.t.: 1,52 < 2,92; n.s.) 
r 6.10 = - .85 (s.t.: 2,30 < 2,92 ; n.s.) 
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Ondanks de hoge correlatiecoefficienten moeten aIle hypothesen voor 
deze en soortgelijke Limburgse gemeenten verworpen worden; ook hier is een 
en ander waarschijnlijk te wijten aan het gering aantal variabelen. Het ver
band tussen beide ongelijkheidscoefficienten is in de provincie Limburg 
eveneens zeer sterk (.93). 

Vervolgens zijn de gemeenten Gennep, Valkenburg en Meerssen ver
gelijkbaar. In aIle drie de gemeenten zijn meer beIastingbetaIers dan aIleen 
de gezinshoofden; het meest in Gennep. Qua struktuur vertoont Gennep 
grote overeenkomsten met Echt: hoge vertegenwoordiging in de laagste 
belastingklasse, een gering percentage kiesgerechtigden, een laag gemiddeld 
belastingbedrag per hoofd en een relatief geringe welstandsongelijkheid 
onder de bevolking, alsmede de geringste welvarendheidscijfers van de 
provincie. lets meer welstand wordt in Valkenburg aangetro/fen (qua 
struktuur veel op Heeden lijkend) waar de welstandsongelijkheid groter is 
dan in Gennep, maar toch met overdreven hoog in vergelijking met de 
overige Limburgse gemeenten. In Meerssen is de welstandsongelijkheid 
onder de bevolking beduidend groter dan in Valkenburg en is bovendien 
het gemiddeld opgebrachte belastingbedrag per hoofd er lager, waardoor 
ook het welvarendheidscijfer erg Iaag is. In Valkenburg is de welvarendheid 
ten opzichte van beide andere gemeenten minder Iaag. De spreidingsmaten 
zijn als voIgt: 

Rubriek X S S 

X 

4 6,43 6,90 1,07 
5a (20-25) 2,30 .61 .26 
b (20-25) 9,33 4,18 .45 

6 26,97 7,25 .27 
7a 8,49 3,21 .38 
b 2,13 .37 .18 

8 .611 .10 .17 
9 .853 .30 .35 

10 .911 .38 .42 
11 2,536 .71 .28 

AIleen rubriek 4 geeft een extreem hoge variatiecoefficient te zien. De 
correlatiecoefficienten en significantietoetsen geven de volgende resultaten: 

r 4.6 = .997 (s.t.: 12,46> 6,314; s.) 
r Sa.IO(20-2S) = .83 (s.t.: 1,48 < 6,314; n.s.) 
r Sb.8(20-2S) = .999 (s.t.: 22,2 > 6,314; s.) 
r 5b.9(20-25) = .99 (s.t. : 7,07 > 6,314; s.) 
r 7a.8 = .999 (s.t.: 24,98 > 6,314; s.) 
r 7a.9 = .99 (s.t.: 7,07> 6,314; s.) 
r 7b.l0 = .83 (s.t.: 1,48 < 6,314; n.s.) 
r 6.10 = - .964 (s.t.: 3,62 < 6,314; n.s.) 
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Voor deze en soortgelijke gemeenten in Limburg kan alleen hypothese 
4.6 gehandhaafd blijven. Evenals in de provincie Utrecht bestaat er in de 
provincie Limburg een positief verband tussen de gemiddelde welstand per 
belastingplichtige en de welstandsongelijkheid onder de be1astingplichtigen; 
m.a.w. hoe hoger de welstand des te groter de ongelijkheid onder hen. De 
oorspronkelijke hypothese moet derhalve voor Limburg verworpen worden. 
Verder blijkt in Limburg voor deze en soortgelijke gemeenten het verwachte 
negatieve verband tussen het aantal kiesgerechtigden van elke gemeente met 
census f 20-25 en de welstandsongelijkheid onder de belastingplichtigen niet 
negatief maar positief te zijn, m.a.w. hoe hoger het aantal belastingplichtige 
kiezers des te groter de welstandsongelijkheid onder de belastingplichtigen. 
Behalve hypothese 7a.8,9 en 5b.8,9 moeten ook de overige hypothesen voor 
Limburg verworpen worden. 

Bezien we de sociale categorieen die voor kiesrecht in 1850 in aanmerking 
zouden komen, dan is niet met zekerheid te zeggen om wie het precies ging, 
omdat de informatie betrekking heeft op degenen die net geen kiesrecht ge
noten (beneden de f20,-; de census van 1850 bedroeg voor het merendeel 
der Limburgse gemeenten f 20,-). Vermoedelijk kwamen toch ook per
sonen uit de lagere middenstand voor kiesrecht in aanmerking. 

5.7. Gelderland 

Arnhem, 19 april 1842 

Gouverneur aan Minister van Financien 

". .. dat wanneer de maatstaf der aan de bedoelde stemming deel te nemen 
bevolking volgens de aanslag in de directe belastingen wordt voorgesteld op een 
dertigste gedeelte van het zielental, als dan, naar mijn inzien in het algemeen, 
geene ingezetenen van het stemregt zullen worden uitgesloten, die daarop anders 
uit hoofde van hunnen stand of betrekkingen in de maatschappij geacht zouden 
moeten worden wettige aanspraak te hebben. 

Ik bezig hierbij echter voorbedachtelijk de woorden in het algemeen, want ont
kend kan niet worden, dat op deze bewering misschien veele uitzonderingen zullen 
bestaan, ten aanzien van die klassen van ingezetenen welken, hoezeer meer ver
mogend en door wetenschappelijke of ambtelijke betrekking en stand allezins 
bevoegt tot deelneming aan het stemregt, daarvan nogtans bij het aannemen van 
betaling eener directe belastingssom als maatstaf, zullen blijven uitgesloten, ter 
zake van den aard van hun vermogen waarop geene belasting drukt, of van hunnen 
ongehuwde staat of bewoning van niet afzonderlijke ten hunnen name in de 
personele belasting aangeslagen percelen; terwijl daarentegen ook wederom het 
volgen van den gedachten maatstaf, alligt daarbij ten grondslag, de beperking van 
het stemregt tot slechts 1/30 gedeelte der bevolking aan een aantal personen, zoo 
als b.v. schippers, en kramers, met aanzienlijke patentregten belast, dat regt zal 
worden toegekend, wier belang bij de uitoefening van hetzelven, aanzienlijk minder 
is, dan de geener welke door bovengemelde andere omstandigheden daarvan zullen 
verstoken blijven". 

.. . . . doch in alle geval vermeen ik te moeten herhalen, dat wanneer het dragen 
in de directe belastingen als maatstaf voor de uitoefening van het stemregt mogt 
worden bepaald, het mijns inziens voldoen zijn zal, dat als dan zoodanige sommen 
in die belasting als minimum worden voorgesteld, welke gemiddeld kunnen geacht 
worden door het 1/30 gedeelte der bevolking te worden opgebragt". 



Bedrag der Arnhem Nijkerk Groenlo Winterswijk Apeldoorn Vorden Hoevelaken 
aanslagen 6655 inw. 2346 inw. 7894 inw. 8527 inw. 2797 inw. 708 inw. 

tot f 4 499 196 293 478 551 121 38 t 4-5 43 33 60 67 79 19 7 
5-10 275 124 93 238 227 101 l2 

10-15 159 91 38 97 138 50 11 ~ 15-20 127 51 31 70 59 21 10 
20-25 84 -39 -17 -45 -57 -12 -4 5 
25-30 84 27 18 31 52 11 5 > 
30-40 149 34 25 42 54 11 2 ~ 
40-50 -107 29 7 12 32 6 4 t.s 

50-60 76 17 8 15 38 4 2 Z 
() 

60-80 136 20 2 31 23 13 2 t.s 

80-100 92 9 5 16 8 3 z 
'" 100-200 219 21 5 21 10 1 ~ 

200-300 71 6 8 3 3 ~ 300-400 33 3 1 2 
400-500 12 1 2 ~ 
500-600 7 1 

() 
:I: 

600-800 5 1 2 2 ....j 

800-1000 2 Z 
1000 en meer 2 ~ 

1. 2182 704 602 1172 1336 381 99 t.s 

2. 3261 1319 446 1422 1598 478 142 ~ 3. 33,1 46,6 17,6 16,4 20,3 30,3 
4. 6,9 
5a. 4,5 3,2 3,8 2,8 3,4 2,5 3,1 0 

b. 34,9 29,7 14,5 18,9 21,1 18,1 21,2 ~ 
6. 13 10,7 26,6 14,8 15,9 13,6 14,7 ~ 7a. 56,08 27,22 10,66 16,46 16,26 23,37 21,09 
b. 7,30 2,92 2,84 2,44 2,58 3,18 3,09 ~ 

8. .678 .735 .629 .676 .676 .741 .719 -00 
9. .865 1,101 .801 .947 1,077 1,456 1,354 VI 

(O ~T ~ 3) (0 ~T~2,9) (0~T ~ 2,6) (0 ~ T ~ 2,7) (0 ~T ~ 2,8) (0 ~T ~ 2,8) (0~T~2,6) 
0 

10. 1,430 1,830 .801 1,329 1,397 1,904 1,866 
(3) (2,8) (2,9) (2,9) 

11. 5,10 1,60 3,55 1,84 1,85 1,67 1,66 

Van 4 gemeenten in Gelderland (Nijmegen, Tiel, Ubbergen en Driel) is een belastingopgave aangetroffen met inlichtingen omtrent 
de maatschappelijke stand. Zie verder de opmerking bij de Zeeland-tabel. 



H 
~ 

Gemeente Nijmegen 

Bevolking: 16604, per 1 januari 1841 
Opgave van het getal aangeslagenen in de directe belastingen (Grondlasten, personen en patenten) 

over het jaar 1841 en het dienstjaar 1841/2 

Aanslagen in de 
Directe belastingen in hoofd
som en Opcenten te Zamen 

Minder dan f 4 

van f 4 tot beneden f 5 
van f 5 tot beneden f 10 
van f 10 tot beneden f 15 
van f 15 tot beneden f 20 
van f 20 tot beneden f 25 

van f 25 tot beneden f 30 
van f 30 tot beneden f 40 
van f 40 tot beneden f 50 
van f 50 tot beneden f 60 
van f 60 tot beneden f 80 
van f 80 tot beneden f 100 
van f 100 tot beneden f 200 

van f 200 tot beneden f 300 
van f 300 tot beneden f 400 

van f 400 tot beneden f 500 
van f 500 tot beneden f 600 

1. 2004 
~ 2,8) 

2. 4265 3. 53 
10. 1,571 (2,9) 

4. 

Getal 

262 

54 
247 
143 
160 
119 

101 
-149 

129 
117 
149 

90 
202 

60 
12 

7 
3 

11. 3,09 

Ophelderingen betreffende den Stand der bedrijven enz. der Belastingschulden in 
iedere Cathegorie begrepen 

Geringe, afhankelijke merendeels arbeidende klasse, kIeine kramers - onder deze 
veelen die lezen nog schrijven kunnen, en doorgaans behoeftig zijn 
Tot de vorigen 
Tot de vorigen - kroeghouders 
Dezelfde, iets minder afhankelijk en behoeftig 
Dezelfde een klasse hoger 
Kleine neringdoende, handwerklieden en boerenarbeiders met een enkeI beest of 
varken op het schot, zich van eigen verdiensten generende 
Dezelfde iets minder behoeftig, winkeliers in klein 
lets beter, handwerkbazen, aileen werkende kroeghouders 
lets beter, sleepers, kIeine schippers 
Als vorig en tappers 
Een trap hoger staande en overgaande tot de klasse van 
Kleine burgerstand, winkeliers kleine ambtenaren, schippers, landbouwers 
Particulieren burgers, gepensioneerde idem en militairen, neringdoende van onder
scheiden aard 
Particulieren, logementhouders, slijpers, verhuurders van rijtuigen 
Idem, waarbij ambtenaren, heelmeesters, geneesheren, fabrikanten, notarissen, 
procureurs, advocaten, expediteurs enz. 
Idem, hooger staande, bankiers, commissionairen 
Idem, hoger, fabrikant, logementhouder 

5a.4,3 5b. 45,8 6. 9,5 7a. 51,37 7b. 4,86 8 .. 599 9 .. 647 (O~T 

I 
!2 

~ 
! 
z 

; 
I .... 
00 
VI 
o 

~ 
VI 



Gemeente Tiel 
Bevolking: 5218 

Opgave van het getal aangeslagenen in de Directe belastingen (Grondlasten en personeel en patenten) 
over het jaar 1841 en het dienstjaar 1841/2 

Aanslagen in de 
Directe belastingen in hoofd
som en Opcenten te Zamen 

Minder dan f 4 
van f 4 tot beneden f 5 
van f 5 tot beneden f 10 
van f 10 tot beneden f 15 
van f 15 tot beneden f 20 
van f 20 tot beneden f 25 
van f 25 tot beneden f 30 
van f 30 tot beneden f 40 
van f 40 tot beneden f 50 
van f 50 tot beneden f 60 
van f 60 tot beneden f 80 
van f 80 tot beneden f 100 
van f 100 tot beneden f 200 
van f 200 tot beneden f 300 
van f 300 tot beneden f 400 
van f 400 tot beneden f 500 
van f 600 tot beneden f 800 

1. 584 
';;;2,8) 

2. 1062 3. 45 
10. 1,328 (2,9) 

Getal 

24 
16 
75 
79 
54 
42 
39 

-57 
35 
27 
36 
26 
58 
11 

4. -
11. 4,03 

2 
2 
1 

5a.4,8 

Ophelderingen betreffende den Stand der bedrijven enz. der Belastingschulden in 
iedere Cathegorie begrepen 

Geringe afhankelijke handwerks knechts welke doorgaands behoeftig zijn 
Idem iets minder afhankelijk 
Kleine neringdrijvende en hand-werkslieden 
Idem iets meerder bedrijvende en minder bekrompen in hunnen stand 
Winkeliers in 't klein, kleine kooplieden en handwerksbazen 
Idem een trap hooger staande 
Idem nog een trap hooger staande 
Burgers en neringdoende, enkele landbouwers van eenige beteekenis 
Idem iets meerder in hunnen stand 
Kleine notabelen, boeren en burgerstand 
Idem een trap hooger staande 
Landeigenaars, particulieren, kleine renteniers en neringdoende in 't groot 
Idem meer vermogend in hunnen stand 
Groote grondbezitter en renteniers 
Idem meer vermogend 
Idem en fabrikanten 
De voornaamste grondbezitter 

5b. 43,3 6. 11 7a. 48,45 7b. 5,35 8 .. 564 9 .. 580 (O';;;T 
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Gemeente Ubbergen 
Bevolking: 2112 

Opgave van het getal aangeslagenen in de Directe belastingen (Grondlasten, personeel en patenten) 
over het jaar 1841 en het dienstjaar 1841/2 

Aanslagen in de 
Directe belastingen in hoofd
som en Opcenten te Zamen 

Minder dan f 4 

van f 4 tot beneden f 5 
van f 5 tot beneden f 10 

van f 10 tot beneden f 15 
van f 15 tot beneden f 20 

van f 20 tot beneden f 25 
van f 25 tot beneden f 30 

van f 30 tot beneden f 40 
van f 40 tot beneden f 50 
van f 50 tot beneden f 60 
van f 60 tot beneden f 80 
van f 80 tot beneden f 100 
van f 100 tot beneden f 200 

van f 200 tot beneden f 300 
van f 600 tot beneden f 800 

1. 419 2. 380 3. -
~2,7) 10. 1,061 (2,8) 

Getal 

153 

16 
61 

40 
31 

-19 
12 

19 
12 
8 

17 
5 

23 

2 
1 

4. 1,9 Sa. 5,7 
11. 4,84 

Ophelderingen betreffende den Stand der bedrijven enz. der Belastingschulden in 
iedere Cathegorie begrepen 

Geringe afhankelijke, merendeels boeren, arbeidende klasse en handwerkslieden 
zonder knechts, waaronder velen die noch schrijven noch lezen kunnen en doorgaans 
behoeftig zijn 
Idem iets minder afhankelijk evenweI behoeftig 
Kleine nering drijvende handwerkslieden, schippers en visschers met een open aak 
varende, boerenarbeiders met een enkel beest en een varken op het schot zich sober 
van eigen verdiensten generende 
Idem iets meer bedrijvig en minder bekrompen in hunnen stand 
Winkeliers in het klein, handwerksbazen, kleine kooplieden, en kleine of zoogenaamde 
keuterboeren, meer beschaafd en doorgaans lezen en schrijvende kunnen 
Idem een trap hooger staande, doch meest zonder eigendommen 
Idem nog een trap hooger staande met kleine eigendommen, overgaande tot de klasse 
van burger 
Burgers, schippers en landbouwers en boeren van eenige meerdere betekenis 
Meer degelijke boeren, schippers en neringdoende van onderscheiden aard 
Kleine nota belen, boeren en burgerstand 
Idem een trap hooger staande 
Landeigenaars, particulieren, kleine renteniers en neringdoende in het groot 
Landeigenaars, particulieren, kleine renteniers en neringdoende in het groot, meer 
vermogend in hunnen stand 
Groote grondbezitters, fabrikanten en renteniers 
Nog grootere grondbezitters en renteniers 

5b. 28,2 6.20,3 7a. 25,23 7b. 5,13 8 .. 694 9 .. 976 (O~T 
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Gemeente Driel 
Bevolking: 2819 

Opgave van het getal aangeslagenen in de Direct belastingen (Grondlasten personeel en patenten) 
over het jaar 1841 en het dienstjaar 1841/2 

Aanslagen in de 
Directe belastingen in hoofd
som en Opcenten te Zamen 

Minder dan f 4 

van f 4 tot beneden f 5 
van f 5 tot beneden f 10 

van f 10 tot beneden f 15 
van f 15 tot beneden f 20 
van f 20 tot beneden f 25 
van f 25 tot beneden f 30 
van f 30 tot beneden f 40 
van f 40 tot beneden f 50 
van f 50 tot beneden f 60 
van f 60 tot beneden f 80 
van f 80 tot beneden f 100 
van f 100 tot beneden f 200 
van f 200 tot beneden f 300 

Getal 

?( x ) 

20 
70 

30 
30 

-18 
14 
23 
14 
23 
10 
7 
9 
3 

Ophe\deringen betreffende den Stand der bedrijven enz. der Belastingschulden in 
iedere Cathegorie begrepen 

Geringe athankelijke k1asse, wordende bijna het geheele jaar door, door armbesturen 
geheel of gedeeltelijk ondersteund, voor de rest word met handenarbeid in zomer
maanden nog niets verdiend, waarvan de betaling door wederdienst, of leveren van 
winkelwaren word gevonden; en zeer weinigen welke lezen nog schrijven 
Idem iets minder behoeftig, als bovenstaande, hebbende een a twee geiten en een varken 
Kleine athankelijke nering drijvende en handwerkslieden, boeren arbeiders met een 
beest en varken op stal 
Idem meer vaste boeren en arbeiders 
Winkeliers en handelaars in 't kleine, slijters en 
Idem met geringe vee en landbouwrij 
Idem, schippers, landbouwers, winkeliers 
Burgers tevens landbouwers en handelaars 
Idem een trap hooger, bakkers, schipper 
Idem nog eene trap hooger 
Landeigenaars, veehouders - landbouwers 
Groote landeigenaars, veehouders, landbouwers 

1. 271 (- x ) 2.552 3.50,9 (- x ) 4. - 5a.4,3 5b. 44,6 (- x ) 6. 9,6 (- x ) 7a. 31,13 (- x ) 7b. 3,- (- x ) 
8 .. 526 (- x ) 9 . .501 (- x ) (0 ~ T ~2 ,6) 10. 1,379 (- x ) 11. 2,18 (- x ) 
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5.7.1. Interpretatie 

De gemeente Nijmegen kwam reeds ter sprake bij de interpretatie van de 
Zeeuwse tabellen. De gemeente Arnhem is evenmin met de overige Gelderse 
plaatsen vergelijkbaar, maar weI met Amersfoort, Deventer en Gouda, 
zoals al bij de bespreking van de Zuidhollandse gegevens bleek. 

Verder zijn Nijkerk en Tiel - behalve voor Sa en b - vergelijkbaar. 
Ret percentage geen belasting betalende gezinshoofden is in beide gemeen
ten nagenoeg even hoog. Ret gemiddeld per hoofd opgebrachte belasting
bedrag is in Nijkerk bijna 2 keer zo laag als in Tiel, hetgeen op een hogere 
concentratie minder welgestelden in Nijkerk duidt, terwijl in deze gemeente 
bovendien de welstandsongelijkheid onder de bevolking zeer groot is. Vol
gens de criteria 7b en 10 is Nijkerk een gemeente waar de tegenstellingen in 
welstand erg groot zijn; het welvarendheidscijfer is er mede daarom zeer 
laag. De spreidingsmaten voor beide gemeenten zijn als voigt: 

Rubriek X S S 

X 

3 45,8 1,13 .02 
6 10,85 .21 .02 
7a 37,84 15,01 .40 
b 4,14 1,72 .42 

8 .650 .121 .19 
9 .841 .368 .44 

10 1,579 .355 .22 
11 2,82 1,72 .61 

De grootste afwijking ten opzichte van het gemiddelde gelden vooral 
voor de rubrieken 11,9 en 7b. 

Vervolgens zijn Nijkerk en Tiel met de gemeenten Goes, Roermond, 
Venlo en Vlissingen vergelijkbaar (behoudens voor 5a en b). Volgens 7b en 
10 is in Goes de hoogte en de verdeling van de welstand onder de bevolking 
het gunstigst; in Nijkerk het ongunstigst. Daamaast zijn Nijkerk en Venlo 
politiek vergelijkbaar: het percentage kiesgerechtigden per hoofd is in 
Venlo het hoogst, het percentage kiesgerechtigde belastingbetalers is daar
entegen in Nijkerk groter, hetgeen wijst op een grotere concentratie "meest 
welvarenden" in deze gemeente. De welvarendheid is het grootst in Goes, 
gevolgd door Vlissingen, dan komen Tiel, Roermond, Venlo en als laatste 
Nijkerk. In Goes is het welvarendheidscijfer 5 keer zo hoog als in Nijkerk. 

Voor de spreidingsmaten etc. verwijzen we naar de bespreking na Fries
land. In Nijkerk zagen we dat de welstandsongelijkheid, evenals trouwens 
in Vorden en Roevelaken, erg groot was. Deze ongelijkheid bestond in 
Nijkerk kennelijk allanger. In 1819 bezocht Van Rogendorp deze gemeente 
en merkte er het volgende over op 95): ,,( ... ) een vierde van de bevolking 

95) Van Hogendorp, a.w., vijfde deel bIz. 79. 



250 WELSTAND EN CENSUSKIESRECHT IN NEDERLAND OMSTREEKS 1850 

brengt dus al de stedelijke lasten op, en drie vierde gaat voor onvermogend 
door. Zulk eene groote ongelijkheid is mede een gevolg van fabrijken en 
handel, en heeft veel minder plaats, bij eene mindere gelegenheid tot voor
deelige ondememingen en tot ongemeene winsten. Dit is dan niet de beste 
zijde van de zaak, doch zij is onvermijdelijk, en men ontmoet deze zwarig
heid op aIle plaatsen, waar groote fabrijken en groote handel gevestigd 
zijn". 

De voomaamste bron van welstand te Nijkerk wordt volgens Van 
Hogendorp in de eerste plaats bepaald door de tabaksteelt en de daarmee 
samenhangende handelsactiviteiten, die aan velen werk verschaften: "De 
tabaksbouw is ook eene soort van fabrijk; daar komen vele handen aan te 
pas, vrouwen en kinderen in menigte, maar voor geringe dagloonen, waar
van de menschen naauwelijks kunnen bestaan. Zoo is dan ook de stad zelve 
een zamenstel van welvarende en armoedige woningen ( ... )" 98). Gezien 
onder andere de toenemende concurrentie van de buitenlandse tabak in de 
loop van de 19de eeuw is de situatie in Nijkerk (tussen 1820 en 1850) voor 
wat deze sector betreft er geleidelijk aan op achteruit gegaan. Bedroeg het 
aantal bebouwde hectaren in 1826 nog 332, in 1855 was dit cijfer terug
gelopen tot 264, zoals uit de volgende tabellen blijkt. De betekenis van de 
overige agrarische activiteiten komen hierin eveneens tot uitdrukking. De 
prijsverhoging die voor tabak na 1820 is waar te nemen zal de achteruitgang 
van de tabaksteelt enigszins verzacht hebben. Na 1870 trad echter een 
scherpe prijsdaling in, waarmee het einde van de inlandse tabaksteeit in 
zicht kwam 97). 

98) Idem bIz. 78. 
97) H. K. Roessingh, Iniandse Tabak. Expansie en contractie van een handeIs

gewas in de 17e en 18e eeuw in Nederland. A.A.G. bijdragen 20, Wageningen 1976, 
bIz. 378-386. Op bIz. 374 blijkt dat in Nijkerk een verhoudingsgewijs grote con
centratie van aanzienlijke tabakstelers woonde (in 1812 bezat 56% van het aantal 
tabakstelers 1 hectare of meer. In Wageningen, een ander belangrijk tabaksgebied 
bedroeg dit slechts 28% van het aantal telers). Vermoedelijk is de situatie in 1850 
in dit opzicht niet veel veranderd. 
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Agrarische strllktllur in 1826 98) 

Nijkerk Vorden Hoevelaken 
Oppervlakte Belasting- Oppervlakte Belasting- Oppervlakte Belasting-

Bestemming in hectaren opbrengst in hectaren opbrengst in hectaren opbrengst 
in guldens in guldens in guldens 

bouwlanden 1188 19827 1242 17101 288 4281 
tabakslanden 332 13750 
moeslanden 
en tuinen 34 1486 25 786 12 337 
boomgaarden 21 796 16 442 
hooiland en 
uiterwaarden 1876 51947 
weilanden 852 8783 1421 11051 114 1659 
bossen 418 5154 735 10058 104 1025 
eIzen- en 
wilgen bossen 13 103 
dennenbossen 260 1092 
moerassen en 
water 82 339 5 3 
heide en onbe-
bouwde gronden 1402 741 1769 1223 190 189 
dijken 18 461 
terrein "van 
vermaak" 3 91 14 364 
oppervlakte dec 
gebouwde 
eigendommen 69 2071 33 869 9 225 
gehele opper-
vlakte van het 
belastbare 6306 5520 718 
oppervlakte van 
het onbelastbare 72 208 7 
gehele opper-
vlakte en belast-
bare opbrengst 
daarvan 6378 105551 5729 42989 725 7718 
belastbare op-
brengst der ge-
bouwde eigen-
dommen 35613 9400 2407 
gehele belast-
bare opbrengst 141164 51389 10125 

Opvallend is de hoge belastbare opbrengst van het tabaksgebied van 
Nijkerk in vergelijking met de andere ongebouwde eigendommen. 

98) L. A. J. W. Baron Sloet, Bijdragen tot de kennis van Gelderland, Arnhem 
1852-1855, biz. 47, 61. In verband met afrondingen zijn in de totalen enige geringe 
verschillen ontstaan. 
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Agrarische struktuur in 1855 99) 

Bestemming Nijkerk Vorden Hoevelaken 

oppervlakte in bunders 6378 5729 725 
getal paarden 398 281 72 
getal runderen 2776 1912 468 
getal overig vee 1143 887 481 
getal voertuigen 212 258 143 
bunders tarwe 22 13 18 
opbrengst tarwe (in lasten) 13 6 9 
idem per bunder 0,6 0,5 0,5 
bunders rogge 379 655 65 
opbrengst rogge (in lasten) 303 349 43 
idem per bunder 0,8 0,5 0,7 
bunders gerst 4 28 
opbrengst gerst (in lasten) 2 15 
idem per bunder 0,5 0,5 
bunders haver 61 63 21 
opbrengst haver (in lasten) 50 60 28 
idem per bunder 0,8 1 1,3 
bunders boekweit 350 230 89 
opbrengst boekweit (in lasten) 233 118 11 
idem per bunder 0,7 0,5 0,1 
bunders paardebonen opbrengst paar- 5 
debonen (in lasten) 3 
idem per bunder 0,6 
bunders aardappelen 102 193 40 
opbrengst aardappelen (in lasten) 510 901 200 
idem per bunder 5 4,7 5 
bunders knollen 29 55 
bunders wortelen 35 
bunders klaver 21 24 
bunders spurrie 28 
bunders koo1zaad 3 11 
opbrengst koolzaad (in lasten) 1 5 
idem per bunder 0,3 0,5 
bunders tabak 264 

In Gelderland zijn in 1855 1262 bunders met tabak als hoofdgewas en 
nog eens 83 bunders waar de tabak als tweede gewas geteeld werd; totaal 
1345 bunders. Plus minus 20 % komt uit de directe omgeving van Nijkerk. 
De produktie per bunder bedraagt in de provincie Gelderland 1885 Ned. 
ponden. 

Het aantal grondeigenaren bedroeg in 1852 in : 

Nijkerk 
Vorden 

- 675 
-300 

Hoevelaken - 75 100). 

99) Verslag van den toestand der provincie Gelderland, gedaan aan de Provin
ciale Staten van dat gewest, door de Gedeputeerde Staten, in de zomervergadering 
van het jaar 1856, Arnhem 1856, bIz. 424-522. 

100) Baron Sioet, a.w., biz. 150, 151. 
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Ten opzichte van de totale bevolking van de drie gemeenten vertonen deze 
aantallen weinig verschillen: 0,09 in Nijkerk en Vorden; 0,10 in Hoeve
laken. 

Uit de opgaven van het aantal hectaren hooi- en weiland en deveestapel 
kunnen we opmaken dat in Nijkerk deze tak in de eerste helft van de 19de 
eeuw geen onbelangrijke rol speelde. Uit Van Hogendorp's reisindrukken 
kunnen we hetzelfde concluderen: ,,( ... ) hoezeer ook deze weilanden tot 
welvaart dienen van eene plaats, waar zooveel gebruik is voor mest en zoo 
vele monden verlangen naar vleesch. Dit land staat daarom ook hoog in 
prijs" 101). "Verlangen" is natuurlijk nog weI iets anders dan "krijgen". Het 
overgrote deel van de Nijkerkse bevolking zal - gezien de grote welstands
ongelijkheid - van deze luxe verstoken zijn gebleven. 

Apeldoom is helaas noch binnen, noch buiten de provincie met andere 
gemeenten vergelijkbaar. De struktuur van Apeldoorn lijkt vee! op de 
Limburgse gemeenten: een hoge concentratie "minst welvarenden" waar
door een laag per hoofd opgebracht belastingbedrag. De welvarendheid is 
er zeer gering. 

Winterswijk kwam reeds bij de behandeling van de provincies Noord
Brabant en Limburg ter sprake. De welvarendheid van Winterswijk ligt op 
hetzelfde lage niveau als in Apeldoorn. Zie verder de bespreking na Fries
land. 

Behoudens voor rubriek 5a is de gemeente Driel niet met Groen!o, 
Vorden, Hoevelaken en Ubbergen te vergelijken. In Ubbergen en vooral 
Groenlo betaalt een extra percentage van de bevolking belasting; in Hoeve
laken is het percentage geen be!asting betalende gezinshoofden het grootst. 
De politieke situatie is in Ubbergen het gunstigst: zowel per hoofd als per 
belastingplichtige zijn daar de meeste kiesgerechtigden. In Vorden zijn de 
rubrieken 5a en b het ongunstigst. De hoogste concentratie "meest wel
varenden" van deze vier gemeenten bevindt zich derhalve in Ubbergen. 
Ondanks het feit dat in Groenlo zeer vee! belastingbetalers zijn, is het ge
middeld per hoofd van de bevolking opgebrachte belastingbedrag er laag, 
waaruit een hoge concentratie van minder welvarenden blijkt: de wel
standsongelijkheid onder de bevolking is er vrij gering. De meeste welstand 
is blijkens rubriek 7b in Ubbergen te vinden, waar de welstandsongelijkheid 
onder de bevolking niet extreem hoog is. Dit laatste is weI het geval in de 
gemeenten Vorden en Hoevelaken waar de welstand per hoofd bovendien 
aan de lage kant is; kortom gemeenten waar grote tegenstellingen bestonden. 
De welvarendheid is het grootst in Ubbergen, het geringst in Vorden en 
Hoevelaken. De spreidingsmaten voor Groenlo, Vorden, Hoevelaken en 
Ubbergen zijn als voIgt: 

101) Van Hogendorp, a.w., bIz. 79. 
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Rubriek X S S 

X 

3 25,3 7,07 .30 
4 4,4 3,5 .80 
5a (20-25) 3,78 1,39 .37 
b (20-25) 20,5 5,82 .28 

6 18,8 5,97 .32 
7a 20,09 6,51 .32 
b 3,56 1,06 .30 

8 .696 .05 .07 
9 1,147 .31 .27 

10 1,408 .56 .40 
11 2,93 1,55 .53 

De afwijkingen ten opzichte van het gemiddelde zijn het grootst in 
rubriek 4 en 11. Toetsen we onze hypothesen op basis van de berekende 
correlatiecoefficienten dan geeft dit voor deze gemeenten het volgende 
resultaat: 

r 5a.l0(20-25) = - .69 (s.t.: 1,35 < 2,92; n.s.) 
r 5b.8(20-25) = .35 
r 5b.9(20-25) = .03 
r 7a.8 = .84 (s.t. : 2,21 < 2,92 ; n.s.) 
r 7a.9 = .60 (s.t.: 1,05 < 2,92; n.s.) 
r 7b.lO = - .29 
r 6.10 = - .97 (s.t. : 5,71 > 2,92; s.) 

Het verband tussen beide ongelijkheidsooefficienten is ook voor de 
provincie Gelderland zeer sterk (.91). 

Alleen hypothese 6.10 kan gehandhaafd blijven voor deze en soortgelijke 
gemeenten in Gelderland. De overige hypothesen moeten verworpen 
worden. 

Kijken we naar de sociale positie c.q. stand waartoe de kiesgerechtigden 
"behoorden", dan zien we dat in Nijmegen bij een census van f 30-40 per
sonen vanaf de middenlaag van de middenstand in 1850 kiesrecht zouden 
genieten. In Tiel vanaf midden- en bovenlaag van de middenstand. In 
Ubbergen bij een census van f 20-25 vanaf de midden laag van de mid
denstand. In Driel idem. 

In een eerder stadium hebben we aangegeven hoe groot per provincie op 
twee verschillende tijdstippen het aantal onbelaste woningen was; cijfers die 
een indruk geven van het aantal personen dat van het betalen van personele 
belasting was vrijgesteld. Voor het jaar 1855 bevat het provinciaal verslag 
van Gelderland een staat (per gemeente) van het aantal belaste en onbelaste 
huizen. Het spreekt vanzelf dat een huis ren of meer woningen kan bevatten. 
Hoewel het totaal aantal belaste huizen uit het provinciaal verslag om niet 
geheel duidelijke reden hoger is dan de opgave van het aantal woningen van 
een jaar later (zie noot 47), waardoor de betrouwbaarheid van beide bron
nen problematisch is, geven we in de hiervolgende staat voor de van deze 
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provincie behandelde gemeenten de volgende berekeningen, die we dan ook 
aIleen voor ren bepaald aspect zullen interpreteren, n1. ten aanzien van het 
verband tussen de welstandsongelijkheid onder de bevolking en het aantal 
niet-belaste huizen. 

Aantal belaste en onbelaste huizen in Gelderland in 1855 102) 

Aantal be- Aantalon- Percen- Aantal 
Gemeenten laste huizen belaste tage on- Bevolking inwoners 

huizen belaste per huis 
huizen 

Apeldoorn 1672 387 18,8 10893 5,3 
Arnhem 2743 753 21,5 20385 5,8 
Driel 414 48 10,4 3137 6,8 
Groen1o 448 6 1,3 2518 5,5 
Roevelaken 107 47 30,5 791 5,1 
Nijkerk 789 320 28,9 7266 6,6 
Nijmegen 2436 18 0,7 20979 8,5 
Tiel 1054 144 12 6301 5,3 
Ubbergen 300 56 15,7 2498 7 
Vorden 372 273 42,3 2965 4,6 
Winterswijk 1039 0 7491 7,2 
Provincie 
Gelderland 50683 11560 ~8,6 390029 6,3 

Hierbij veronderstellen we dat zich tussen 1841/42 en 1855 geen grote 
veranderingen hebben voorgedaan. De hypothese luidt dan: er bestaat een 
significant positief verband tussen de welstandsongelijkheid onder de be
volking van Gelderland en het aantal onbelaste huizen in die provincie: hoe 
hoger het aantal onbelaste huizen des te groter de welstandsongelijkheid. 

Voor aIle Gelderse gemeenten (exclusief Driel) vonden we een cor
relatiecoefficient van .72, die bij toetsing significant bleek te zijn (2,88 > 
1,86). Voor aIleen de vergelijkbare gemeenten bleek het verband nog 
sterker te zijn (r = .96). Toetsing van dit verband voor Groenlo, Hoevelaken, 
Ubbergen en Vorden leverde ook een significant resultaat op (4,8 > 2,92). 
Deze hypothese kan derhalve gehandhaafd blijven. 

5.8. Overijssei 

Zwolle, 19 apri11842 

Gouverneur aan Minister van Financien 
Reeft als ingezetenen beschouwd personen van ,,23 jaar oud, in de gemeente 

hunne eenige of voornaamste huisvesting houden" ... 

102) Verslag bIz. 441-515. Volgens de opgave in de Bescheiden, eerste stuk bIz. 67 
bedroeg het aantal inwoners per woning in Gelderland in 1856/57: 5,4. Ret bevol
kingscijfer van Nijmegen is mogelijk inc1usief het grote aantal aldaar gelegerde 
rnilitairen. Dit zou het hoge aantal inwoners per huis in deze stad mede kunnen 
verklaren. 
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"Ret blijkt ... dat, wanneer men tot 1/20 of 1/30 der bevolking komt, men zeer 
nabij blijft aan het aantal en de klasse van personen, welke nu, terwijl er nog kies
kol/egien bestaan, reeds het stemregt mogen uitoefenen, temeer nog bij de VOOf

genomene opnerning der belasting op de patenten, onder het bedrag der gevorderde 
sommen aan het stemregt deel Ie kunnen nemen. 

Ik heb daarom op dat overzicht eene voorstelling geplaatst van hetgeen bij de 
bepaling, dat 1/40 der bevolking aan het stemregt deel zoude nemen, het geval 
zoude worden, en het komt mij voor, dat het getal dat dan nog in aanmerking 
komende personen, groot genoeg is, en men tot geene lagere klasse moet afdalen. 
Immers bij het wegvallen van de kiezerskollegien en meer regelrechte stemming 
moet men, naar rnijne gedachten tusschen de nog bestaande vereischten nopens 
het bedrag der belasting betaling voor het stem en het kiesregt doorgaan, hetgeen 
bij het aannemen van 1/40 der bevolking vrijwel wordt bereikt". 

In dat geval : Zwolle en Deventer f 60,-
Kampen f 45 a 50 
Platteland ± f 40,-

Bedrag der Ambt 
aanslagen Zwolle Deventer Rijssen Vollenhove 

tot f 4 201 175 153 121 
4-5 49 95 26 24 
5-10 238 198 51 49 

10-15 146 128 20 33 
15-20 111 148 13 14 
20-25 89 102 -12 -11 
25-30 86 105 15 10 
30-40 123 -153 11 16 
40-50 -106 98 6 7 
50-60 78 92 7 7 
60-80 116 114 2 6 
80-100 85 79 1 9 

100-200 165 114 3 8 
200-300 33 40 1 
300-400 13 14 
400-500 12 5 
500-600 3 2 
600-800 2 
800-1000 2 

1000 en meer 

1. 1658 1662 321 316 
2. 3279 2947 539 302 
3. 49,4 43,6 40,4 
4. 0,9 
Sa. 3,6 4,9 2,2 4,9 

b. 37,1 42,8 18,1 23,7 
6. 9,8 11,6 11,9 20,6 
7a. 52,76 46,27 12,57 18,50 
b. 5,16 5,35 1,50 3,82 

8. .617 .592 .656 .671 
9. .713 .645 .921 .873 

(0 ~T ~ 2,9) (0 ~T ~ 2,8) (0 ~T ~ 2,6) (0 ~T ~ 2,6) 
10. 1,581 1,381 1,569 .987 

(3) (2,9) (2,7) (2,7) 
11. 3,26 3,87 0,96 3,87 
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Aantal ingezetenen in de gemeente Zwolle welke over het jaar 1841/2 in 
de grondbelasting, de personele belasting en het patentregt, aIle opcenten 
daaronder begrepen te zamen genomen in de hieronder staande klassen 
vallen. 

Omschrijving voor de tien laagste klassen van den 
maatschappelijken stand, waartoe de daarin 

Klasse Aanslag Aantal vallende personen behoren 

1000 
en meer 

2 800-1000 2 
3 600-800 2 
4 500-600 3 
5 400-500 12 
6 300-400 13 
7 200-300 33 In het algemeen wordt er in de 7 klasse nog een 

winkelier en logementhouders gevonden, terwijl 
8 100-200 165 de 8, 9 en 10 klassen bevat, winkeliers, grutters, 

kleermakers, voerlieden, landbouwers, logement-
houders, schippers, bakkers, ververs, leerlooyers, 
metselaars, timmerlieden, kooplieden, behalve een 

9 80-100 85 groot aantal particulieren en ambtenaren, onder 
welke eersten er gevonden worden die men niet 
onder de gegoede klasse vermag te rangschikken, 

10 60-80 116 zoo als speciaal schippers en voerlieden. 
Winkeliers, tappers, blaauwververs, bakkers, tim-) _li"'~. koopIred,o. = mmdjkm",,,,. = 
stukadoor, een zadelmaker, kuipers, schippers, 

11 50-60 78 slagers, koren- en pelmolenaars, touwslagers, een 
pruikenmaker, een apothecar, twee pastoors, een 
predikant, een advocaat, een chirurgijn, een me-
disch doctor, particulieren en ambtenaren. 
Winkeliers, schippers, timrnerlieden, korenmolen-l ""'. 00kk"'. "h","=k~ •• ka."omak"". bp-

12 40-50 -106 
pers, koperslagers, voerlieden, smeden, schilders, 
wagenmakers, metzelaars, particulieren, notaris, 
onderwijzers, slagers, kooplieden, kuipers en 
landbouwers. 
Winkeliers, horlogemakers, tappers, timrnerlieden, 1 "hippen. lou",I._. =,,"iaarn. hMbi"". koop-

13 30-40 123 
lieden, smeden, onderwijzers, schoenmakers, 
slagers, mandemakers, schilders, bakkers, molen-
maker, landbouwers, kuipers, particulieren en 
ambtenaren. 

) T.pp",. bonte1m.hm, ="'~. wmkeli~ •• kui-
pers, k1eermakers, wagenmakers, schoenmakers, 

14 25-30 86 slagers, bakkers, schippers, timmerlieden, onder-
wijzers, landbouwers, kooplieden, particulieren en 
ambtenaren. 

) T.p","" .Jage<'. timm,di,,,,". wink,Iren. kope,-
en blikslagers, schoenmakers, touwslagers, bak-

15 20-25 89 kers, schippers, kleermakers, metzelaars, particu-
lieren, ambtenaren, kuipers, landbouwers, en 
kooplieden. 
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Klasse 

16 

17 

18 

19 

20 

1. 1658 
52,76 
3,26 

Aansiag 

15-20 

10-15 

5-10 

4-5 

tot f 4 

2. 3279 
7b. 5,16 

Aantai 

111 

146 

238 

49 

201 

Omschrijving voor de tien laagste k1assen van den 
maatschappeiijken stand, waartoe de daarin 

vallende personen behoren 

( Winkeliers, timrnerlieden, bakkers, kooplieden, 
, iandbouwers, smeden, schoenmakers, kleerrnakers, 
J ambtenaren, particulieren, tappers, touwsiagers, 
( schippers, ambtenaren, kuipers en metzeiaars. 

) 

Tappers, schoenmakers, winkeliers, iandbouwers, 
timmerlieden, smeden, touwsiagers, bakkers, k1eer
makers, metzeiaars, kuipers, siagers, bliksiagers, 
onderwijzers, schiiders, particulieren en ambte
naren. 

l 
Schoenmakers, tappers, daghuurders, timrnerlie
den, m!)tzeiaars, kieerrnakers, karrelieden, kroeg
houders, schippers, winkeliers, iandbouwers, 
koopiieden, kuipers, particulieren en ambtenaren. 

) 

Winkeliers, schoenmakers, daghuurders, kieer
makers, timmerlieden, rietdekkers, weyers, schip
pers, metzeiaars, kuipers, kroeghouders, koop
Iieden, particulieren. 

l 
Winkeliers, schoenmakers, k1eermakers, rietdek
kers, daghuurders, timrnerlieden, metzeiaars, 
kuipers, sjouwers, weyers, schippers particulieren 
en veeie kroeghouders. 

3.49,4 
8 .. 617 

4. - 5a.3,6 
9 .. 713 (0 ~T ~ 2,9) 

5b. 37,1 6. 9,8 
10. 1,581 (3) 

7a. 
11. 

Stand der personen van de iaagste medestemmende klasse. 

Zwolle Bevoiking 16.562 
bij 1/20 gedee/te, 828 stemgeregtigden, census f 25. 

Tappers, borstelmakers, smeden, winkeliers, kuipers, k1eermakers, wagen
makers, schoenmakers, siagers, bakkers, schippers, timmerlieden, onderwijzers, 
landbouwers, kooplieden, particulieren, ambtenaren. 

bij 1/30 gedee/te, 552 stemgeregtigden, census f 40. 
Winkeliers, schippers, timmerlieden, koornmoienaars, bakkers, schoenmakers, 
kastenmakers, tappers, kopersiagers, voerlieden, smeden, schilders, wage
makers, metzeiaars, particulieren, notaris, onderwijzers, siagers, kooplieden, 
kuipers en iandbouwers. 

bij 1/40 gedee/te, 414 stemgeregtigden, f 60. 
Winkeliers, grutters, k1eerrnakers, voerlieden, iandbouwers, logementhouders, 
schippers, bakkers, ververs, ieerlooyers, metzeiaars, timmerlieden, koopiieden, 
en een groot aantai particulieren en ambtenaren. 

Deventer Bevolking 14.007 
bij 1/20 gedee/te, 700 stemgeregtigden, f 30. 

Handwerkslieden, winkeliers, kleine kooplieden, stil ievende ingezetenen, be
horende tot de iagere burgerklasse. 

bij 1/30 gedee/te, 467 stemgeregtigden, f 50. 
Handwerkslieden, winkeliers, k1eine kooplieden, stillevende ingezetenen, be
horende tot de rniddelbare burgerklasse. 

bij 1/40 gedee/te, 350 stemgeregtigden, f 60. 
Winkeliers, kooplieden, fabrikanten en ingezetenen van de meer gegoede 
burgerklasse. 
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stad Almelo 3.238 

bij 1/20 gedeelte, 162 stemgeregtigden, f20. 
Winkeliers, tappers enz. 

bij 1/30 gedeelte, 108 stemgeregtigden, f 30. 
Winkeliers, kleine fabrikanten, voorname ambachtslieden, bakkers enz. 

bij 1/40 gedeelte, 81 stemgeregtigden, f 40. 
Ambtenaren, aanzienlijke winkeliers en kooplieden. 

Steenwijk 3.286 
bij 1/20 gedeelte, 164 stemgeregtigden, f 20. 

Schippers, winkeliers en kramers 
bij 1/30 gedeelte, 109 stemgeregtigden, f 30. 

Winkeliers, logementhouders en kramers 
bij 1/40 gedeelte, 82 stemgeregtigden, f 40. 

Winkeliers, logementhouders en kramers 

01s13.470 
bij 1/20 gedeelte, 173 stemgeregtigden, f 15. 

Ambachtslieden en landbouwers 
bij 1/30 gedeelte, 116 stemgeregtigden, f 20. 

Ambachtslieden en winkeliers 
bij 1/40 gedeelte, 86 stemgeregtigden, f 30. 

Grootendeels landbouwers. 

Ambt Vollenhove 1.532 
bij 1/20 gedeelte, 76 stemgeregtigden, f 20. 

Tappers, timmerlieden en andere werklieden 
bij 1/30 gedeelte, 51 stemgeregtigden, f 30. 

Logementhouders en veehouders 
bij 1/40 gedeelte, 38 stemgeregtigden, f 40. 

Veehouders en landbouwers. 

Rijssen 2.691 

bij 1/20 gedeelte, 134 stemgeregtigden, f 5. 
Landbouwers, steenbakkers, tappers, hoedenmaker, vleeshouwer, schipper 

bij 1/30 gedeelte, 90 stemgeregtigden, flO. 
Landbouwers, grutters, steenbakkers, broodb., kleermaker, smid, winkelier, 
kuyper, wever. 

bij 1/40 gedeelte, 67 stemgeregtigden, f 15. 
Landbouwers, schoenmaker, metselaar, voerman, molenaar, timmerman, 
steenbakker, wever. 

Ambt Hardenberg 3.313 
bij 1/20 gedeelte, 165 stemgeregtigden, f 5. 

Landbouwers, kleine neringdoenden en arbeiders of dagloners 
bij 1/30 gedeelte, 110 stemgeregtigden, flO. 

Landbouwende en kleine nering doende ingezetenen 
bij 1/40 gedeelte, 82 stemgeregtigden, f 15. 

Landbouwer, herbergiers en winkeliers. 

5.8.1. Interpretatie 

Het is jammer dat deze provincie zo weinig vergelijkbare gemeenten be
vat. Zwolle en Deventer kwamen reeds bij de bespreking van Zeeland en 
Gelderland aan de orde. 
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De gemeente Rijssen en Ambt Vollenhoven vertonen grote tegenstel
lingen: in Rijssen betaalt 40,4 % van de gezinshoofden geen belasting; in 
Ambt Vollenhoven betaalt behoudens aIle gezinshoofden ook nog 0,9 % 
van de bevolking belasting. Het aantal kiesgerechtigden is in Rijssen be
duidend lager, evenals het gemiddeld per hoofd van de bevolking opge
brachte belastingbedrag. Is in de Limburgse gemeente Echt de geringste 
welstand per hoofd van aIle hier behandelde gemeenten waar te nemen, in 
Rijssen tretfen we de daaropvolgende geringe welstand aan. Was in Echt 
nog sprake van een redelijke verdeling van die geringe welstand, in Rijssen 
is de welstandsongelijkheid onder de bevolking bovendien nog zeer groot. 
Landelijk gezien zijn in Rijssen de tegenstellingen conform 7b en 10 het 
opvallendst. De welvarendheid is er dan ook het laagst van aIle in de 
tabeIlen behandelde gemeenten. Voor een beschrijving van de economische 
situatie van deze gemeente omstreeks 1850 verwijzen we naar de bespreking 
na de provincie Friesland. 

Voor Rijssen en Ambt VoIlenhoven gelden de volgende spreidingsmaten: 

Rubriek X S S 

X 

5a (20-25) 3,55 1,91 .54 
b (20-25) 20,9 3,96 .19 

6 16,25 6,15 .38 
7a 15,54 4,19 .27 

b 2,66 1,64 .62 
8 .664 .01 .02 
9 .897 .03 .04 

10 1,278 .41 .32 
11 2,415 2,06 .85 

De afwijkingen van het gemiddelde zijn het grootst in de rubrieken 11, 6 
en 5a. De samenhang tussen 8 en 9 is ook in deze provincie zeer sterk (.95). 

De Zwolse opgave verstrekt veel informatie over de sociale positie c.q. 
stand van de belastingplichtigen. Bij census f 40-50 zouden we in 1850 
personen uit de middenlaag en waarschijnlijk ook uit de onderste laag van 
de middenstand aantretfen. Hoe hachelijk het is om aIleen op basis van 
beroepsaanduidingen personen sociaal in te delen wordt door deze opgave 
duidelijk aangetoond. Een belangrijk deel van de beroepen wordt in bijna 
aIle belastingklassen aangetrotfen. Hanteren we de driedeling hogere 
burgerij, middenstand en arbeidende klasse, dan blijkt uit de omschrijving 
van de tabel dat in belastingklasse 1 tot en met 10, behoudens enige uit
zonderingen, representanten van de hogere burgerij worden aangetrotfen. 
Belastingklasse 11 tot en met 20 omvat de middenstand (inclusief de am
bachtslieden) en de arbeidende klasse (daghuurders, weyers, sjouwers) 
komt incidenteel in belastingklasse 18 tot en met 20 voor. De omschrijving 
bij Deventer geeft aan dat in 1850 ook hier personen vanaf de lagere mid
denstand kiesrecht zouden genieten. In Rijssen waarschijnlijk vanaf de 
hogere middenstand; in Ambt Vollenhove vanaf de lagere middenstand. 
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5.9. Drenthe 
Assen, april 1842 

Gouverneur aan Minister van Financien 

Is van mening dat de census zo moet worden vastgesteld dat men blijft: ". . . in 
de klasse der ingezetenen wier maatschappelijke betrekking medebrengt, dat men 
hem tot de belangrijke roeping van het stemregt kan toelaten, namelijk: Ambte
naren, grondbezitters, renteniers, fabrikanten, kooplieden, winkeliers, landbou·· 
wers, voorname handwerkers, en ambachtslieden en dergelijke". 

Gaat men echter verder, dan heeft men daaronder " ... een aantal kramers, (die 
buitengewoon in het patentregt zijn belast), geringe handwerkers en ambachtslieden 
en dergelijk soort van menschen, die door hunnen stand in de maatschappij minder 
aanspraak op de uitoefening van het stemregt kunnen maken en aan wie een der
gelijk belangrijk recht ook minder gerust kan worden toevertrouwd". 

Deze overwegingen doen "het als zeer wenselijk oordeelen dat de taks voor het 
stemregt in de gemeenten ten platten lande niet lager dan tot personen die ten 
minste f 20,- in de directe belastingen betalen, worde uitgestrekt". 

5.9.1. Interpretatie 

De gemeente Hoogeveen kwam reeds bij de behandeling van de pro
vincies Noord-Brabant en Limburg aan de orde. De gemeenten Assen en 
Smilde zijn vergelijkbaar, behalve voor de rubrieken 5a en b. Het contrast 
tussen beide plaatsen is scherp: in Smilde treft men - zelfs landelijk ge
zien - het hoogste percentage geen belasting betalende gezinshoofden aan; 
in Assen is dit drie keer zo laag. Het gemiddeld per hoofd opgebrachte be
lastingbedrag is in Smilde erg laag; in Assen is dit cijfer ruim 2t keer zo 
hoog. De we)standsongelijkheid onder de bevolking is in Smilde bovendien 
2 keer zo groot als in Assen. Hiermee is in Smilde de welstandsongelijkheid 
onder de bevolking het grootst van aIle onderzochte gemeenten. De wel
varendheid was zoals we gezien hebben in de Overijsselse gemeente Rijssen 
het laagst, Smilde is de daaropvolgende gemeente. Van de overige ver
gelijkbare gemeenten van deze provincie heeft Anloo naast aIle gezins
hoofden, een extra deel van de bevolking dat belasting betaalt. In Havelte 
is het percentage geen belasting betalende gezinshoofden hoog. In Coevor
den wordt het hoogste percentage kiesgerechtigden (bij census f 20-25) aan
getroffen; in Anloo zijn de percentages van de rubrieken 5a en b laag, het
geen te wijten is aan de hoge concentratie "minst welvarenden". Voor 
Coevorden geldt dan uiteraard een vergelijkenderwijs hogere concentratie 
"meest welvarenden". Volgens rubriek 7b heeft deze gemeente ook de hoog
ste welstand, maar is de welstandsongelijkheid onder de bevolking ook aan
zienlijk. Het geringst is deze ongelijkheid in Anloo, maar de gemiddelde 
welstand onder de bevolking is niet bijster hoog, echter lager dan in Havelte 
waar naast een hoge welstandsongelijkheid de bevolking gemiddeld weinig 
welstand geniet. De welvarendheid is het grootst in Anloo, gevolgd door 

18 



Bedrag der 
aanslagen Assen Koevorden AnIoo Dalen Havelthe Hoogeveen Roden Smilde 

N 

tot f 4 96 59 257 125 88 410 102 33 ~ 
4-5 27 15 26 29 15 40 17 7 
5-10 101 56 86 77 57 175 38 36 

I 10-15 51 38 35 47 14 86 42 36 
15-20 43 25 23 24 12 65 17 18 
20-25 22 -25 -18 -26 -10 -40 -18 -20 
25-30 24 22 12 21 9 31 8 13 
30-40 -35 21 22 14 19 36 20 11 ~ 
40-50 15 21 11 14 13 23 9 12 

i 50-60 21 13 12 5 7 13 12 13 
60-80 20 18 7 8 7 26 6 22 c: SO-I 00 17 8 3 2 3 9 8 3 '" 100-200 17 9 1 9 10 12 5 6 ~ 200-300 6 2 2 1 3 4 

300-400 4 1 1 1:l 
() 

400-500 1 ~ 500-600 
600-800 Z 
800-1000 ~ . 1000 en meer 

1. 501 332 513 402 267 967 306 235 ~ 2. 627 489 353 514 464 1496 350 751 
3. 20,1 32,1 21,8 42,5 35,4 12,6 68,7 

~ 4. 7,2 
5a. 4,4 5,8 3,9 3,5 3,6 2,7 4,8 2,7 

8 
b. 27,3 41,9 16,8 24,9 30,3 19,8 29,4 44,7 

6. 16,1 13,9 23,1 14,2 11,8 13,8 16,2 6,1 
7a. 32,34 26,84 11,08 17,57 23,50 14,44 22,12 32,94 -b. 5,20 3,72 2,57 2,50 2,77 2,- 3,58 2,02 00 

VI 
8. .659 .569 .619 .630 .678 .637 .657 .585 0 
9. .860 .577 .713 .785 .900 .781 .849 .648 

(0~T~2,8) (0~T~2,6) (0~T~2,6) (O~T~ 2,6) (0~T~ 2,7) (0~ T~2,6) (0~T~2,7) (0~T~2,7) 
10. 1,121 1,132 .713 1,208 1,590 1,364 1,168 2,003 

(2,7) (2,7) (2,8) (2,7) (2,8) (2,8) 
11. 4,64 3,29 3,60 2,07 1,74 1,47 3,07 1,01 
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Coevorden, Roden, Dalen en tenslotte als laatste: Havelte. Voor Assen en 
Smilde zijn de volgende spreidingsmaten te geven: 

Rubriek X S S 

X 

3 44,4 34,37 .77 
6 11,1 7,07 .64 
7a 32,64 .42 .01 
b 3,61 2,25 .62 

8 .622 .052 .08 
9 .754 .15 .20 

10 1,562 .62 .40 
11 2,825 2,57 .91 

Hoge variatiecoefficienten waren bij 2 variabelen te verwachten voor de 
rubrieken 3, 6, 7b, 10 en II. De spreidingsmaten voor de overige vergelijk
bare gemeenten luiden als voIgt: 

Rubriek X S S 

X 

3 27,25 12,92 .47 
5a (20-25) 4,32 .97 .23 
b (20-25) 28,66 9,13 .32 

6 15,84 4,35 .27 
7a 20,22 6,10 .30 
b 3,03 .58 .19 

8 .631 .04 .07 
9 .765 .13 .17 

10 1,162 .31 .27 
11 2,75 .81 .29 

Alleen voor rubriek 3 is de variatiecoefficient aan de hoge kant. De 
correlatiecoefficienten en de toetsing van de hypothesen geven voor deze 5 
gemeenten het volgende resultaat te zien: 

r 3.6 = - .97 (s.t.: 5,71 > 2,92; s.) 
r 5a.IO(20-25) = - .16 
r 5b.8(20-25) = - .38 
r 5b.9(20-25) = - .36 
r 7a.8 = - .09 
r 7a.9 = - .07 
r 7b.IO = .07 
r 6.10 = - .92 (s.t . : 4> 2,353; s.) 

Tussen beide ongelijkheidscoefficienten bestaat in Drenthe een sterk 
verband (.83). Verder kunnen alleen de hypothesen 3.6 en 6.10 gehand
haafd blijven; de overige hypothesen voor deze en soortgelijke gemeenten in 
de provincie Drenthe moeten verworpen worden. 
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Degenen die in 1850 kiesrecht zouden genieten worden niet erg nauw
keurig per gemeente aangegeven. De summiere informatie doet weI ver
moeden dat in de gemeenten met census f 20,- (alle, behalve Assen) per
sonen vanaf de middenlaag van de middenstand kiesrecht genoten. Ret 
advies van de gouverneur uit 1842 is in 1850 kennelijk opgevoIgd. 

Voor de provincie Utrecht konden we op twee verschillende tijdstippen 
het percentage kiezers voor leden van de Tweede Kamer achterhalen en 
werd ondanks de iets te hoge percentages van 1841/42 duidelijk, dat zich in 
de kiesstruktuur geen grote onderlinge verschuivingen hadden voltrokken 
(de samenhang tussen beide reeksen gaf een rangcorrelatiecoefficient van 
.89). De Drentse gemeenten kunnen we ook voor het percentage kiezers op 
een tweetal tijdstippen vergelijken: 1841/42 en 1859 103). Ook hier zijn de 
percentages in 1859 over de gehele linie lager dan in 1841/42. De redenen 
daarvoor zijn waarschijnlijk dezelfde als die we bij de provincie Utrecht 
aangaven. Van belang is ook hier de vraag of de struktuur zich in be
langrijke mate gewijzigd heeft ten opzichte van 1841/42: 

Percentage kiezers voor leden van 
de Tweede Kamer 

Gemeente 

Anloo 
Assen 
Coevorden 
Dalen 
Havelte 
Hoogeveen 
Roden 
Smilde 

1841/42 

3,9 
4,4 
5,8 
3,5 
3,6 
2,7 
4,8 
2,7 

1859 

2,4 
3,1 
3,5 
1,8 
2,5 
1,7 
3,2 
2,2 

Berekenen we ook hier de rangcorrelatiecoefficient van Spearman dan 
vinden we een rs-waarde van .80. Roewel het verband iets minder sterk is 
dan in Utrecht, zien we dat ook in Drenthe de struktuur zich niet in be
langrijke mate gewijzigd heeft. Nog steeds bevinden zich in Coevorden het 
grootste en in Smilde het geringste aantal kiezers. 

Aangezien de sociale tegenstellingen in Smilde groot zijn, is het van be
lang iets nader in te gaan op de economische struktuur van deze gemeente. 
De bevolking van Smilde bestond in 1859 uit 5394 inwoners. Ret aantal 
arbeidskrachten dat in de veenderijen werkzaam was, bedroeg in datzelfde 
jaar 1083 104). Na gemeente Borger (met 1400 arbeiders) was Smilde de ge
meente met het hoogste aantal arbeidskrachten dat in deze sector werk
zaam was. De arbeidsproduktiviteit in de veenderijen kunnen we eveneens 

103) Verslag van Gedeputeerde Staten aan de Staten der provincie Drenthe, in 
hunne zomervergadering van julij 1860, Assen 1860, biz. 30. 

104) Idem, biz. 261. In dit cijfer zijn naast de volwassen arbeiders ook Duitse 
arbeiders begrepen. 
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berekenen (voor hetjaar 1860) 105). We vermelden aileen de gemeenten waar 
400 arbeiders of meer in de veenderijen werkzaam waren. 

In Borger bedroeg de produktie per arbeider 2162 ton turf 
In Smilde bedroeg de produktie per arbeider 1627 ton turf 
In Gasselte bedroeg de produktie per arbeider 3677 ton turf 
In Zuidwolde bedroeg de produktie per arbeider 2121 ton turf 
In Assen bedroeg de produktie per arbeider 1272 ton turf 
In Hoogeveen bedroeg de produktie per arbeider 1708 ton turf. 

Hoewel de gemeente Gasselte praktisch dezelfde jaarproduktie van 
dezelfde turfsoort als Smilde had, was het aantal arbeidskrachten ruim de 
helft van het arbeidersbestand in Smilde. In Assen was de arbeidsproduk
tiviteit het geringst. De tabel van "fabrieken en werkplaatsen" van 1859 
laat zien dat in Smilde 223 mannen, 2 vrouwen en 13 kinderen in totaal 
197 bedrijven werkten (= gemiddeld 1,2 arbeidskracht per bedrijf, exclu
sief de eigenaars 106). Verder blijkt Smilde nog een vee-jaarmarkt gehad te 
hebben en een boomkwekerij. Voorts geeft het provinciaal verslag van een 
jaar later de grootte van de veestapel aan: ,,170 ruinen, 162 merrien, 8 
veulens, 5 stieren, 1837 koeijen, 445 kalveren, 3055 schapen, 535 varkens, 
237 bokken en geiten" 107). Er werd ook aan landbouw gedaan en de aldaar 
aanwezige 40 overdekte (met een gemiddelde inhoud van 63 ton) en 80 
onoverdekte vaartuigen (gemiddelde inhoud 16 ton) geven aan dat de bin
nenscheepvaart (waarschijnlijk voomamelijk turfvaart) ook nog wat werk
gelegenheid verschafte 108). Ret aantal gezinshoofden zal in 1860 ± 1000 
bedragen hebben. Ret aantal gezinshoofden dat in ambachten en nijverheid 
werkzaam was taxeren we op ± 400; in de scheepvaart ± 50; in de agrari
sche sector ± 200; resteert voor de veenderijen ± 350 (waarvan ± 50 
eigenaars). 

Hoe groot het aantal Duitse veenarbeiders geweest is, laat zich niet zon
der meer uit het bovenstaande afleiden. Mogelijk heeft het niet meer dan 
20 % van het totaal aantal arbeidskrachten bedragen. Ret percentage geen 
belasting betalende gezinshoofden bedroeg in 1841/4268,7%. Vermoedelijk 
zal dit percentage niet veel hebben afgeweken van 1859/60. Dit betekent 
dat ± 300 gezinshoofden belasting betaalden (5 a 6 % van de bevolking). 
Ret ligt voor de hand te veronderstellen dat geen enkele veenarbeider in de 
drie directe belastingen was aangeslagen. Weliswaar waren de daglonen in 
deze sector aan de redelijke kant, maar de werkzaamheden betroffen slechts 
een seizoen 109). Ret is mogelijk dat daamaast getracht zal zijn in de agra-

105) Verslag van julij 1861, Assen 1861, biz. 335-337. 
106) Verslag van julij 1860, bIz. 268,269. 
107) Verslag van julij 1861, bIz. 331. 
108) Idem, bIz. 370. 
109) Brugmans, Statistieken, tweede stuk, biz. 640. Van 1819 tot 1859 blijkt het 

aantal arbeiders in de veenderijen verdrievoudigd te zijn (vergelijk Verslag julij 
1860, bIz. 261). 
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rische sector bij te verdienen, maar het gemiddelde jaarinkomen zal waar
schijnlijk toch aan de lage kant geweest zijn. Ret aantal gezinshoofden in 
ambacht en nijverheid werkzaam, dat waarschijnlijk buiten de belasting
normen viel, zal ± 200 bedragen hebben, evenals een deel van de eigenaars 
van kleine neringen en een deel van de boeren (tezamen ± 200). Kiesrecht 
genoten op beide tijdstippen waarschijnlijk voornamelijk de veenbazen, 
grote boeren, enige fabriekseigenaars en schippers. De tegenstelling "arm/ 
rijk" in deze gemeente is voornamelijk toe te schrijven aan het grote aantal 
gezinshoofden dat in ren economische sector (de veenderijen) werkzaam 
was, alsmede aan de geringe betekenis van de ambachten en de nijverheid. 
Voor Smilde is het "twee-standenmodel" van Brugmans waarschijnlijk 
werkelijkheid geweest 110). 

5.10. Groningen 

Groningen, 20 apri11842 

Gouverneur aan Minister van Financien 
f60 geeft voor Groningen 1256 kiezers en dus ruiro een dertigste van 33.919 . 

Elf overige gemeenten bij f 50, 1110 kiezers precies 1/30 op 33.611. 

"Ik ben dan ook van meening, dat de belastingtax voor een sternregt in deze 
provincie niet beneden de zestig guldens voor de stad Groningen en niet beneden 
de vijftig guldens voor de overige gemeenten in deze provincie behoort te dalen, 
indien door de deftige middelstand eenige waarde aan hetzelve zal worden gehecht 
en wil men niet gevaar loopen, dat of de geringere stand, die het veelal onverschillig 
is wie regeert, als hem maar niet te vele lasten worden opgelegd, door valsche voor
stel1ingen en beloften van intriganten tot verkeerde benoemingen worden verleid; 
of, ingeval hij zijne magt leert kennen om al wat door studie of vermogen, of be
drijf in eene gemeente uitmunt, van allen invloed op de openbare aangelegenheden 
te berooven en uittesluiten zoals thans te Appingedam het geval is, zoals te Win
schoten aanvankelijk ondervonden wordt, en zoo als ongetwijfeld in al de overige 
gemeenten van de provincie het geval zou worden, zoolang vooral in de gemeente
lasten meer voorzien worden door een personelen omslag, wordt het hoogst 
bedenkelijk de taxatie van de contribuabelen over te laten aan de leden van eenen 
raad, die zelve weinig of niets behoeven bij te dragen, en die gewoon zijn meer 
vermogenden en inzonderheid ambtenaren, zoo hoog en onbillijk aan te slaan dat 
het voor velen ondragelijk wordt". 

110) Brugmans, Standen en klassen, biz. 30-52. 



Bedrag der Groningen Appingedam DelfzijI Winschoten Grijpskerk, Leens, 
aanslagen 33.919 inw. 3298 inw. 4390 inw. 3621 inw. Usquert, Bierum, 

Hoogezand, Zuid-
broek, Finsterwolde 

en Beerta samen 
genomen 

tot f 4 710 48 185 147 1026 ! 4-5 160 13 32 33 198 
5-10 446 69 98 95 655 

~ 10-15 452 43 77 54 361 
15-20 340 54 56 53 248 t>1 
20-25 305 36 39 29 188 Z 
25-30 221 32 35 34 147 (') 

t>1 
30-40 355 --47 -58 --41 -169 z 
40-50 248 29 36 26 107 I 50-60 -202 24 21 27 97 
60-80 303 35 40 31 111 
80-100 225 16 17 14 63 

100-200 520 41 39 37 204 g 
200-300 145 7 19 6 136 
300-400 40 2 5 4 73 2 
400-500 17 1 1 24 

~ 500-600 4 1 1 9 
600-800 2 8 e 800-1000 3 

1000 en meer 1 2 ~ 
1. 4695 498 759 632 3829 0 
2. 7089 644 791 732 4287 ~ 3. 33,8 22,7 4 13,7 10,7 
4. t>1 
5a. 4,4 6,3 5,6 5,2 4,7 ~ 
b. 31,1 40,8 31,2 29,4 26,3 -6. 14 15,5 17,9 17,7 17,9 00 

VI 

7a. 52,33 43,38 36,25 33,73 44,58 0 

b. 7,34 6,74 6,48 5,96 7,97 
8. .608 .558 .666 .655 .741 tv 

0\ 

9. .652 .606 .853 .838 1,118 --l 

(0';;; T.;;; 2,9) (0';;; T.;;; 2,8) (0';;; T.;;; 2,8) (0';;; T.;;; 2,8) (0';;; T.;;; 3) 
10. 1,236 1,033 1,074 1,153 1,393 

(2,9) (2,9) (2,9) 
11. 5,94 6,52 6,03 5,17 5,72 

Zie ook opmerking Zeeland-tabel. 
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5.10.1. Interpretatie 

De gemeente Groningen is noch binnen noch buiten de provincie verge
lijkbaar met een van de hier weergegeven gemeenten. Verder zijn Appingen
dam, Delfzijl en Winschoten vergelijkbaar. Hoewel in Appingendam 
minder gezinshoofden belasting betalen dan in Delfzijl en Winschoten, is 
het percentage kiesgerechtigden en daarmee het aantal "meest welvarenden" 
er hoger dan in beide andere gemeenten. De gemiddelde bedragen van de 
rubrieken 7a en b zijn in Appingendam weliswaar hoger, maar de drie ge
meenten ontlopen elkaar niet veel, evenmin ten aanzien van de welstands
ongelijkheid onder de bevolking. De welvarendheid is in Appingendam het 
grootst, gevolgd door Delfzijl en als laatste Winschoten. Voor deze ge
meenten geven we de volgende spreidingsmaten: 

Rubriek X S S 

X 
3 13,47 9,35 .69 
5a (30-40) 5,7 .56 .10 
5b (30-40) 33,8 6,13 .18 
6 17,03 1.33 .08 
7a 37,79 5,01 .13 
b 6,39 .40 .06 

8 .626 .059 .09 
9 .766 .138 .18 

10 1,086 .061 .06 
11 5,91 .68 .12 

Het was te verwachten dat de variatiecoefficient voor rubriek 3 hoog 
zou zijn. De correlatiecoefficienten en significantietoetsen geven het vol
gende beeld te zien: 

r 3.6 = - .89 (s.t.: 1,93 < 6,314; n.s.) 
r 5a.IO(30-40) = - .94 (s.t.: 2,76 < 6,314; n.s.) 
r 5b.8(30-40) = - .97 (s.t.: 4,04 < 6,314; n.s.) 
r 5b.9(30-40) = - .98 (s.t.: 4,90 < 6,314; n.s.) 
r 7a.8 = - .94 (s.t.: 2,76 < 6,314; n.s.) 
r 7a.9 = - .95 (s.t.: 3,06 < 6,314; n.s.) 
r 7b.10 = - .999 (s.t.: 22,2 > 6,314; s.) 
r 6.10 = .71 (s.t.: 1,01 < 6,314; n.s.) 

Ondanks de hoge correlatiecoefficienten kan aileen de hypothese 7b.1O 
gehandhaafd blijven, m.a.w. hoe hoger de welstand per hoofd des te ge
ringer is de welstandsongelijkheid onder de bevolking van deze en soortge
lijke gemeenten in de provincie Groningen. Het verband tussen beide onge
lijkheidscoefficienten is in deze provincie zeer sterk (.98). Voor een ver
gelijking van de drie hier genoemde gemeenten met soortgelijke plaatsen in 
den lande, verwijzen we naar de bespreking na de provincie Friesland. 

Vit het bevreesde kommentaar van de gouverneur valt tenslotte nog af te 



Bedrag der Leeuwarden Workum Kollum Blya Veenwouden Balk 
aanslagen 23.400 inw. 3.193 inw. 2.123 inw. 1.952 inw. 1.673 inw. 3.143 inw. 

tot f 4 674. 92 76 66 103 157 
4-5 105 31 29 28 14 26 
5-10 404 129 65 82 57 126 

10-15 299 77 43 41 26 94 ~ 15-20 224 67 33 25 17 65 t"' 
20-25 141 40 21 19 5 39 ~ 
25-30 146 35 20 27 6 23 ~ 30-40 204 -46 -23 -22 -13 -38 
40-50 174 22 19 10 13 20 ~ 
50-60 -124 15 13 6 4 10 n 
60-80 182 24 11 11 3 23 !!l z 
80-100 122 17 7 4 4 11 '" c 

100-200 338 29 16 16 2 17 '" 200-300 138 5 6 8 1 ~ 300-400 46 2 2 1 1 
~ 400-500 20 2 2 n 

500-600 10 2 3 ::z: 
600-800 11 2 

.., 
800-1000 5 Ii 

1000 en meer 6 ~ 
1. 3373 633 389 368 268 655 ~ 2. 4655 730 ±442 ±407 ±349 662 
3. 27,5 13,3 12,- 9,6 23,2 1,1 ~ 4. 
5a. 4,3 5,1 4,8 4,1 2,4 4 0 

b. 29,7 25,6 26,2 21,7 14,9 19,1 ~ 6. 14,4 19,8 18,3 18,9 16 20,8 
7a. 59,06 30,53 37,49 30,77 15,21 25,01 

b. 8,51 6,05 6,87 5,80 2,44 5,21 ei 
8. .681 .620 .707 .673 .639 .651 -00 

9. .897 .753 1,088 .917 .828 .929 VI 
0 

(0 ~ T ~ 3) (0 ~ T ~ 2,8) (0 ~ T ~ 2,9) (0 ~ T ~ 2,8) (0 ~ T ~ 2,6) (0 ';;; T ~ 2,8) 
10. 1,376 1,062 1,360 1,176 1,264 1,153 N 

(2,7) (2,9) 0\ 
'D 

11. 6,18 5,70 5,05 4,93 1,93 4,52 

(In het verslag van de volksteIling van 1 jan. 1840 staan aileen de bevolkingsaantallen van steden en grietenijen vermeld. Het 
aantal gezinshoofden voor de plaatsen Kollum, Blija en Veenwouden berust derhalve op een schatting - deelfactor 4,8 -, alsmede 
de onder punt 3 berekende percentages. Verder zijn voor deze gemeenten de hierbovenstaande bevolkingstotalen gehanteerd. Het 
bevolkingaantal van Balk duidt er op dat het hier de grietenij Gaasterland betreft. Zie voorts opm. Zeeland-tabel.) 
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leiden dat behalve in de gemeente Groningen waarschijnlijk personen vanaf 
de middenlaag van de middenstand kiesrecht genoten; in de gemeente 
Groningen waarschijnlijk vanaf de hogere middenstand. 

5.11. Friesland 
Leeuwarden, 18 mei 1842 

Gouverneur aan Minister van Financien 

"Wat door overal 1/20 of 1/30 der bevolking deel te doen nemen, aan het stem
regt, men in die gewesten, waar de patent en persooneele belastingen, hetzij dan 
te regt of te onregt hooger zijn opgevoerd, dan in andere, spoedig zal vervallen in 
eene klasse van stemgeregtigden, welke niet tot het stemregt behoorden te worden 
toegelaten, en waardoor tevens in de verschillende gewesten geheel ongelijksoortige 
stemgeregtigden zullen bestaan". 

Hier en daar zal men tot te lage census moeten gaan (b.v. Balk, Veenwouden, 
etc.). Vooral is dat het geval in plaatsen waar : 
,,10 de landeigenaren niet in de gemeente gedomicilieerd zijn; en 

20 de grond meerendeels uit zand bestaat; in zoodanige gemeenten, moet men 
tot te lage sommen afdalen, om het aangegeven getal ingezetenen voor het 
stemregt te vinden, waardoor men tot eene klasse van persoonen vervalt, die 
daarvoor niet behoorden te worden toegelaten, - vooral niet nu de in over
weging zijnde wettelijke bepalingen ten dezen aanzien daarhenen strekken, 
om ten platten lande, meer directe verkiezingen te doen plaats hebben, - het 
is zeer ten duchten, dat van de bevoegdheid van deze lieden, die tot den 
geringen stand behooren, en bij wie aanbiedingen van dezen of genen aard 
van belangrijken invloed zijn, immers kunnen wezen, - misbruik gemaakt 
zal worden". 

5. 11.1 . Interpretatie 

De vergelijkbaarheid van de gemeente Leeuwarden kwam reeds ter 
sprake bij de behandeling van de provincie Noord-Brabant. Verder zijn 
Workum en Balk vergelijkbaar. In Balk betaalt vrijwel elk gezinshoofd 
belasting, hetgeen niet in de gemeente Workum het geval is. Toch is in 
Workum het percentage kiesgerechtigden hoger en daarmee ook de con
centra tie van de meest welvarenden. Het gemiddeld per hoofd opgebrachte 
belastingbedrag is in Workum ook iets hoger terwijl de welstandsongelijk
heid er iets lager is. De welvarendheid is iets groter in Workum. De sprei
dingsmaten voor beide gemeenten zijn als voIgt: 

Rubriek X S S 

X 
3 7,2 8,63 1,20 
5a (30-40) 4,55 .78 .17 
b (30-40) 22,35 4,60 .21 

6 20,3 .71 .03 
7a 27,77 3,90 .14 
b 5,63 .59 .11 

8 .636 .022 .03 
9 .841 .124 .15 

10 1,108 .064 .06 
11 5,11 .83 .16 
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Behalve voor rubriek 3 zijn de variatiecoefficienten niet opvaliend hoog 
(zie verder de na deze provincie volgende bespreking). 

Vervolgens zijn KolIum, Blija en Veenwouden vergelijkbaar. Ret aantal 
geen belasting betalende gezinshoofden is in Veenwouden het hoogst; in 
Blija het laagst. Ret aantal kiesgerechtigden is in Veenwouden het laagst; 
in Kolium het hoogst. De concentratie "meest welvarenden" wordt dan 
ook in deze gemeente aangetroffen, zij het dat Blija op dit punt niet veel 
afwijkt. De gemiddelde welstand, maar ook de welstandsongelijkheid 
onder de bevolking, zijn eveneens in Kollum het grootst. De gemiddelde 
welstand is beduidend minder in Veenwouden, waar bovendien nog een 
hoge welstandsongelijkheid onder de bevolking bestaat. In deze gemeente is 
het welvarendheidscijfer erg laag; ruim 2 keer zo laag als in Blija en Kolium. 
Voor Kolium, Blija en Veenwouden gelden de volgende spreidingsmaten: 

Rubriek X S S 

X 
3 14,93 7,26 .49 
5a (30-40) 3,77 1,23 .33 
b (30-40) 20,93 5,69 .27 

6 17,73 1,53 .09 
7a 27,82 11,43 .41 
b 5,04 2,21 .46 

8 .673 .03 .05 
9 .944 .13 .14 

10 1,267 .09 .07 
11 3,97 1,77 .45 

De grootste afwijkingen van het gemiddelde zijn in de rubrieken 3, 7a, b 
en 11 te constateren. De correlatiecoefficienten en significantietoetsen geven 
de volgende resultaten: 

r 3.6 = - .999 (s.t.: 22,2 > 6,314; s.) 
r 5a.lO(30-40) = .31 
r 5b.8(30-40) = .99 (s.t.: 7,07 > 6,314; s.) 
r 5b.9(30-40) = .96 (s.t.: 3,43 < 6,314; n.s.) 
r 7a.8 = .97 (s.t.: 4,04 < 6,314; n.s.) 
r 7a.9 = .92 (s.t.: 2,36 < 6,314; n.s.) 
r 7b.1O = .26 
r6.10 =-.17 

AIleen de hypothese 3.6 kan gehandhaafd blijven voor deze en soortge
lijke gemeenten in de provincie Friesland. Opvaliend zijn de hoge cor
relatiecoefficienten voor de rubrieken 7a en 8, 9, die echter niet significant 
zijn. In de provincies Utrecht en Limburg zagen we dat er weI een significant 
verband bestond (eveneens anders dan we verwachtten) tussen deze ru
brieken, m.a.w. hoe hoger het per belastingplichtige opgebrachte bedrag 
des te groter de welstandsongelijkheid onder hen. De hypothese 5b.8 bij 
census f 30-40 moet ondanks het significant positief verband verworpen 
worden. Evenals in Limburg blijkt in Friesland het verband tussen het 
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percentage kiesgerechtigden onder de belastingbetalers en de welstands
ongelijkheid onder hen positief te zijn; m.a.w. hoe hoger het aantal kies
gerechtigden onder de belastingbetalers des te groter de welstandsongelijk
heid onder hen. De overige hypothesen moeten voor Friesland op grond 
van de beschikbare variabelen verworpen worden. Verder is het verband 
tussen de ongelijkheidscoefficienten in deze provincie eveneens zeersterk (.91). 

5.12. De vergelijkbare gemeenten op landelijk niveau 
Voor de vergelijkbare gemeenten geven we de spreidingmaten, de cor

relatiecoefficienten en significantietoetsen. Voor de twee laatste categorieen 
vergelijkbare gemeenten (14 en 15) worden nog enige aanvullende gegevens 
verstrekt. 

1. Categorie 5 (Den Bosch, Maastricht, Leeuwarden) 

Rubriek X 

3 34,87 
6 12,03 
7a 54,45 
b 6,63 

8 .631 
9 .749 

10 1,363 
11 4,89 

S 

6,45 
2,08 

12,30 
2,19 
.05 
.14 
.05 

1,67 

s 
X 

.18 

.17 

.23 

.33 

.08 

.19 

.04 

.34 

De variatiecoefficienten zijn niet opvalIend hoog. De correlatiecoeffi
cienten en significantietoetsen zijn als voIgt: 

r 3.6 = - .95 (s.t.: 3,06 < 6,314; n.s.) 
r 7a.8 = - .09 
r 7a.9 = - .07 
r 7b.1O = -.49 
r 6.10 = .05 

Dit betekent dat voor deze en soortgelijke gemeenten aIle hypothesen ver
worpen moeten worden (hypothesen op grond van 5a en b onttrekken zich aan 
toetsing); het gering aantal variabelen speelt hierbij ongetwijfeld een rol. 

2. Categorie 6 (Middelburg, Nijmegen en Zwolle) 

Rubriek X S S 

X 

3 46,37 8,56 .18 
6 11,33 2,92 .26 
7a 59,30 12,54 .21 
b 6,97 3,39 .49 

8 .602 .01 .02 
9 .670 .04 .06 

10 1,472 .18 .12 
11 4,99 3,14 .63 
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De afwijkingen van het gemiddeide zijn het grootst in rubriek 11 en 7b. 
De correlatiecoefficienten en significantietoetsen geven de volgende resul
taten te zien: 

r 3.6 
r 7a.8 
r 7a.9 
r 7b.10 
r 6.10 

= - .99 (s.t.: 7,07 > 6,314; s.) 
= - .72 (s.t.: 1,04 < 6,314; n.s.) 
= -.43 
= - .997 (s.t. : 12,95 > 6,314; s.) 
= - .997 (s.t.: 12,95 > 6,314; s.) 

Hieruit voIgt dat de hypothesen 3.6, 7b.1O en 6.10 voor deze en identieke 
gemeenten gehandhaafd kunnen blijven. De hypothesen gebaseerd op 5a 
en b kunnen niet getoetst worden ; de overige hypothesen moeten verworpen 
worden. 

3. Categorie 7 (Arnhem, Amersfoort, Deventer en Gouda) 

Rubriek X S S 

X 

3 32,33 S,19 .25 
5a (30-40) 4,65 .35 .OS 

(40-50) 3,95 .7S .20 
b (30-40) 36,20 9,33 .26 

(40-50) 27,70 10,lS .37 
6 14,05 2,22 .16 
7a 40,92 12,64 .31 
b 5,57 1,IS .21 

S .650 .04 .06 
9 .790 .10 .12 

10 1,345 .OS .06 
11 4,12 .66 .16 

Voor deze gemeenten zijn geen extreem hoge variatiecoefficienten waar 
te nemen. De correlatiecoefficienten en significantietoetsen zijn ais voIgt: 

r 3.6 
r 7a.8 
r 7a.9 
r 7b.10 
r 6.10 

= - .93 (s.t. : 3,58 > 2,92; s.) 
= -.15 
= -.10 
= .87 (s.t.: 2,49 < 2,92; n.s.) 
= - .86 (s.t.: 2,39 < 2,92 ; n.s.) 

AIleen hypothese 3.6 kan voor deze en soortgelijke gemeenten gehand
haafd blijven ; de overige hypothesen moeten in dit geval verworpen worden. 
V oor 5a en b konden vanwege het geringe aantal (2) evenmin correlaties en 
significantietoetsen berekend worden. Opvallend is weI het in afwijking van 
de vorige drie gemeenten sterke - maar niet significante - positieve ver
band voor 7b.lO. 
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4. Categorie 9 (Goes, Nijkerk, Roermond, Tiel, Venio en Vlissingen) 

Rubriek X S S 

X 
3 22,78 18,43 .81 
5a (20-25) 3,65 .64 .17 

(40-50) 4,85 1,34 .28 
b (20-25) 28,35 1,91 .07 

(40-50) 27,35 6,43 .24 
6 15,12 3,54 .23 
7a 32,04 11,32 .35 
b 4,76 1,81 .38 

8 .646 .07 .11 
9 .821 .23 .28 

10 1,270 .33 .26 
11 4,18 2,39 .57 

De grootste afwijkingen van het gemiddeide komen in de rubrieken 3 en 
11 voor. Vervolgens geven de correlatiecoefficienten en significantietoetsen 
de volgende resultaten: 

r 3.6 
r 7a.8 
r 7a.9 
r 7b.10 
r 6.10 

= - .97 (s.t.: 8,08 > 2,132; s.) 
= - .82 (s.t.: 2,83 > 2,132; s.) 
= - .81 (s.t.: 2,79 > 2,132; s.) 
= - .73 (s.t.: 2,15 > 2,132; s.) 
= - .74 (s.t.: 2,18> 2,132; s.) 

Dit houdt in dat aile hypothesen voor deze en identieke gemeenten 
gehandhaafd kunnen blijven. Aneen de hypothesen gebaseerd op 5a en b 
onttrekken zich vanwege het te gering aantal variabelen aan correlatie
berekeningen en significantietoetsen. 

5. Categorie 13 (Etten/Leur, Hoogeveen, Weert, Winterswijk) 

Rubriek X S S 

X 
3 25,10 11,05 .44 
5a (20-25) 3,58 1,49 .42 
b (20-25) 23,68 6,62 .28 

6 14,80 1,78 .12 
7a 17,59 4,69 .27 
b 2,67 1,08 .40 

8 .638 .04 .06 
9 .788 .12 .16 

10 1,238 .15 .12 
11 2,27 1,27 .56 

De hoogste variatiecoefficienten komen voor in rubriek 3 en 11. De 
correlatiecoefficienten en significantietoetsen zijn ais voIgt: 
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r 3.6 = (s.t.: 2,59 < 2,92; n.s.) 
r 5a.l0(20-25) = - .96 (s.t.: 4,8 > 2,92; s.) 
r 5b.8(20-25) = - .03 
r 5b.9(20-25) = - .29 
r 7a.8 = .33 
r 7a.9 = .08 
r 7b.1O = - .90 (s.t.: 2,92018 > 2,92; s.) 
r 6.10 = - .81 (s.t. : 1,98 < 2,92 ; n.s.) 

Hieruit voIgt dat de hypothesen 5a.1O (bij census f 20-25) en 7b.l0 voor 
deze en identieke gemeenten gehandhaafd kunnen blijven. De overige 
hypothesen moeten verworpen worden; voor 3.6 en 6.10 is waarschijnlijk 
het gering aantal variabelen verantwoordelijk voor het moeten verwerpen 
van de hypothesen. 

6. Categorie 14 (Appingendam etc.) 

Aangezien deze gemeenten alleen binnen de betreffende provincies ver
geleken zijn, is het van belang de meest contrasterende gemeenten te sig
naleren. De meeste belastingbetalers bevinden zich in Echt; de minste in 
Smilde. Het aantal kiesgerechtigden (census f 20-25) is in Eindhoven het 
hoogst; in Echt het laagst. 

Dit betekent dan ook dat in de gemeente Echt - zoals we al eerder zagen 
- een hoge concentratie "minst welvarenden" en in Eindhoven een hoge 
concentratie "meest welvarenden" te constateren zijn. 

De meeste welstand per hoofd is eveneens in Eindhoven te vinden en de 
welstandsongelijkheid onder de bevolking ligt er zelfs iets beneden het ge
middelde van deze 14 gemeenten. Voor de geringste welstand per hoofd 
komen we weer bij de gemeente Echt terecht, waar zoals reeds is opgemerkt 
de welstandsongelijkheid het geringst van alle onderzochte gemeenten is. 
In de gemeente Smilde treffen we de grootste tegenstellingen tussen "arm 
en rijk" aan. De spreidingsmaten zijn voor deze gemeenten als voIgt: 

Rubriek X S S 

X 

3 18,24 17,88 .98 
4 7,1 3,25 .46 
5a (20-25) 3,36 2,09 .62 

(30-30) 5,10 .82 .16 
b (20-25) 23,39 16,17 .69 

(30-40) 28,90 7,16 .25 
6 17,69 5,17 .29 
7a 24,57 12,97 .53 
b 4,05 2,15 .53 

8 .610 .06 .09 
9 .745 .13 .18 

10 1,088 .31 .28 
11 3,81 1,93 .51 
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Extreem hoge variatiecoefficienten komen in de rubrieken 3 en 5b(20-25). 
De correlatiecoefficienten en significantietoetsen geven de volgende resul
taten te zien: 

r 3.6 = - .95 (s.t.: 9,5 > 1,812; s.) 
r 5a.1O(20-25) = .19 
r 5a.l0(30-40) = - .78 (s.t.: 2,52 > 2,132; s.) 
r 5b.8(25-30) =.41 
r 5b.9(25-30) = .09 
r 5b.8(30-40) = - .67 (s.t.: 1,81 < 2,132; n.s.) 
r 5b.9(30-40) = - .83 (s.t.: 2,96> 2,132; s.) 
r 7a.8 = .37 
r 7a.9 = .18 
r 7b.l0 = .05 
r 6.10 = - .84 (s.t.: 5,25 > 1,782; s.) 

Dit houdt in dat de hypothesen 3.6, 5a.1O(30-40) en 6.10 gehandhaafd 
kunnen blijven voor deze en soortgelijke gemeenten. De overige hypothesen 
moeten verworpen worden. Wie kiesrecht in 1850 zouden genieten is reeds 
bij de betreffende provincies ter sprake gekomen en kan hier derhalve 
buiten beschouwing blijven. 

7. Categorie 15 (overige kleine gemeenten) 

De gemeenten van de provincies Noord-Brabant en Groningen onttrek
ken zich aan een vergelijking. De volgorde van gemiddeld veel naar zeer veel 
belastingbetalers is als voIgt : Limburg, Noord-Holland, Zeeland, Friesland, 
Geldedand, Utrecht, Zuid-Holland, Drenthe en Overijssel. Voor een 
aantal provincies is deze indeling tamelijk arbitrair omdat het om ver
schillende aantallen gemeenten per provincie gaat of zoals by. in Overijssel 
om slechts een gemeente, die in rubriek 3 scoort. De gemeente waar de 
meeste beJastingbetalers aanwezig zijn, is Gennep en de gemeente met het 
grootste percentage geen belasting betalende gezinshoofden is Veenendaal. 

Bij een census van f 20-25 is gemiddeld het percentage kiesgerechtigden 
per hoofd van de bevolking het grootst in de provincie Drenthe en het 
geringst in Limburg. Deze vergelijking geldt alleen voor de provincies 
Geldedand, Overijssel, Drenthe en Limburg. De gemeente met het grootste 
percentage kiesgerechtigden is bier Coevorden; het geringst is dit percen
tage in Gennep. De census f 25-30 komt alleen in Utrecht en Zuid-Holland 
voor. Het aantal kiesgerechtigden per hoofd is in Utrecht is hoger dan in 
Zuid-Holland. De gemeente met het hoogste percentage kiesgerechtigden is 
Schoonhoven; Veenendaal heeft het geringste percentage. Een census van 
f 30-40 doet zich voor in Noord-Holland, Zuid-Holland, Friesland en 
Zeeland. 

Het percentage kiesgerechtigden is in Noord-Holland het hoogst, ge
volgd door Zeeland, Zuid-Holland en Friesland als hekkesluiter. 

De gemeente met het grootste aantal kiesgerechtigden per hoofd van de 
bevolking is Aagtekerke; in Veenwouden bevindt zich het geringste aantal 
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kiesgerechtigden per hoofd. Het gemiddeld per hoofd opgebrachte be
lastingbedrag is het grootst in de provincie Noord-Holland, gevolgd door 
Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Friesland, Gelderland, Drenthe, Over
ijssel en als laatste Limburg. 

De gemeente met de grootste welstand per hoofd is de welvarende 
agrarische gemeente De Beemster; het geringst is de welstand in Echt waar 
het gemiddeld opgebrachte belastingbedrag 10 keer zo laag is als in De 
Beemster. Waarop berustte de welstand van De Beemster? Met behulp van 
enige economische gegevens uit de eerste helft van de 19de eeuw zullen we 
trachten op die vraag een antwoord te geven. Uit de eerder geciteerde 
kadastrale uitkomsten van Noord-Holland kunnen we opmaken dat in de 
dertiger jaren van de 19de eeuw de 365 grondeigenaren die De Beemster 
telde, over 7214 bunder grond beschikten: 19,8 bunder per eigenaar. Het 
provinciaal gemiddelde bedroeg 4,8 bunder per eigenaar (52085 grond
eigenaren die gezamenlijk 247973 bunders bezaten). Specificeren we de 
belangrijkste bestemmingen van de ongebouwde eigendommen in De 
Beernster, dan geeft dit in vergelijking met het totaal van de provincie 
Noord-Holland het volgende beeld lll): 

De Beemster Noord-Holland 

Aantal Gebruik In % van Aantal Gebruik In % van 
bunders het totaal bunders het totaal 

110 bouwland 1,6 10967 bouwland 4,8 
99 tuinen 1,4 2128 tuinen 0,9 

111 boomgaarden 1,6 923 boomgaarden 0,4 
6253 wei- en hooi- 88,3 139788 wei- en hooi- 60,9 

landen landen 
117 dijken, uiter- 1,6 20025 dijken, uiter- 8,7 

waarden en waarden en 
lage landen lage landen 

61 bossen 0,9 6093 bossen 2,7 
244 kanalen, 3,4 3709 riet-, bies- 1,6 

vaarten en landen en 
wateringen moerassen 

82 erven en 1,2 21616 zandplaten, 9,4 
andere eigen- slikken, hei-
dommen en duin-

gronden 
19608 kanalen, 8,5 

vaarten en 
wateringen 

4700 erven en 2,1 
andere eigen-
dommen 

7077 100 229557 100 

lll) Voor de bronnen, zie de noten 25 en 28. In Zuid-Holland bezat iedere 
grondeigenaar gemiddeld 5,6 bunder en in Friesland 8,2 bunder. 

19 
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De gebouwde eigendommen in De Beemster zijn op de ene korenmolen 
met een jaarlijkse huurwaarde van f 250,- en de 69 onbelaste gebouwde 
eigendommen na, aIleen maar huizen; in totaal 375. Op een bevolking van 
2764 inwoners betekent dit een gemiddelde bewoning van 7 personen per 
woonhuis. De gemiddelde jaarlijkse huurwaarde voor een woonhuis be
droeg f 41,-. Tegen de achtergrond van het provinciaal gemiddelde van 
f 111,- lijkt dit weinig, maar hierbij moeten we niet vergeten dat het 
provinciaal gemiddelde sterk bemvloed werd door het cijfer van Amsterdam 
(f 211,-). Verder waren er omstreeks 1832 naar schatting 500 gezinshoof
den. We zagen dat er 365 eigenaren, waarschijnlijk tevens gezinshoofden, 
waren (is 73 % van het totaal aantal gezinshoofden); van de resterende 27 % 
zal het merendeel eveneens in de agrarische sector en een klein deel in de 
ambachten werkzaam zijn geweest. 

In De Beemster deed zich als het ware het omgekeerde voor als in Smilde 
en Rijssen (waarover later), waar 1 it 2 belangrijke bedrijfstakken een groot 
aantal arbeidskrachten werk verschaften. In De Beemster waren er vee) 
grondeigenaren met slechts een gering aantal arbeidskrachten per bedrijf. 
Roewel de (welstands) afstand tussen de landarbeider in De Beemster en de 
boer bij wie hij werkte even groot zal zijn geweest als die tussen de arbeider 
in de veenderij en zijn veenbaas, bestonden tussen beide sociale categorieen 
in De Beemster enerzijds en in Srnilde/Rijssen anderzijds belangrijke kwan
titatieve verschillen. Over de produktieve kant van De Beemster als be
langrijke veeteeltgemeente geeft het kadastraal verslag geen informatie. 
Pas in 1851 worden we hieromtrent iets gewaar. In het provinciaal verslag 
over 1851 112) wordt de boter- en kaasproduktie van dat jaar gegeven. De 
hoeveelheid boter bedroeg 50.000 Ned. pond it f 0,60 p.p.; de kaasproduktie 
omvatte 800.000 Ned. pond a f 0,24-f 0,30 p.p. Rieruit voIgt dat de jaar
omzet van de boter f 30.000,- en van de kaas f 216.000,- bedroeg. Ret aan
bod van kaas op aIle Noordhollandse markten was in hetzelfde jaar 
11.763.556 Ned. pond; van boter 267.050,5 Ned. pond. Dit betekent dat de 
boterproduktie in De Beemster 18,7% van het aanbod uit de provincie uit
maakte; de kaasproduktie bedroeg in De Beemster 6,8 % van het provin
ciaal totaal. 

In 1851 zullen er ± 400 grondeigenaren geweest zijn, die een gemiddeld 
jaarinkomen, aIleen al op basis van de boter- en kaasproduktie, hadden 
van f 615,- (is ± 2 keer het gemiddeld jaarinkomen van een landarbeider 
aldaar). Zeker voor wat de boter-, maar vooral wat de kaasproduktie 
betreft, behoorde De Beemster tot een van de belangrijkste gemeenten in 
Noord-Rolland. Verder is de koopprijs van een bunder grasland bekend. 
Ret provinciaal verslag over 1854 (biz. 510) geeft aan, dat de gemiddelde 
koopprijs in De Beemster f 1500,- per bunder bedroeg. De gemiddelde 
grondeigenaar beschikte derhalve over een vermogen (op basis van aIleen de 

liZ) Verslag van den toestand der provincie Noord-Holland, gedaan aan de 
Provinciale Staten van dat gewest, door de Gedeputeerde Staten, in de zomerver
gadering van bet jaar 1852, Haarlem 1852, bIz. 374. 
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grondwaarde) van ruim f 23.000,-. Hoeveel meer het gemiddelde jaarin
komen bedroeg door de andere verdiensten uit by. vee- en vleeshandel, 
valt bij gebrek aan gegevens niet te achterhalen. De relatieve welvaart in 
De Beemster was kennelijk ook aan niet-produktieven bekend. In de 
"nota's uit de jaarverslagen der Plaatselijke Besturen over 1846" 113) lezen 
we onder de rubriek betreffende het politiewezen: "Op den 12 December 
zijn alhier twee buitengewone veldwachters benoemd, voornamelijk om 
mede te werken tot het weeren van bedelaars, welke in groote getale uit de 
naburige gemeenten en zelfs uit meer verwijderde streken alhier verschijnen, 
en het platteland afioopen. Deze maatregel heeft tot heden geheel aan het 
doel beantwoord". Deze laatste zin duidt er op, dat de spreiding van de 
welstand een strikt plaatselijk karakter behield. 

Kijken we tot slot naar de verdeling van de welstand onder de bevolking, 
dan zien we dat deze gemiddeld het meest ongelijk is in de provincie 
Gelderland, gevolgd door Utrecht, Overijssel, Friesland, Zuid-HoIland, 
Drenthe, Noord-HoIland, Zeeland en het minst ongelijk in Limburg. In de 
gemeente Smilde is de welstandsongelijkheid onder de bevolking het 
grootst; in Echt is deze het geringst. Met het nodige voorbehoud, vanwege 
de individuele uitzonderingen, zou men kunnen steIlen dat volgens de 
criteria 7a en 10 in de provincies Noord-Holland en Zeeland zowel de 
welstand per hoofd het grootst is, als ook de welstandsongelijkheid onder de 
bevolking gunstig afsteekt ten opzichte van de andere provincies. De 
provincie Limburg vertoont een volledig tegengesteld beeld: de welstand 
per hoofd is er het geringst, maar de spreiding van die geringe welstand is er 
het grootst van aIle provincies. 

De gemeente met de grootste welvarendheid is Aagtekerke (verhoudings
cijfer 12,33), gevolgd door De Beemster (verhoudingscijfer 11,88). In de 
gemeente Rijssen zijn de tegenstellingen het grootst (verhoudingscijfer 0,96). 
Dit feit maakt ons nieuwsgierig naar de economische struktuur van Rijssen 
omstreeks het midden van de 19de eeuw. 

In Rijssen yond het merendeel van de beroepsbevolking werkgelegenheid 
in de aldaar aanwezige 46 steenfabrieken/pannenbakkerijen. Blijkens een 
opgave uit 1853 114) bestond elke fabriek uit gemiddeld 11 arbeidskrach
ten 115). De steenbakkerijen worden vanwege de hoge mate van arbeids
intensiteit tot de categorie midden- en grootbedrijven gerekend 116). Binnen 
deze bedrijfstak waren de Rijssense ondernemingen relatief klein te noemen 
vergeleken met soortgelijke Gelderse ondernemingen. Steenbakkerijen met 
meer dan 100 werklieden kwamen in die provincie voor: in de gemeente 

113) Rijksarchief Noord-Holland, Kabinetsarchief gouverneur, jaarverslagen 
gemeenten Noord-Holland 1835-1850. 

114) Verslag van de Gedeputeerde Staten aan de Staten der provincie Overijssel 
omtrent den toestand dier provincie in 1853, Zwolle 1854, biz. 281. 

115) Uit het provinciaal verslag over hetjaar 1854 (biz. 335) kunnen we opmaken 
dat het aantal kinderen dat in de steenbakkerijen werkte, vrij hoog was. Van in 
totaa146O arheidskrachten hestond 60% uit volwassen mannen, 10% uit volwassen 
vrouwen en 30% uit kinderen. 

116) De Jonge, De industrialisatie, biz. 207. 
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Millingen is er zelfs een waar 105 arbeidskrachten werkten 117). De steen
bakkerijen ging het in de vijftiger jaren van de 19de eeuw blijkens de pro
vinciale verslagen van Gelderland en Overijssel voor de wind. Er werden 
ook hoge lonen betaald: de maximum weeklonen bedroegen in Gelderland 
zelfs f 9,-. In het verslag van de provincie Overijssel over 1854 118) ver
nemen we iets over de verdiensten van de werklieden in de Rijssense steen
fabrieken: ,,( ... ) 18 cent per 1000 voor de mannelijke volwassenen; 7t cent 
voor de vrouwelijke volwassenen en 7t cent voor de kinderen, terwijl op 
eenen gewonen zomerdag aan iederen oven gemiddeld vervaardigd worden 
6000 stuks". Dit betekent m.a.w. dat het gemiddelde dagloon van een vol
wassen man rond een gulden; van een volwassen vrouw en van een kind 
rond 45 cent lag. In het provinciaal verslag van Overijssel over 1851 119) 

komt een opgave per gemeente voor van het aantal permanent en tijdelijk 
bedeelde huiszittende armen. Permanent werden in Rijssen 88 personen 
bedeeld (is 2,9 % van de bevolking) en het aantal incidenteel ondersteunden 
was 117 (is 3,9 % van de bevolking); het totaal aantal behoeftigen bedroeg 
derhalve 205 (is 6,8 % van de bevolking) 120). In vergelijking met de andere 
Overijsselse gemeenten valt het hoge percentage tijdelijk bedeelden op. Dit 
kan in de eerste plaats verklaard worden door de werkgelegenheidssituatie 
in de steenfabrieken. Ret in de regel goed betaalde werk (stukloon) in deze 
fabrieken, waarvoor geen bijzondere scholing vereist was, gold voor 
slechts 1 a 2 seizoenen; 's-winters lag het werk stil en moest waarschijnlijk 

117) Provinciaal verslag Gelderland over 1855, bIz. 547-550. 
118) Provinciaal verslag Overijssel over 1854, biz. 335. 
119) Idem over 1851, bIz. 160, 161. 
120) Idem, bIz. 161: 

Percentage permanent/tijdelijke bedeelden in Overijssel in 
1851 (enige gemeenten): 

Plaats Permanent Tijdelijk Totaal 

AlmeIo (stad) 11 15 26 
Ambt Vollenhoven ? ? ? 
Deventer 9,2 7,5 16,7 
Enschede 4,6 0,6 5,2 
Hengelo 0,7 3,4 4,1 
Kampen 9,9 5,1 15 
Losser 0,1 0,9 1 
Oldenzaal 2,5 0,5 3 
Raalte 2,2 1,1 3,3 
Rijssen 2,9 3,9 6,8 
Schokland 9,6 45,3 54,9 
Zwolle 8,1 2,9 11 
totaal provincie 
Overijssel 3,4 3,1 6,5 

Het eilandje Schokland heeft het grootste percentage tijdelijk bedeelden van de 
provincie. Gezien het feit dat de meeste economische activiteiten met het omIig
gende water te maken hadden, bracht de winter voor het merendeel van de beroeps
bevolking grote werkloosheid met zich mee. 
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een groot deel van de arbeiders terugvallen op ondersteuning. In de tweede 
plaats was een belangrijk deel van de beroepsbevolking in de veenderijen 
werkzaam. Op bIz. 308 van het provinciaal verslag over 1851 blijkt dat er in 
Rijssen ± 600 arbeidskrachten (inc1usief vrouwen en kinderen) in deze 
sector werkzaam waren. 

Verder bestond er nog een nauwelijks renderende handspinnerij 121) 

waar 8 mannen, 3 vrouwen en 10 kinderen een geringe boterham verdienden. 
Vervolgens waren naar schatting 122) 72 mannen, 62 vrouwen en 33 kin
deren die met weven (deels in de vorm van fabrieksarbeid, deels als huis
nijverheid) ook voor enige inkomsten zorgden. Daarnaast kwam er akker
bouw en wat veehouderij voor 123), terwijl de plaatselijke veemarkt ook 
voor enige werkgelegenheid (incidenteel) gezorgd zal hebben 124). In het 
provinciaal verslag over 1852 (bIz. 269) wordt de omvang van de veestapel 
in de gemeente Rijssen vermeld. In dat jaar bedroeg het aantal paarden 123, 
het aantal runderen 767, het aantal schapen 604, het aantal varkens 172, 
het aantal geiten 77 en was er 1 bok. Op basis van het aantal runderen is een 
schatting te maken van het aantal boeren 125). Hun aantal zal ± 200 be
dragen hebben. 

Ret gerniddelde jaarinkomen van de bevolking zal door de aanzienlijke 
invloed van de seizoenwerkloosheid aan de lage kant zijn geweest. De te
genstellingen arm/rijk zullen in deze gemeente grotendeels het gevolg zijn 
geweest van het bestaan van een kleine groep we1gestelde steenfabrikanten 
en enige berniddelde agrariers enerzijds en de grote groep van arbeiders 
(werkzaam in de steenfabrieken, veenderijen en huisnijverheid) anderzijds. 
Ook in Srnilde waar de welvarendheid bijna net zo laag is als in Rijssen, 
zagen we dat de tegenstellingen arm/rijk waren toe te schrijven aan het grote 
percentage van de beroepsbevolking dat in een sector werkzaam was (de 
veenderijen) en waar het aspect "seizoenarbeid" eveneens een belangrijke 
rol speelde. Voor die gemeente beschikken we niet over informatie betref
fende het aantal tijdelijk bedeelden, maar verwacht mag worden dat deze 
categorie bedeelden eveneens groot geweest zal zijn. In Rijssen was er niet 
een grote, maar waren er twee belangrijke sectoren aan te wijzen waar de 
meeste van de naar schatting 600 gezinshoofden van 1851 werk vonden, nl. 
de steenbakkerijen en veenderijen, hoewel ook hier evenals in Srnilde het 
aandeel van de boerenbevolking niet gering was. Zowel de steenbakkerijen 

121) Provinciaal verslag Overijssel over 1853, bIz. 283. 
122) Idem bIz. 288. 
123) B. H. Slicher van Bath, Een samenleving onder spanning. Geschiedenis van 

het piatteiand in Overijssei, Assen 1957, bIz. 429, 569. 
124) In het provinciaai versiag van Overijssei over 1851 (bIz. 304) komt een op-

gave voor van de ter markt gebrachte hoeveelheid vee in Rijssen: 
runderen 1565 
paarden 920 
schapen 3390 
varkens 860 

125) Slicher van Bath, a.w., biz. 506. 
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als de veenderijen waren typisehe seizoenbedrijven, waar weliswaar redelijke 
lonen werden uitbetaald, maar waar de arbeiders buiten het seizoen moesten 
traehten in de agrarisehe sector en met huisnijverheid wat bij te verdienen. 
De meesten van hen zuIlen waarsehijnlijk tijdens de winter tot de eategorie 
"tijdelijk bedeelden" behoord hebben. 

Ret aantal kiezers van de vier Overijsselse gemeenten in 1851 voor leden 
van de Tweede Kamer is bekend. Ten opziehte van 1841/42 levert dit het 
volgende beeld op: 

Percentage kiesgerechtigden in 
Overijssel 126) 

1841/42 1851 

Ambt Vollenhoven 4,9 4,1 
Deventer 4,9 3,5 
Rijssen 2,2 2,2 
Zwolle 3,6 3,6 

Ook in Overijssel is de struktuur weinig veranderd (ra = .74); aIleen in 
Deventer is het percentage van 1851 sterk gedaald ten opziehte van 1841/42, 
hetgeen voor een belangrijk deel aan de al eerder gesignaleerde oorzaken 
gelegen zal hebben. 

Ret aantal geen belasting betalende gezinshoofden bedroeg in Rijssen in 
1841/42 40,4 %. Gesteld dat deze belastingverhoudingen in 1851 vrijwel 
ongewijzigd waren (de percentages kiesgerechtigden wijzen in die riehting) 
dan betekent dit dat in 1851 ± 360 gezinshoofden belasting betaalden. 
Besehouwen we de veenarbeiders als de categorie minst-verdienenden 
(voor slechts een seizoen werk) en de steenfabrieksarbeiders als de daarop 
volgende categorie (voor slechts een a twee seizoenen goed betaald werk), 
dan ligt het voor de hand te veronderstellen dat beide categorieen buiten 
de directe belastingnormen vielen. Het is overigens niet ondenkbaar dat een 
deel van de veenarbeiders na afloop van hun werkzaamheden (of voor het 
begin daarvan) eveneens in de steenfabrieken werkten, alsmede nog wat 
boerenarbeid verrichtten. Recapitulerend werkten in 1851 van de ± 600 
gezinshoofden er ± 250 in de steenfabrieken (exclusief de eigenaars van de 
46 fabrieken); in de huisnijverheid werkten 80 gezinshoofden; in de venen 
naar sehatting 300 gezinshoofden en verder zal het aantal gezinshoofden in 
het boerenbedrijf ornstreeks 200 bedragen hebben. Resteert nog een aantal 
gezinshoofden in bepaalde ambachten en diensten werkzaam, dat mis
sehien Diet meer dan 10 a 20 bedragen zal hebben 127) . Totaliseren we deze 
cijfers dan zou dit op ± 800 gezinshoofden komen, hetgeen zou betekenen 

128) Provinciaal verslag Overijssel over 1851, biz. 32, 33. 
121) Bij Slicher van Bath, a.w., biz. 174, 175 zien we dat in 1795 het aantal 

klompenmakers-en schippers in Rijssen ten opzichte van het provinciaal gemid
delde in ruiIne mate vertegenwoordigd was. Gezien de betekenis van de veen
arbeid is dit niet verbazingwekkend. Vermoedelijk zal de situatie omstreeks 1850 
in dit opzicht niet veel veranderd zijn. 
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dat de verklaring van ± 200 gezinshoofden "teveel" gezocht moet worden 
in het eerder geuitte vermoeden dat de gezinshoofden in de venen voor een 
deel dezelfden zijn die in de steenfabrieken werkten en mogelijk ook nog 
boerenarbeid verrichtten. Meer dan specula ties zijn deze overwegingen 
niet; verder onderzoek zou hierover uitsluitsel moeten geven. Het twee
standen-model van Brugmans, of wei de tegenstelling arm/rijk lijkt ook in 
Rijssen aanwezig geweest te zijn, met als oorzaak de dominerende betekenis 
van de steenfabrieken en de venen, waar de meeste gezinshoofden emplooi 
vonden. De belastingbetalers zullen derhalve vermoedelijk bestaan hebben 
uit een aantal boeren, enige ambachtsbazen, de veenbazen en de steen
fabriekseigenaars. Ben middenstand van enige omvang heeft evenals in 
Smilde waarschijnlijk ook in Rijssen ontbroken. 

De spreidingsmaten voor de gemeenten van categorie 15 zijn: 

Rubriek X S S 

X 

3 20,77 11,20 .54 
4 3,21 3,86 1,20 
5a (20-25) 3,62 1,29 .36 

(25-30) 4,88 1,23 .25 
(30-40) 4,88 1,29 .26 

b (20-25) 21,08 9,56 .45 
(25-30) 30,35 7,98 .26 
(30-40) 26,59 6,81 .26 

6 18,09 4,28 .24 
7a 29,64 13,09 .44 

b 5,19 2,30 .44 
8 .655 .06 .09 
9 .937 .26 .27 

10 1,212 .30 .25 
11 4,48 2,29 .51 

Alleen rubriek 4 vertoont een extreem hoge variatiecoefficient. Toetsen 
we onze hypothesen op basis van de berekende correlatiecoefficienten dan 
levert dit het volgende resultaat op: 
r 3.6 = - .81 (s.t. : 5,06 > 1,64; s.) 
r 4.6 = .90 (s.t.: 6,92 > 1,782; s.) 
r 5a.10(20-25) = - .16 
r 5a.10(25-20) = - .35 
r 5a.10(30-40) = - .62 (s.t. : 3,88 > 1,714; s.) 
r 5b.8(20-2S) = .1S 
r Sb.9(20-25) = - .10 
r Sb.8(2S-30) = - .21 
r 5b.9(25-30) = - .34 
r Sb.8(30-40) = - .22 
r 5b.9(30-40) = - .36 
r 7a.8 = .32 
r 7a.9 = .19 
r 7b.1O = - .02 
r 6.10 = - .68 (s.t.: 4,86 > 1,64; s.) 
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Dit betekent dat voor de vergelijkbare gemeenten van deze categorie de 
hypothesen 3.6, 4.6, 5a.1O (bij een census van f 30-40) en 6.10 gehandhaafd 
kunnen blijven. De overige hypothesen moeten voor deze en soortgelijke 
gemeenten verworpen worden. Opvallend is verder dat er geen verband 
bestaat tussen 7b en 10, in tegenstelling tot sommige categorieen grotere 
gemeenten. Met andere woorden: in sommige categorieen grotere gemeen
ten neemt de welstandsongelijkheid onder de bevolking af naarmate de ge
middelde welstand onder die bevolking toeneemt. Tussen de grootte en de 
spreiding van de welstand in de kleinere gemeenten is dat verband afwezig. 
Een van de oorzaken zou in dit verband gelegen kunnen zijn in de geringe 
vertegenwoordiging van de middenstand in deze kleinere gemeenten, 
waardoor de verdeling (of het gebrek daaraan) van de welstand een tamelijk 
statisch patroon blijft houden. Nader onderzoek is ook op dit punt nood
zakelijk. 

Op de samenstelling van het kiezerscorps hoeven we hier niet meer in te 
gaan; bij de behandeling per provincie kwam dit aspect reeds ter sprake. 

6. SLOTBESCHOUWING 

Het antwoord op de vraag wie omstreeks 1850 kiesrecht genoten kan -
gezien het voorafgaande - sober gehouden worden. Er is geen sprake van, 
dat - afgaande op de beroepsaanduidingen - het kiesrecht in 1850 uit
sluitend in handen zou zijn van aanzienlijken of een zogenaamde 
fatsoenlijke stand. In de steden vinden we onder de kiesgerechtigden naast 
ambtenaren, renteniers, kooplieden en beoefenaars van de vrije beroepen, 
ook vele winkeliers, ambachtslieden, logementhouders en bakkers. De 
gegevens uit bijvoorbeeld Nijmegen, Tiel en vooral Zwolle spreken duide
lijke taal. In Zwolle, waar volgens de kieswet van 1850 de census voor de 
tweede kamer op f 40 werd bepaald, vinden we in de kategorieen van f 50 
tot f 60 en van f 60 tot f 80 de beroepen van in ieder geval kiesgerechtigden 
gedetailleerd opgesomd. Ook sommige kommentaren zijn duidelijk, zoals 
by. die van de gouverneurs van Drenthe en Overijssel. De gegevens over 
Utrecht en Amersfoort bevestigen dat alles nog eens en geven aanleiding te 
stellen, dat velen uit de middenstand kiesrecht bezaten. 

Ben aanvullend onderzoek naar het beroep van de kiesgerechtigden voor 
de tweede kamer in 1850 in de stad Utrecht leverde resultaten op die deze 
konklusies ondersteunen. 

Op het platteland vinden we onder de kiesgerechtigden naast de groot
grondbezitters en de grote boeren ook winkeliers, bakkers, ambachtslieden 
en kramers. Men zie daarvoor de gegevens uit de provincies Gelderland, 
Overijssel en Utrecht. 

Het eerste ontwerp kieswet van De Kempenaer stelde een hoge census 
voor. De gedachte daarachter was dat bij direkte verkiezingen de census 
hoog moet zijn om minder geschikte kiezers te weren. Volgens het verslag 
van de kommissie van rapporteurs is een meerderheid van de tweede kamer 
het op dit punt Diet eens met De Kempenaer. In genoemd verslag stelt de 
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Kiesgerechtigden voor de verkiezing van de tweede kamer in 1850, in de stad Utrecht, 
onderscheiden naar beroepsgroep. 128) 

% van het totaal aantal 
kiesgerechtigden 

Geen beroep 
Rentenier 18,5 
Vrije beroepen 
Ambtenaren 8 
Kooplieden 7 
Ambachtslieden 29 
Winkeliers 

~ Logementhouders 21,5 
Kroeghouders 
Portiers 

~ Huispersoneel 2 
Knechten 
Diversen 4,5 
Onbekend 9,5 

100 

kommissie dat men zo het hoofddoel van de regeling mist "namelijk om 
overal den middelstand onder de kiezers te begrijpen" 129). 

Thorbecke stelde bij de verdediging van zijn kieswet op 8 juni 1850 in de 
tweede kamer, dat men bij de vaststelling van de census zo laag mogelijk 
dient te gaan. Of men zo een aantal ongeschikte kiesgerechtigden krijgt is 
niet zo belangrijk, als men maar geen geschikte kiezers uitsluit. Of nu de 
kieswet van 1850 aan deze uitgangspunten overal voldoende beantwoord 
heeft mag betwijfeld worden. Ook tijdgenoten zagen het instrument van de 
census als een noodmaatregel. 

Over de werkelijke politieke invloed van de kiesgerechtigden is hiermee 
niets gezegd. Daarvoor moeten we weten wie er gebruik maakten van het 
kiesrecht: van kiesgerechtigden tot kiezers werden. Daarvoor moeten we 
meer weten over de gang van zaken bij de kandidaatstelling. Dat vergt een 
ander onderzoek. 

Ten aanzien van het onderzoek naar de welstandsongelijkheid in de 19de 
eeuw tot slot nog het volgende. 

In hoofdstuk 4 gaven we reeds aan dat in de 19de eeuw naast de drie 
directe belastingen ook hoofdelijke omslagkohieren 130) als bronnen voor 
het achterhalen van de welstandsongelijkheid - onder de nodige restric-

128) Lijsten der bevoegden tot het kiezen van leden der Tweede Kamer in de 
gemeente Utrecht 1850-1876, Gemeentearchlef Utrecht, Nieuw Archlef IV, nr. 57. 

129) Bijlagen tot het Verslag der Handelingen van de Tweede Kamer der Staten
Generaal 1849, bIz. 98-100. 

130) Hierbij moet weI voortdurend gecontroleerd worden of de aanslagbedragen 
in de loop van de tijd werden aangepast. 
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ties - te hanteren zijn. In de laatste decennia van de 19de eeuw wordt in 
sommige gemeenten een inkomstenbelasting ingevoerd (bv. in Amsterdam 
in 1877). Vervolgens wordt in de jaren 90 de vermogensbelasting ingevoerd 
en in het begin van de 20ste eeuw de rijksinkomstenbelasting. Al deze 
bronnen maken het mogelijk met behulp van ongelijkheidscoefficienten de 
spreiding van welstand/vermogen/inkomen per gemeente waarvoor deze 
gegevens beschikbaar zijn, aan te geven. Ret zal geen nader betoog be
hoeven dat dit onderzoek nog grotendeels moet beginnen. Voor economisch 
historici is een dergelijk onderzoek van belang in verband met implicaties 
van economische groei in een overgangseconomie. Voor sociaal historici is 
het van belang in verband met de discussie over verbetering c.q. verslech
tering van de levensstandaard voor en na de economische omslag in Neder
land in de jaren 90, terwijl het voor sociaal historici die zich bezig houden 
met klassebewustzijn-vraagstukken de mogelijkheid biedt de gemeenten op 
te sporen waar de materiele tegenstellingen het grootst zijn. Wanneer men 
de gemeenten met de grootste tegenstellingen heeft kunnen vaststellen en er 
doen zich in de loop van de 19de eeuw geen uitingen van klassebewustzijn 
voor (bij het onveranderd blijven van die tegenstellingen; klassebewustzijn 
bv. geoperationaliseerd naar organisatiegraad en/of stakingsbereidheid), 
dan roll verder onderzoek op dit terrein zich kunnen toespitsen op een 
analyse van het heersende normen- en waardenpatroon, als remmende dan 
weI niet-remmende factor. 

Wij hopen in ieder geval met onze bijdrage het nut van het gebruik van 
ongelijkheidcoefficienten voor historisch onderzoek te hebben aange
toond 131). 

BIJLAGE 1 
Vergelijkende staat van de census *) 

De reglementen Voorlopig De Kempenaer Kieswet 
1824 en 1825 kiesregle- tweede kamer 1850 

ment 1848 1849 Thorbecke 
stem- verkies- tweede tweede 
recht baarheid kamer Ie 2e kamer 

Provincie Gemeente ontwerp ontwerp 

Noord-
Holland 

Amsterdam f 50 f200 f 160 f 120 f 112 
Enkhuizen 25 50 50 50 32 
Monnickendam 20 40 40 70 50 
meeste andere 30 150 40 36 32 

131) In Amerika is al eerder onderzoek gedaan naar welstandsongelijkheid in de 
19de eeuw, lie by. L. Soltow, Men and wealth in the United States 1850-1870, 
New Haven/London 1975. Dat Amerikaanse onderzoekers zich reeds eerder met 
onderzoek op dit gebied hebben bezig gehouden, moet waarschijnlijk worden toe
geschreven aan het feit dat men daar over unieke bronnen kan beschikken: de ge
gevens van de volkstellingen van 1850, 1860 en 1870 bevatten een schat van in
formatie over de welstand van elke gemeente. Soltow maakt in lijn studie gebruik 
van de Gini-index en de lognormale verdeling. V~~r een eerste artikel over de ver
schuivingen in de vermogensstruktuur in Nederland na 1894, zie N. Wilterdink, 
Vermogensverhoudingen in Nederland: empirische bevindingen, in: Amsterdams 
Sociologisch Tijdschrift, 4dejrg., Dr. 2, bIz. 182-203. Wilterdink maakt gebruik van 
de pareto-constante. 

f112 
32 
32 
32 
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Vergelijkende staat van de census *) 

De reglementen Voorlopig De Kempenaer Kieswet 
1824 en 1825 kiesregle- tweede kamer 1850 

ment 1848 1849 Thorbecke 
stem- verkies- tweede tweede 
recht baarheid kamer Ie 2e kamer 

Provincie Gemeente ontwerp ontwerp 

Zuid- 's-Gravenhage f 33 f 140 f 140 f 100 f 94 f 100 
Holland Rotterdam 40 160 160 110 100 100 

Leiden 27 105 105 50 40 50 
Gouda 27 80 80 40 32 44 
Schoonhoven 13 55 55 36 32 28 
meeste andere 30 150 40 36 32 32 

Utrecht Utrecht 45 100 100 70 54 60 
Amersfoort 15 50 50 40 32 30 
Montfoort 10 30 30 36 32 28 
meeste andere 30 150 40 36 32 24 

Zeeland Middelburg 30 110 110 80 62 60 
Veere 10 30 30 36 32 32 
VIissingen 19 60 60 50 32 40 
Tholen 10 35 35 36 32 32 
Zierikzee 22 80 80 60 48 40 
Goes 15 55 55 70 50 40 
Sluis 10 35 35 36 32 32 
Axel 10 35 35 36 32 32 
Hulst 10 35 35 36 32 32 
meeste andere 30 150 40 36 32 32 

Noord- 's-Hertogenbosch 20 40 40 60 46 40 
Brabant Eindhoven 12 24 24 60 40 24 

Tilburg 12 24 24 30 24 20 
meeste andere 25 74 32 30 24 20 

Limburg Maastricht 40 60 60 50 34 34 
Roermond 20 40 40 40 28 28 
Venlo 20 40 40 30 26 26 
meeste andere 10 50 20 22 20 20 

Gelderland Arnhem 15 40 40 80 56 40 
Nijmegen 15 40 40 50 36 36 
Tiel 12 30 30 50 40 30 
Nijkerk 12 30 30 30 24 20 
Groenlo 12 30 30 30 24 20 
meeste andere 25 50 32 30 24 20 

Overijssel Zwolle 15 40 40 70 46 40 
Deventer 12 30 30 60 42 30 
meeste andere 25 120 32 30 24 20 

Drenthe Assen 10 30 30 50 34 30 
Coevorden 10 30 30 24 20 20 

meeste andere 10 60 20 24 20 20 
Groningen Groningen 30 50 50 70 48 50 

meeste andere 20 100 23 36 30 32 
Friesland Leeuwarden 20 50 50 70 56 50 

Workum 10 20 20 36 30 30 
meeste andere 30 200 30 36 30 30 

*) Bij de cencus volgens de reglementen van 1824 en 1825 telde de patentbelasting niet mee. 
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BIJLAGE 2 
Verhoudingscijfers (%) opbrengst rijksbelastingen 1831-1914 *) 

Indirecte + 
Directe overige rijks-

Jaar belastingen Accijnsen belastingen Totaal 

a b c d 

1831 40 23 37 100 
1832 42 23 35 100 
1833 39 28 33 100 
1834 36 31 33 100 
1835 33 31 36 100 
1836 33 32 35 100 
1837 31 33 36 100 
1838 32 33 35 100 
1839 32 32 36 100 
1840 32 32 36 100 

35 30 35 100 
1841 31 32 37 100 
1842 33 34 33 100 
1843 33 34 33 100 
1844 33 34 33 100 
1845 33 35 32 100 
1846 33 34 33 100 
1847 33 33 34 100 
1848 34 35 31 100 
1849 35 35 30 100 
1850 33 36 31 100 

33 34 33 100 
1851 33 36 31 100 
1852 33 35 32 100 
1853 33 35 32 100 
1854 32 34 34 100 
1855 32 34 34 100 
1856 34 29 37 100 
1857 34 30 36 100 
1858 33 30 37 100 
1859 34 31 35 100 
1860 33 30 37 100 

33 32 35 100 

*) Bronnen: 
1. Bescheiden betreffende de geldmiddelen, eerste tim achtentwintigste stuk 

1861-1903. 
2. Jaarcijfers 1914, 1920. 
Hoewel de wetgeving en de Bescheiden een onderscheid maken tussen de directe 

belastingen, de accijnsen, de indirecte belastingen (zegel-, registratie en griffle-, 
hypotheek- en successierechten) en de overige rijksbelastingen (domeinen, poste-
rijen, rechten op in- en uitvoer etc.) worden in de Iiteratuur vaak aile niet-directe 
belastingen "indirect" genoemd. Degenen die aan dit laatste onderscheid de voor-
keur geven dienen b en c te totaliseren. De cijfers ter linker zijde van de kolommen 
betreffen de gemiddelden van de voorafgaande perioden. De jaren 1831 tim 1840 
zijn exclusief de provincie Limburg. 
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Indirecte + 
Directe overige rijks-

Jaar belastingen Accijnsen belastingen Totaal 

a b c d 

1861 33 30 37 100 
1862 33 30 37 100 
1863 33 30 37 100 
1864 32 31 37 100 
1865 33 30 37 100 
1866 30 35 35 100 
1867 29 36 35 100 
1868 30 36 34 100 
1869 29 37 34 100 
1870 29 37 34 100 

31 33 36 100 
1871 28 36 36 100 
1872 27 36 37 100 
1873 26 38 36 100 
1874 25 37 38 100 
1875 25 38 37 100 
1876 24 38 38 100 
1877 25 40 35 100 
1878 25 41 34 100 
1879 25 39 36 100 
1880 24 38 38 100 

25 38 37 100 
1881 24 38 38 100 
1882 24 39 37 100 
1883 25 38 37 100 
1884 25 39 36 100 
1885 25 40 35 100 
1886 25 39 36 100 
1887 24 40 36 100 
1888 24 39 37 100 
1889 24 39 37 100 
1890 25 38 37 100 

24 39 37 100 
1891 24 38 38 100 
1892 24 37 39 100 
1893 28 38 34 100 
1894 30 36 34 100 
1895 29 36 35 100 
1896 29 36 35 100 
1897 27 37 36 100 
1898 26 38 36 100 
1899 26 36 38 100 
1900 25 36 39 100 

27 37 36 100 
1901 26 37 37 100 
1902 25 36 39 100 
1903 25 36 39 100 
1904 25 37 38 100 
1905 25 36 39 100 
1906 26 36 38 100 
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Indirecte + 
Directe overige rijks-

Jaar belastingen Accijnsen belastingen Totaal 

a b c d 

1907 26 36 38 100 
1908 26 35 39 100 
1909 26 35 39 100 
1910 27 35 38 100 

26 36 38 100 
1911 27 34 39 100 
1912 27 34 39 100 
1913 27 33 40 100 
1914 28 35 37 100 

1901 
tim 
1914 26 35 39 100 

BIJLAGE 3 

Belastingopbrengst en nationaal inkomen 1841-1914 

Hoewel het verleidelijk is in de loop van lijn p van de grafiek op bIz. 202 de 
groei van het nationaal inkomen per hoofd van de bevolking te zien, die in grote 
trekken overeenkomt met het beeld van de economische ontwikkeling van de 
19de eeuw zoals door De Jonge is uiteengezet 1), bestaat er nauwelijks een theore
tisch fundament voor deze min of meer toevallige parallellie. 

Derksen 2) constateerde dat de belastingopbrengsten (inclusief de provinciale
en gemeentebelastingen) in de periode 1901-1915 in een vaste verhouding ten op
zichte van het nationaal inkomen staan; zij bedragen ongeveer 8,5% van het 
nationaal inkomen. Hieruit leidt hij af dat ook in de daarvoor liggende jaren (tot 
1870) deze belastingen ongeveer 8 a 9% van het nationaal inkomen hebben uit
gemaakt 3). Bos en Nusteling sluiten hierbij aan 4); Nusteling schat deze relatie op 
8,5% voor de jaren 1856-1900 en op 8,9% voor de jaren 1845-1855 5). Zowel 
Derksen als Nusteling gaan ervan uit dat zich ten aanzien van de verhoudingen 
tussen de diverse belastingen geen al te grote wijzigingen hebben voorgedaan (zie 
ook bijlage 2). Dit valt niet te ontkennen en is voor by. de directe belastingen voor
namelijk het gevolg van het repartitie- C.q. quotensysteem, maar de relatie die by. 
de grondbelasting en de huurwaardegrondslag van de personele belasting ten 
opzichte van de welvaart op langere termijn innemen is op zijn minst twijfelachtig. 
De opbrengsten van deze belastingen vormen nauwelijks een reflectie van de 

1) J. A. de Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914, Amster
dan 1968, bIz. 304-308. 

2) J. B. D. Derksen, De opbrengst van de rijks-, de provinciale en de gemeente
lijke belastingen van 1841 tot 1940, in: Maandberichten CBS, jrg. 37 (1942), biz. 
510-517. 

3) Derksen, a.w., biz. 510. 
') H. C. Bos, Economic growth of the Netherlands. A summary of findings. 

Paper presented to the Sixth European Conference of the International Association 
for Research in Income and Wealth, Portoroz, Yugoslavia, August 23-September 
1, 1959, biz. 10. 

5) H. P. H. Nusteling, De Rijnvaart in het tijdperk van stoom en steenkool, 
1831-1914, Amsterdam 1974, biz. 494. 
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economische ontwikkeling 6). Verder heeft zich ten aanzien van de accijnsen, in
directe en overige belastingen een reeks van tariefswijzigingen, opcentenmutaties, 
afschaffingen e.d. voorgedaan, die het toevalligheidskarakter van het eventuele 
verband tussen het nationaal inkomen en de belastingopbrengsten in de 19de 
eeuw aIleen maar onderstreept 7). 

Op grond van theoretische overwegingen gaat ooze voorkeur uit naar de pro
duktiefunctiemethode als schatter van het nationaal inkomen voor de 19de 
eeuw 8); Nusteling moeten we echter nageven dat de hiervoor vereiste gegevens 
gebreken vertonen 9). 

Hanteren we Teijl's berekeningen dan ziet de groei van het reele nationale in
komen per hoofd van de bevolking volgens beide schattingsmethoden (in constante 
prijzen: Teijlindex) er als voigt uit 10): 

Belastingquote- Toeneming Produktiefunc- Toeneming 
methode per periode tiemethode per periode 

Jaar (guldens) (%) (guldens) (%) 

1850 247 246 
0,8 5,3 

1860 249 259 
8,4 12 

1870 270 290 
20 7,2 

1880 324 311 
0,6 8 

1890 326 336 
2,5 5,1 

1900 334 353 
17,4 14,4 

1910 392 404 
1850-
1910 49,7 52 

Hoewel we - zoals gezegd - een voorkeur hebben voor de produktiefunctie
methode zullen we op de meer of mindere validiteit van beide methoden hier niet 
verder ingaan. De uiteindelijke schattingen over de periode 1850-1910 ontlopen 
elkaar per saldo niet veel, 49,7 respectievelijk 52% groei. 

Overigens bestaan er nog andere schattingen van het nationaal inkomen 11). 
Het verband (correlatiecoefficient) tussen de schattingen van het reele nationale 
inkomen volgens de belastingquote-methode en produktiefunctie-methode en de 

6) Zie biz. 183-196 en Joh. de Vries, Het censuskiesrecht en de welvaart in 
Nederland 1850-1917, in: Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek, dl 34, 
's-Gravenhage 1971, biz. 197/198. 

') Voor deze wetswijzigingen zie o.a. de Bescheiden betreffende de geldmiddelen, 
eerste t/m achtentwintigste stuk, passim. 

8) Deze is uitgewerkt door J. Teijl, Nationaal inkomen van Nederland in de 
periode 1850-1900. Tasten en testen, in: Economisch- en Sociaal-Historisch Jaar
boek, dl 34, 's-Gravenhage 1971, biz. 232-263. 

9) Nusteling, a.w., biz. 492. 
10) Teijl, a.w., biz. 262. Aldaar worden de absolute cijfers tegen factorkosten 

gegeven. 
11) J. H. van Stuijvenberg, Econornische groei in Nederland in de negentiende 

eeuw: een terreinverkenning, in: Bedrijf en Samenleving, Alphen aan den Rijn 
1967, biz. 220-223. . 
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eerdere schattingen (van Derksen, Bos en Teijl) voor de periode 1860-1910 (per 
decennium) is als voIgt: 

bel. quote bel. quote bel. quote bel. quote 
en Derksen en Bos en Bos nominaal en Teijl 
r = -.90 r = -.63 r = .78 r = -.02 

prod. functie prod. functie prod. functie prod. functie 
en Derksen en Bos en Bos nominaal en Teijl 
r = -.47 r = - .21 r = .69 r = .84 

Merkwaardig is dat de berekeningen van Bos 12), die gebaseerd zijn op belasting
opbrengstcijfers nogal afwijken van de belastingopbrengstcijfers bij TeijI13), die 
wij herleid hebben tot cijfers per hoofd van de bevolking. Beide reeksen geven daar
naast een tamelijk sterk negatief verband te zien (-.63), hetgeen vragen over de 
betrouwbaarheid van de gehanteerde prijsindices oproept. 

Aan de band van de cijfers van Bos zullen we de verschillende uitkomsten van bet 
reele nationale inkomen ten gevolge van bet gebruik van twee prijsindices laten 
zien. Zo geeft Bos voor de jaren 1860-1910 de volgende nominale nationale in
komenscijfers (in mIn. guldens) 14), waaruit we tevens de tienjaarlijkse groeigraden 
hebben berekend: 

(%) 
1860 970 

3,1 
1870 1080 

7,3 
1880 1300 

0,6 
1890 1470 

2,1 
1900 1700 

16,8 
1910 2280 

Combineren we de prijsindices zoals De Jonge die voor de jaren 1852-1911 
geeft 16), dan kunnen voor de volgende jaren de gewogen gemiddelden gescbat 
worden: 

12) Bos, a.w., bIz. 10. 
IS) Teijl, a.w., bIz. 262. 
14) Bos, a.w., bIz. 10. 

Jaar 

1850 
1860 
1870 
1880 
1890 
1900 
1910 

Prijsindex 
(1900 = 100) 

145 
128 
136 
151 
118 
100 
108 

15) De Jonge, a.w., bIz. 435. De Jonge baseerde zijn berekeningen op het Onder
zoek naar het verbruik van sommige voedings- en genotmiddelen, dat door de 
Centrale Commissie voor de Statistiek in 1895 verricht werd en later door het 
CBS in 1913 is voortgezet. 
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Teijl heeft aan de hand van "aanbestedingsprijzen" van levensmiddelen zoals die 
in de Jaarcijfers vermeld staan de volgende prijsindex samengesteld 16): 

Prijsindex 
Jaar (1900 = 1(0) 

1860 124 
1870 120 
1880 123 
1890 102 
1900 100 
1910 114 

Ret reele nationale inkomen per hoofd van de (gerniddelde) bevolking op basis 
van de De Jonge en Teijlprijsindices geeft voor de Bos-caIculaties de volgende 
verschiIIen te zien: 

Bel. quote Bos/ Groei- Bel. quote Bos/ Groei-
De Jonge-prijs- percentage Teijl-prijsindex percentage 17) 

Jaar index (1900 = 1(0) 
(1900 = 1(0) 

1860 228 235 
-4,4 5,5 

1870 218 248 
-2,3 5,2 

1880 213 261 
28,6 21,5 

1890 274 317 
20,1 3,8 

1900 329 329 
8,2 2,7 

1910 356 338 

Rieruit blijkt dat er tussen beide reeksen behalve voor de jaren 1880-1890 grote 
verschiIIen bestaan. Uit het bovenstaande kan worden opgemaakt dat nader onder
zoek geboden is teneinde vast te stellen welke prijsindex het meest betrouwbaar is. 
Gezien de verschiIIende uitkomsten van Teijl's eerdere en latere berekeningen aan 
de hand van de belastingquote-methode 18) is het de vraag of Teijl zich in zijn 
recentste onderzoek mogelijk bediend heeft van een gecorrigeerde versie van zijn 
prijsindex. Overigens hechtte De Jonge aan de schattingen van Bos, zoals weerge
geven in het artikel van Van Stuijvenberg, weinig waarde vanwege de "wankele 
basis" waarop de belastingquote-methode berust 19). 

16) In: Van Stuijvenberg, a.w., bIz. 220. 
17) De groeipercentages staan vermeld in: Van Stuijvenberg, a.w., bIz. 222. 
18) Van Stuijvenberg, a.w., biz. 221 en Teijl, a.w., bIz. 262 kolom 5b .. 
19) De Jonge, a.w., biz. 454/455. 

20 
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INLEIDING 

Reeds in 1928 constateerde Colijn dat de literatuur over de arbeids
contracten onder poenale sanctie in Nederlands-Indie welhaast een gehele 
boekenkast vulde 1), en het kan daarom op het eerste gezicht weinig zinvol 
lijken te trachten nog iets aan de discussie over de poenale sanctie toe te 
voegen. Bij nader inzien blijkt echter dat veruit het grootste deel van wat er 
tot nu toe over dit vraagstuk geschreven is polemisch van aard is, d.w.z. de 
bedoeling heeft de poenale sanctie op de arbeidscontracten te verdedigen 
dan wei aan te vallen. Wat m.i. tot op heden achterwege gebieven is, is een 
poging te bepaien welke uitwerking het verdwijnen van de poenaie sanctie 
gehad heeft op de omstandigheden waaronder de arbeiders op de onder-

*) Dit artikel is gebaseerd op een bij prof. dr. W. J. Wieringa vervaardigde 
doctorale scriptie economische en sociale geschiedenis (Vrije Universiteit, Am
sterdam, 1975). 

1) CoIijn, Koloniale vraagstukken, 129. 
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nemingen ter Oostkust van Sumatra leefden en werkten; in die leemte willen 
deze bladzijden voorzien. 

Uit deze benadering vloeit voort, dat de discussie, die vooral in de jaren 
twintig over handhaving dan wel snelle of geleidelijk afschaffing van de 
poenale sanctie gevoerd is, slechts zijdelings ter sprake zal komen, n.l. 
aileen in zoverre deze van directe invloed geweest is op de feitelijke arbeids
toestanden. Geografisch is het onderwerp beperkt tot de Oostkust van 
Sumatra, omdat dit het oudste en belangrijkste gebied was waar met ar
beiders onder poenale sanctie gewerkt werd, en omdat over dit gewest de 
meeste gegevens ter beschikking staan. 

Wat de temporele scheidslijnen betreft: de gegevens lopen maar tot 1940, 
zodat dit jaar zich als vanzelf als eindpunt aanbood; 1920 is als beginjaar 
gekozen, omdat zo een periode van ongeveer 10 jaar met overwegend ar
beid onder poenale sanctie geplaatst kan worden tegenover een periode 
van ongeveer 10 jaar met overwegend vrije arbeid (De overgang van con
tractarbeid naar vrije arbeid vond in hoofdzaak in de jaren 1931 en 1932 
plaats). In de verschillende paragrafen zullen dan ook steeds de jaren 
twintig met de jaren dertig vergeleken worden op het punt van de daarin 
behandelde aspecten van de arbeidstoestanden. 

Over twee van de in de titel van dit artikel gebruikte begrippen dient nog 
iets gezegd te worden. Het onderwerp van deze bijdrage wordt gevormd 
door arbeidstoestanden, anders gezegd: de verschillende aspecten van het 
leven en werken van de arbeiders. Het gaat daarbij uitsluitend om de ar
beiders die in dienst van een onderneming waren, van buiten het gewest 
aangevoerd. De inheemse bevolking van de Oostkust van Sumatra was 
over het algemeen niet bereid op de Westerse ondernemingen te komen 
werken; als deze daar al toe bereid was, dan toch slechts voor korte tijd, 
als losse arbeiders. Wanneer er in de verschillende hoofdstukken sprake is 
van ondernemingsarbeiders, worden uitsluitend de arbeiders in dienst van 
de ondernemingen bedoeld; de losse arbeiders blijven buiten beschouwing. 

Met ondernemingen worden uitsluitend grote ondernemingen bedoeld. 
Artikel 1 van de koelie-ordonnantie van 1915 bepaalde dat arbeiders van 
buiten het gewest onder de bepalingen van de koelie-ordonnantie in dienst 
genomen konden worden door ondernemingen van handel, landbouw en 
nijverheid - en door spoor- en tramweg maatschappijen - voor zover die 
ondernemingen niet tot de kleine land- en tuinbouw behoorden of als klein 
bedrijf aangemerkt moesten worden. De uiteindelijke beslissing hierover 
lag bij de Directeur van Justitie; in de praktijk werden als criteria 100 
bouw (minirnale grootte) en/of minstens 30 arbeiders gehanteerd 2). De 
grote ondernemingen waren in overgrote meerderheid eigendom van 
Europese of Amerikaanse maatschappijen en stonden ook bijna altijd 
onder Europees of Amerikaans beheer. 

Over het bronnenmateriaal valt het vo)gende op te merken. Omdat dit 

2) Twaalfde verslag van de arbeidsinspectie, 3. Bijlage VI bevat een overzicht 
van het aantal van deze grote ondememingen ter Oostkust van Sumatra. 
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vrijwel beperkt gebleven is tot de verslagen van de arbeidsinspectie, bestaat 
het gevaar van een zekere eenzijdigheid, in die zin dat uitsluitend afgegaan 
kan worden op de visie van de arbeidsinspectie, die als een door Neder
landers bemande dienst ver van de Inlandse bevolking afstond, terwijl de 
ervaringen van de Inlandse arbeiders in het geheel niet vemomen worden. 
Deze tekortkoming leek mij bijzonder moeilijk te vermijden, omdat uitingen 
van de arbeidersbevolking zelf, zo die al op enigerlij wijze vastgelegd zijn, 
voor mij niet toegankelijk waren. Men zal zich echter steeds dienen te 
realiseren dat er een diepe kloof gaapte tussen ondernemingsarbeiders en 
arbeidsinspectie, ook op die plaatsen waar daar niet expliciet op gewezen 
wordt. 

In het overzicht van de geraadpleegde bronnen zijn de verslagen van de 
arbeidsinspectie afzonderlijk genoemd met - voor zover niet in de titel 
gegeven - daarachter tussen haakjes de jaren waarover zij handelen. Dit 
kwam mij gewenst voor, omdat de verwijzing naar de verslagen in de noten 
zeer summier gehouden is, en omdat de officiele betiteling van de verslagen 
van de arbeidsinspectie in de loop der Jaren nog al wat wijzigingen heeft 
ondergaan. Ret tweede verslag van de arbeidsinspectie is niet opgenomen, 
omdat dit betrekking heeft op alle buitengewesten met een koelie
ordonnantie behalve de Oostkust van Sumatra. 

1. WETGEVING EN ARBEIDSTOESTANDEN 

1.1. Wetgeving en arbeidstoestanden tot 1920 

De aankornst van de tabaksplanter Jacobus Nienhuys in 1863 in Deli 
betekende het begin van de openlegging van het gewest Oostkust van 
Sumatra voor het Westerse kapitaal. Nadat aanvankelijke problemen 
overwonnen waren kwam de tabakscultuur in de jaren na 1870 tot grote 
bloei; in de volgende decennia werd bovendien met de verbouw van ver
schillende andere handelsgewassen ter Oostkust van Sumatra begonnen, 
waarvan rubber de belangrijkste zou worden. Een groot probleem deed 
zich echter bij de ontwikkeling van deze ondernemingslandbouw voor, en 
dat was de voorziening in voldoende arbeidskrachten. De inheemse bevol
king van het gebied, in hoofdzaak bestaande uit Bataks en Kust-Maleiers, 
was over het algemeen niet bereid loonarbeid op de Westerse onder
nemingen te verrichten; arbeiders moesten derhalve van buiten het gewest 
aangevoerd worden. In de eerste jaren waren dit vooral Chinezen uit 
Singapore en Penang 3), en daarnaast Voor-Indiers en Javanen: in 1875 
waren er ongeveer 4500 Chinese en 1000 Klingalese en Javaanse arbeiders 4). 
De aanvoer van arbeidskrachten van overzee bracht aanzienlijke kosten 
voor de ondernemers met zich; deze gingen verloren wanneer de arbeider 
na korte tijd zijn werkovereenkomst verbrak en de ondememing verliet. 
Dit deed de ondernemers omzien naar middelen om de arbeiders aan de 
ondernemingen te kunnen binden. In 1879 was de straibaarstelling in 

3) Heyting, De koelie-wetgeving, 7. 
4) Endt, Arbeiterverhaitnisse, 79. 
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Nederlands-Indie van het voortijdig verbreken van een werkovereenkomst 
van de kant van de werknemer opgeheven; de planters in Deli wendden 
zich nu door middel van een petitie tot de regering, waarin om herinvoering 
van deze strafbaarsteIling werd gevraagd 6). De regering was bereid om aan 
hun wensen tegemoet te komen, en zo kwam de z.g. Koelie-ordonnantie 
voor Sumatra's Oostkust tot stand. Deze koelie-ordonnantie bevatte een 
poenale sanctie, d.w.z., dat willekeurige inbreuk door de arbeider op de 
arbeidsovereenkomst, die men volgens de ordonnantie verplicht was te 
sluiten, met dwangarbeid gestraft kon worden. Onder willekeurige inbreuk 
werd daarbij verstaan "desertie" en voortgezette weigering om te werken. 

Overigens werden in deze in 1880 in werking getreden koelie-ordonnantie 
niet aIleen aan de arbeider, maar ook aan de werkgever verplichtingen op
gelegd, bij niet-nakoming waarvan hij eveneens strafbaar was, zij het slechts 
met een geldboete. Zo moest de werkgever de arbeider geregeld zijn loon 
uitbetalen, hem huisvesten en hem bij ziekte geneeskundig doen behandelen. 
Ook was de werkgever verplicht de arbeider na afioop van diens contract 
naar de plaats van aanwerving terug te zenden, indien deze dit althans 
wenste. Verdere belangrijke bepalingen waren nog dat de arbeidsovereen
komst ten hoogste 3 jaar mocht duren, en dat de werkdag ten hoogste 10 
uur mocht bedragen. 

In de koelie-ordonnantie van 1880 werden in de volgende jaren ver
schillende wijzigingen aangebracht, die voor een deel het overwicht van de 
werkgever op de arbeider nog versterkten. In ] 889 werden ook "verre
gaande luiheid" en "dienstweigering" van de kant van de arbeider als een 
willekeurige inbreuk op het contract bestempeld, en dientengevolge straf
baar gesteld 6), terwijl in 1897 bepaald werd dat arbeiders bij desertie door 
de politie naar de ondememing teruggevoerd konden worden, of namens 
de politie door personeel van de ondememing 7). 

Door deze bepalingen werd het de arbeider, wanneer hij eenmaal een 
arbeidscontract getekend had, vrijwel onmogelijk de ondememing voor 
beeindiging van dat contract te verlaten. Wanneer men dan nog bedenkt 
dat de Chinese en Javaanse koelies er door allerlei valse voorspiegelingen 
toe overgehaald werden een contract te tekenen, zoals in de volgende 
paragraaf beschreven zal worden, en men bovendien bedenkt dat toezicht 
op naleving van de verplichtingen door de koelie-ordonnantie aan de 
werkgever opgelegd vrijwel ontbrak, dan wekt het geen verwondering dat 
de positie van de arbeiders op de ondememingen ter Oostkust van Sumatra 
rond 1890 alles te wensen overliet. De sterfte onder de koelies was groot; 
gevallen van mishandeling en onwettige vrijheidsberoving door het onder
nemingspersoneel waren geen zeldzaamheid. De ambtenaren die voor be
scherrning hadden moeten zorgen werkten volledig met de planters samen, 
niet alleen omdat dezen de enige mogelijkheid tot sociaal contact voor hen 

5) Kloosterboer, Onvrije arbeid, 60. 
6) Endt, Arbeiterverhaltnisse, 97. 
7) Tjoeng, Arbeidstoestanden, 63. 
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vormden, maar ook omdat er van omkoperij, zij het in bemantelde vorm, 
sprake was: bij overplaatsing van een bestuursambtenaar werden zijn 
bezittingen op een z.g. vendutie door de planters die hij welgezind geweest 
was voor fantastische bedragen opgekocht 8). Terecht typeert Bruno Lasker 
deze situatie als een van " . .. labor without protection, and capital without 
a conscience" 9). 

Over de slechte behandeling van de contractarbeiders ter Oostkust van 
Sumatra drong aanvankelijk weinig tot de buitenwereld door. Sinds 1898 
werden de misstanden in Deli door de sociaal-democraat H. H. van Kol in 
de Tweede Kamer aan de kaak gesteld 10), maar de publieke opinie werd pas 
wakker geschud door de verschijning in 1902 van de brochure "De roil
lioenen uit Deli" van de Medanse advocaat mr. J. Van den Brand. Hierin 
werden verschillende gevallen van emstige mishandeling van koelies door 
Europese en Inlandse opzichters gedetailleerd beschreven en werden 
advertenties uit Medanse kranten in afgedrukt, waarin om opsporing en 
teruggeleiding van met name genoemde arbeiders verzocht werd. De 
regering besloot hierop een onderzoek in te stellen, dat opgedragen werd 
aan de Officier van Justitie mr. Rhemrev. In zijn rapport kwam Rhemrev 
tot de conclusie, dat slaan met de hand of de stok op de meeste onder
nemingen nog voorkwam, en dat emstige mishandelingen, onwettige vrij
heidsberoving en lichamelijke pijnigingen tot kort voor zijn komst nog 
plaatsgevonden hadden 11). Als middelen om aan deze kwalijke praktijken 
een einde te maken werden door Rhemrev aanbevolen de instelling van een 
arbeidsinspectie ter Oostkust van Sumatra, de verbetering van de politie in 
dit gebied en de instelling van een Raad van Justitie te Medan; de regering 
volgde deze aanbevelingen op. 

Zo kwam er op de Oostkust in 1904 voorlopig, en in 1907 definitief een 
arbeidsinspectie, die in de volgende jaren zijn werkterrein uitbreidde tot 
de andere buitengewesten, die na 1880 eveneens een koelie-ordonnantie met 
poenale sanctie gekregen hadden. Begrijpelijkerwijs ondervond de arbeids
inspectie bij zijn pogingen het lot van de contractarbeiders te verbeteren 
kritiek van de kant van de ondememers; in het eerste verslag van de arbeids
inspectie voelt deze dienst zich geroepen deze kritiek te weerleggen door 
te stellen dat niet aIleen de belangen van de arbeiders in het oog gehouden 
worden, maar ook die van de werkgevers: tegenover onredelijke eisen van 
de arbeiders, en b.v. bij werkstaking zou de arbeidsinspectie de werkgevers 
steunen. Niettemin richtte de arbeidsinspectie zich in eerste instantie op de 
behartiging van de belangen van de contractarbeider, omdat deze aIs 
sociaal veel zwakkere partij " .. . ongelijk meer bescherrning behoeft ... " 12). 

Behalve door de bovengenoemde maatregelen werkte de regering nog op 

8) Kloosterboer, Onvrije arbeid, 63. 
9) Lasker, Human Bondage, 221. 
10) Endt, Arbeiterverhaltnisse, 105. 
11) Heyting, De koelie-wetgeving, 15. 
12) Eerste verslag van de arbeidsinspectie, 3. De vers)agen van de arbeidsin

spectie worden hierna met Romeinse cijfers aangegeven. 
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andere wijze aan de verbetering van de positie van de contractarbeiders. 
In 1905 werd aan mr. Van Blommestein opdracht gegeven een Dieuwe 
arbeidsregeling voor Sumatra's Oostkust te ontwerpen, die in 1909 werd 
gepubliceerd IS). In dit ontwerp werd de poenale sanctie sterk beperkt; het 
ondervond echter zoveel kritiek van planterszijde, dat de regering het raad
zaam achtte het ontwerp-Van Blommestein te laten rusten 14). WeI werd in 
deze periode de bestaande koelie-ordonnantie op verschillende punten 
herzien. In de eerste plaats werd in 1911 de koelie-ordonnantie aangevuld 
met een bepaling die het mogelijk maakte met arbeiders van buiten het 
gewest arbeidscontracten zonder poenale sanctie te sluiten. Omdat deze 
wijziging vastgelegd werd in Staatsblad 1911 no. 540 "Ten tweede", spreekt 
men m.b.t. deze arbeiders van vrije arbeiders in de zin van Staatsblad 1911 
no. 540 "Ten tweede". De door de arbeidsinspectie gehoopte belangrijke 
toename van het aantal vrije arbeiders deed zich echter Diet voor 16), 
omdat de werkgevers er Diet over dachten vrijwillig afstand te doen van de 
absolute arbeidszekerheid, die het arbeidscontract met poenale sanctie 
hun bood 16). 

In 1915 verdween de strafbaarstelling van "verregaande luiheid" weer 
uit de koelie-ordonnantie. Bovendien werd aan de koelie-ordonnantie voor 
Sumatra's Oostkust in dat jaar een bepaling toegevoegd, waardoor de 
Gouvemeur-Generaal het recht kreeg de poenale sanctie op de arbeids
contracten voor het gehele gewest of een deel daarvan buiten werking te 
stellen. Wat de betekenis hiervan was was uiteraard athankelijk van het 
gebruik dat de Gouvemeur-Generaal van dit recht zou maken, maar de 
arbeidsinspectie meende dat hiermee tot geleidelijke algehele afschaffing 
van de poenale sanctie besloten was 17). Ook uitlatingen van de Directeur 
van Justitie in de Volksraad in 1918 wezen in deze richting; van officiele 
zijde werd zelfs het jaar 1925 genoemd als tijdstip waarop de poenale 
sanctie geheel verdwenen zou moeten zijn 18). 

Intussen was in Nederland de Tweede Kamer zich met het poenale 
sanctie-vraagstuk gaan bezig houden. In 1917 was een commissie uit de 
Kamer gevormd om het ontwerp-Van Blommestein en de reacties die 
daarop gekomen waren te bestuderen en een advies over een herziening van 
de koelie-ordonnantie aan de Kamer uit te brengen 19). Tegen 1920 leek 
derhalve een snelle afschaffing van de poenale sanctie voor de deur te staan. 

Op het gebied van de arbeidstoestanden zelf hadden zich in de beide 
eerste decennia van de 20e eeuw belangrijke veranderingen voorgedaan. 
Door de uitbreiding van met name de rubbercultuur was het aantal ar
beiders ter Oostkust sterk toegenomen : van ± 100.000 in 1900, voor 

13) Heyting, De koelie-wetgeving, 15. 
14) Ibidem, 19. 
16) Zie bijlage II. 
16) Endt, ArbeiterverhiiItnisse, 153. 
17) IV,2. 
18) Heyting, De koelie-wetgeving, 127, 128. 
19) Endt, Arbeiterverhiiltnisse, 179. 
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meer dan 50% bestaande uit Chinezen, tot bijna 250.000 in 1919, waarvan 
de Chinezen slechts ruim 10 % vormden, en waarvan het overgrote deel 
bestond uit mannelijke en vrouwelijke Javaanse contractarbeiders. De 
positie van de arbeiders was er in deze periode ongetwijfeld beter op ge
worden, in de eerste plaats dankzij de arbeidsinspectie, die vele rnisbruiken 
achterhaald en vele rnisstanden verbeterd had 20). Op een vraag van de kant 
van de regering bierover in 1920 gaven bijna alle hoofden van gewestelijk 
bestuur als hun mening te kennen dat de arbeidsinspectie in de loop der 
jaren veel verbetering gebracht had in de arbeidstoestanden op de onder
nemingen 21). Daamaast speelden gewijzigde opvattingen bij de beheerders 
van de ondememingen over de behandeling van hun arbeiders een rol, al 
dan niet onder invloed van de arbeidsinspectie. Vooral op medisch terrein 
was veel bereikt; men was gaan inzien dat bier ook een ondememingsbelang 
mee gemoeid was, doordat daling van het sterftecijfer de kosten van aan
voer van telkens nieuwe koelies kon verminderen. Wilhelmina Kloosterboer 
komt tot de conc1usie dat tegen het einde van de eerste wereldoorlog de 
positie van de arbeiders over het algemeen redelijk goed was 22), en Bruno 
Lasker stelt dat de ergste rnisstanden tegen 1920 geelirnineerd waren 23). 

Hoe de arbeidstoestanden zich tussen 1920 en 1940 ontwikkelden zal in 
de volgende gedeelten aan de orde komen, maar eerst zal in het tweede 
gedeelte van deze paragraaf - in het kort, omdat dit niet het eigenlijke 
onderwerp van dit artikel vormt - de verandering in de arbeidswetgeving 
voor de Oostkust van Sumatra in die periode geschetst worden. 

1.2. Wetgeving tussen 1920 en 1940 

Toen het er omstreeks 1920 naar uitzag dat de poenale sanctie op de 
arbeidscontracten op korte termijn afgeschaft zou worden, moesten de 
ondememers ter Oostkust van Sumatra zich beraden op andere rniddelen 
om zich van de nodige arbeidskrachten te voorzien, en als mogelijkheid 
daartoe kwam de kolonisatie van Javanen in aanmerking. Aanvankelijk 
hadden de ondememers weinig belangstelling voor deze kolonisatie gehad; 
het verslag van de arbeidsinspectie over de jaren 1914 tim 1916 conc1udeert: 
"Kolonisatie en vrije arbeid zijn voor de planters ter Sumatra's Oostkust 
cauchemars" 24). Maar de wijziging van de koelie-ordonnantie in 1915 en 
de uitleg die daaraan door officiele instanties gegeven werd, zette hen tot 
activiteit aan: een Kolonisatiecornite werd gevormd, waaraan op verzoek 
van de plantersverenigingen de hoofdambtenaar Lulofs toegevoegd werd. 
In 1919 kwam Lulofs met een lijvig rapport 25), waaruit bleek dat de onder-

20) Tjoeng, Arbeidstoestanden, 156. 
21) VITI, 1, 2. 
22) Kloosterboer, Onvrije arbeid, 64. 
23) Lasker, Human Bondage, 224. 
24) N,28. 
25) "Vers!ag nopens de overwogen plannen en maatregelen betreffende de kolo

nisatie van lavaansche werklieden op de cultuurondernemingen ter Oostkust van 
Sumatra, in verband met de voorgenomen afschaffing der zoogenaamde poenale 
sanctie in de koelieordonnatie". 
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nemers weI bereid waren grond ten behoeve van koionisatie van Javanen af 
te staan, maar dat dit volgens hen slechts geleidelijk kon gebeuren, zodat al
gehele afschaffing van de poenale sanctie nog lange tijd zou moeten uit
blijven. Omdat de regering echter vasthieid aan afschaffing op korte termijn 
en deze niet afhankeIijk wilde maken van de resultaten van de koionisatie, 
bes100t het comite zijn werkzaamheden te staken. 

Ge1eidelijk verdween het ko10nisatie-vraagstuk weer naar de achter
grond, ook doordat de Indische regering zijn standpunt gewijzigd had. 
WeI had tussen 1918 en 1922 de regering jaarlijks aan de Volksraad doen 
weten dat de poenale sanctie op korte termijn Iosgelaten zou worden 26), 
maar met het optreden van een nieuwe Gouverneur-Generaa1 in 1921 
(J. P. Graaf van Limburg Stirum werd in deze functie opgevo1gd door 
rnr. D . Fock) ging een verandering van politiek op dit punt gepaard. In de 
in 1923 verschenen Memorie van Toelichting op de gedee1telijke wijziging 
van de koelie-ordonnantie voor Sumatra's Oostkust deeide de regering mede 
". .. dat het een ernstige fout zou zijn, erger nog, een onherstelbare slag 
aan de ontwikkeling en de welvaart der (buiten)gewesten . . . " toegebracht 
zou worden, indien het bestaande steisel op korte termijn afgeschaft werd, 
en ".. . dat noch om theoretische, noch om praktische redenen aan de 
feitelijke toestanden ontleend een breken met de poena1e sanctie gevorderd 
wordt" 27). 

Ook het Nederiandse pariement maakte in deze jaren geen haast met de 
afschaffing van de poenale sanctie, want het verslag van de in 1917 door de 
Tweede Kamer ingesteide commissie, dat in 1919 verschenen was, werd 
eerst in 1924 in de Kamer behandeid. De meerderheid van deze commissie 
wilde de poena1e sanctie beperken, maar deze alleen afschaffen a1s de om
standigheden dit toelieten; om na te gaan of dit het geva1 was moest de 
koelie-ordonnantie voortaan om de vijf jaar herzien worden, te beginnen 
met 1930. Slechts het lid van de commissie J. H. Schaper (S.D.A.P.) be
pleitte een afschaffing binnen vijf jaar. De Kamer stelde zich op achter de 
meerderheid van de commissie, waarmee een snelle verdwijning van de 
poenale sanctie van de baan was 28). 

In 1924 werd de koelie-ordonnantie voor Sumatra's Oostkust gewijzigd, 
doordat de maximum duur van een reengagementscontract (het contract 
dat een arbeider na afioop van zijn eerste of immigratie-contract kon 
sIuiten) in principe teruggebracht werd van 18 tot 13 maanden, en doordat 
de Gouverneur-Generaal de bevoegdheid kreeg te bepalen dat onderne
mingen waar wantoestanden heersten geen arbeiders met een contract onder 
poena1e sanctie in dienst mochten nemen. Belangrijker evenwe1 was de aan
vulling die de koelie-ordonnantie kreeg in verband met de zojuist genoemde 
uitspraak van de Tweede Kamer. Een "Permanente Commissie voor de 
bestudering van de Arbeidstoestanden ter Oostkust van Sumatra" (ge-

26) Heyting, De koelie-wetgeving, 143. 
27) Ibidem, 145. 
28) Ibidem, 169. 
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woonlijk aangeduid als Permanente Arbeids Comrnissie of PAC) werd in 
het leven geroepen, die de Gouverneur-Generaal iedere vijf jaar, het eerst 
in 1930, advies moest uitbrengen over de mogelijkheid tot afschaffing der 
poenale sanctie. Bovendien moest deze commissie de betrokken autori
teiten meedelen, welke maatregelen in het belang van de verbetering van de 
arbeidstoestanden genomen konden worden 29). In 1925 begon de com
missie te Medan haar werkzaamheden onder voorzitterschap van de 
Gouverneur der Oostkust van Sumatra; als leden hadden er zitting in 2 
ambtenaren van het Binnenlands Bestuur en 2 van de arbeidsinspectie, 4 
vertegenwoordigers van de ondernemers en een vertegenwoordiger van de 
Javaanse gemeenschap ter Oostkust 30), terwijl later nog vertegenwoor
digers van de Chinese gemeenschap en van de assistenten 31) toetraden. 

In 1928 bleek dat de Indische regering in 1930 een daadwerkelijk begin 
met de geleidelijke afschaffing van de poenaie sanctie wilde maken, want 
in dat jaar legde de regering een schema daartoe aan de PAC voor. Na in 
1929 het voorlopige en in 1930 het definitieve advies van de comrnissie 
ontvangen te hebben en verschillende, doch niet alle, door de PAC voor
gestelde wijzigingen overgenomen te hebben, diende de regering het ont
werp voor een nieuwe koelie-ordonnantie, die niet alleen de koelie-ordon
nantie voor Sumatra's Oostkust, maar ook die voor alle andere buiten
gewesten moest vervangen, eind 1930 bij de Volksraad in; in 1931 werd 
het door de Volksraad aangenomen. 

De koelie-ordonnantie van 1931 bevatte een schema volgens hetwelk de 
percentages contractanten 82) en niet-contractanten op de afzonderlijke 
ondernemingen zich op verschillende tijdstippen op een bepaalde wijze 
moesten verhouden. Voor de grootste groep ondernemingen - in 1921 
of eerder geopend - moest die verhouding zijn: 

1. Vanaf 1 januari 1932 minstens 25 % niet-contractanten tegen ten hoogste 
75 % contractanten. 

2. Vanaf 1 januari 1934 minstens 40% niet-contractanten tegen ten hoogste 
60 % contractanten. 

3. Vanaf 1 januari 1936 minstens 50% niet-contractanten tegen ten hoogste 
50 % contractanten. 

De na 1921 geopende ondernemingen moesten deze percentages op latere 
tijdstippen bereikt hebben; in 1936 zou aan de hand van de met dit schema 
opgedane ervaring beslist worden hoe de afschaffing van de poenaie sanctie 
verder doorgevoerd kon worden. 

De in de koelie-ordonnantie van 1931 genoemde percentages stonden al 

29) X,2. 
80) X, 2, 3. 
81) Het over het algemeen Europese personeel op de ondernemingen dat direct 

onder de beheerder stond. 
82) Met contractanten wordt bier bedoeld arbeiders met een contract onder 

poenale sanctie; de benaming is eigenlijk minder juist, omdat ook de vrije ar
beiders een arbeidscontract sloten. 
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spoedig in geen enkele verhouding meer tot de werkelijke percentages vrije 
arbeiders en contractanten, doordat de werkgevers in veel sterkere mate 
dan de ordonnantie voorschreef er in 1931 en 1932 toe overgingen arbeid 
onder poenale sanctie om te zetten in vrije arbeid. De aanleiding hiertoe 
was in de eerste plaats de aanvaarding in 1929 door de Amerikaanse Senaat 
van een amendement van de senator Blaine op een ontwerp-tariefwet, 
waardoor de invoer van produkten onder arbeid met poenale sanctie 
voortgebracht verboden werd 33). WeI werd door overleg van Nederlandse 
kant in de Verenigde Staten bereikt, dat deze bepaling niet zou gelden voor 
produkten, die niet in voldoende hoeveelheid in de V.S. zelf voortgebracht 
werden, maar daarmee was geen zekerheid voor de Deli-tabak verkregen, 
omdat de Amerikaanse tabaksplanters verklaarden voldoende tabak voor 
de binnenlandse markt te kunnen produceren. De tabaksmaatschappijen 
ter Oostkust van Sumatra maakten daarop in oktober 1931 bekend dat zij 
geen gebruik meer zouden maken van de poenale sanctie op de contracten 
van de bij hen in dienst zijnde arbeiders, en dat zij geen nieuwe contracten 
op de voet van de koelie-ordonnantie zouden sluiten, maar nog uitsluitend 
op de voet van Staatsblad 1911 no. 540 "Ten tweede", waardoor zij aIleen 
nog maar vrije arbeiders in dienst zouden krijgen 84). Ook andere dan 
tabaksondernemingen gingen van arbeid onder poenale sanctie op vrije 
arbeid over, waarop ongetwijfeld van invloed was dat door de economische 
depressie die zich ook op de Oostkust deed gelden er eerder een teveel dan 
een tekort aan arbeiders bestond, zodat voor het weglopen of ronselen van 
de vrije arbeiders niet al te zeer gevreesd behoefde te worden. Welke bij
zondere reden de ondernemingen in deze tijd bovendien nog hadden om de 
voorkeur te geven aan vrije arbeid boven arbeid onder poenale sanctie zal 
in het gedeelte over de lonen aan de orde komen. 

In deze jaren werd opnieuw het vraagstuk van de kolonisatie actueel, 
ditmaal niet, zoals omstreeks 1920, om te voorzien in een dreigend tekort 
aan arbeidskrachten bij afschaffing van de poenale sanctie, maar in de 
eerste plaats om het wegvloeien van de door de depressie ter Oostkust 
overtollig geworden arbeidskrachten, die bij een eventuele opleving van de 
conjunctuur een zeer belangrijk arbeidsreservoir konden vormen, tegen 
te gaan. In 1932 werd de assistent-resident dr. W. Brokx ter beschikking 
van de Gouverneur van de Oostkust gesteld om de kolonisatie van de 
Javaanse arbeiders in dit gewest te bevorderen 35). Hij werd echter in de 
uitvoering van zijn opdracht belemmerd door de ter Oostkust gevolgde 
politiek, waardoor ontslagen ex-contractanten om pauperisme in het gewest 
tegen te gaan naar Java teruggezonden werden, tenzij zij konden aantonen 
over voldoende middelen van bestaan te beschikken, waartoe de meesten 
niet in staat waren. De Gouverneur was niet zonder meer bereid deze 

83) Wertheim spreekt in dit verband van ".. . a typical American blend of 
humanitarian principles and commercial self-interest." Wertheim, Indonesian 
Society, 250. 

34) XV, 39. 
35) XV, 44. 
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politiek Op te geven, omdat hij Deli tot in de verre toekomst als speciaal 
cultuurgebied wilde behouden, wat bij kolonisatie van Javanen op grote 
schaal niet mogelijk zou zijn 36). WeI sprak de regering zich in 1933 ten 
gunste der kolonisatie uit, maar het vraagstuk had toen al weer veel van zijn 
actualiteit verI oren , omdat er in de tweede helft van 1932 niet meer van een 
overschot aan arbeidskrachten, dat gekoloniseerd moest worden, gesproken 
kon worden; het door Brokx in 1933 ingediende rapport bleef dan ook 
zonder veel praktische resultaten 37). 

Tegelijk met de wijziging van de koelie-ordonnantie in 1931 kwam een 
ordonnantie tot stand, waarbij te Medan een Registratiekamer ingesteld 
werd. De overgang van arbeid onder poenale sanctie naar vrije arbeid 
bracht de mogelijkheid met zich dat de ondernemers zouden proberen 
elkaars arbeiders te ronselen, omdat de arbeiders nu de mogelijkheid 
hadden v66r het afiopen van hun (vrije) contract hun dienst te verlaten. 
Daarom werd bepaald, dat werkgevers die een door anderen van buiten 
het gewest aangevoerde arbeider in dienst namen voordat diens contract 
afgelopen was een aanzienlijk bedrag, en nadat het contract afgelopen was 
een geringer bedrag in een door de Registratiekamer beheerd fonds moesten 
storten. Bovendien moest iedere werkgever voor elke arbeider in zijn dienst 
die nog geen 10 jaar in het gewest was maandelijks een klein bedrag in dit 
fonds storten 38). Uit het fonds werd bijgedragen in de kosten van aanvoer 
van werkkrachten van buiten het gewest. 

Kort na de inwerkingtreding van de Registratiekamer werd de werking 
ervan al weer opgeschort, omdat er door de economische depressie ter 
Oostkust een overaanbod van werkkrachten was ontstaan, zodat er voor 
het ronselen van vrije arbeiders niet gevreesd behoefde te worden. Nadat 
er in 1933 weer meer vraag naar arbeidskrachten was gekomen, werd de 
ordonnantie m.b.t. de Registratiekamer op 1 mei 1933 opnieuw van kracht. 
Daarna bleek echter het functioneren van deze kamer minder gunstige 
neven-effecten te hebben; bij de arbeidsinspectie kwamen klachten binnen 
van arbeiders, die, doordat zij nog geen 10 jaar in het gewest waren, grote 
moeite hadden bij het vinden van werk, blijkbaar omdat de ondememers 
opzagen tegen de bij in dienst neming van hen verschuldigde bedragen. 
Hierdoor kwam de vrijheid van de arbeider om van werkgever te kunnen 
veranderen opnieuw in gevaar 39). 

Zoals hierboven reeds is vermeld had de overgang van arbeid onder 
poenaIe sanctie naar vrije arbeid veel sneller plaats gevonden dan de koelie
ordonnantie van 1931 voorschreef - eind 1934 bestond de arbeiderssterkte 
ter Oostkust van Sumatra nog maar voor 3,7 % uit contractanten tegen 
96,3 % vrije arbeiders -, en dit had zijn uitwerking op de herziening van de 
koelie-ordonnantie in 1936. WeI maakte de PAC, om advies gevraagd, 

36) XV, 44. 
31) "Rapport van den Assistent-Resident voor Kolonisatie ter Oostkust van 

Sumatra over de Randkolonisatie". 
S8) xvn, 13 tIm 15. 
39) xvm, 14, 15. 
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bezwaar tegen een bepaling waardoor de poenale sanctie per I januari 1946 
geheel afgeschaft zou worden, en was de regering bereid aan dit bezwaar 
tegemoet te komen, maar voor het overige werd bij de wijziging van 1936 
duidelijk voortgegaan op de weg van afschaffing van de poenale sanctie: 
de mogelijkheid tot het aangaan van een reengagementscontract kwam 
geheel te vervallen, de maximum duur van een immigratiecontract werd 
teruggebracht van 3 tot 2 jaar. De grootste groep ondernemingen - ge
opend v66r I januari 1922 - zou per I januari 1940 geen contractanten 
meer in dienst mogen hebben; voor de later geopende ondernemingen zou 
dit op bepaalde latere tijdstippen gelden. Zeer duidelijk was de arbeid 
onder poenale sanctie een snel aflopende zaak: eind 1939 waren er ter 
Oostkust van Sumatra nog slechts 144 contractanten 40), en terecht conclu
deerde de arbeidsinspectie in zijn verslag over dat jaar dan ook " ... dat 
het poenale sanctie-vraagstuk feitelijk geen "vraagstuk" meer is" 41). Per 
1 januari 1942 werd de koelie-ordonnantie ingetrokken en kwam er een 
einde aan de arbeid onder poenale sanctie in de buitengewesten. 

Door de overgang van contractarbeid naar vrije arbeid was het belang 
van de ordonnantie die de vrije arbeid regelde (opgenomen in Staatsblad 
1911 no. 540 "Ten tweede") sterk toegenomen. Deze ordonnantie was 
vergeleken met de koelie-ordonnantie veel minder volledig, ook waar het 
de verplichtingen van de werkgever betrof: deze was slechts verplicht tot 
geregelde uitbetaling van het bedongen loon, huisvesting, eventuele ge
neeskundige behandeling en, indien gewenst, terugbrenging naar de plaats 
van aanwerving. De regering meende dat het nodig was deze ordonnantie 
aan te vullen met enkele bepalingen omtrent minimumlonen en maximale 
arbeidsduur 42), een aanvulling die echter eind 1939 nog niet tot stand 
gebracht was. 

2. WERVING 

In de vorige paragraaf is reeds vermeld dat de eerste arbeiders op de 
tabaksondernemingen in Deli Chinezen uit Singapore en Penang waren. 
Zij boden zich Diet zelf voor de arbeid overzee aan, maar werden geworven 
door Chinese makelaars, die zich daarbij van minder fraaie midde1en be
dienden: de arbeiders werden b. v. naar een wajang-voorstelling gelokt, en 
dan met geweld naar Deli vervoerd 43). Reeds in 1873 werd van werk
geverszijde getracht toestemming van de Chinese autoriteiten te verkrijgen 
om arbeiders rechtstreeks uit China te laten overkomen, maar deze toe
stemming werd eerst in 1888 verkregen 44). Bij de werving in China werd 
een systeem toegepast waarbij z.g. "laukeh's" (oudgedienden) van de onder
nemingen in Deli naar China terugkeerden om daar propaganda te maken 

40) Zie bijlage 1. 
41) XVIII, 19. 
42) Boeke, Economie van lndonesie, 186. 
43) Endt, Arbeiterverhiiltnisse, 80. 
44) Heyting, De koelie-wetgeving, 82. 
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voor de ondernemingsarbeid; vergezeld van een aantal "singkeh's" (nieuwe
lingen) keerden zij dan naar de Oostkust terug. Bij dit systeem was duide
lijk minder van misleiding of dwang sprake dan bij de werving door lieden 
die er hun beroep van maakten. 

Door de uitbreiding van de cultures ter Oostkust was het aanbod van 
Chinese arbeiders na eDige tijd onvoldoende, en ging men ook over tot 
werving in Voor-Indie (op beperkte schaal) en op Java (weldra op grote 
schaal). Bij de werving op Java deden zich allerlei misstanden voor 45), die 
in de eerste plaats voortkwamen uit het feit dat de werving in handen was 
van beroeps-werfkantoren, die er op uit waren met aile middelen zoveel 
mogelijk arbeiders aan te werven om zo een zo groot mogelijke winst uit 
hun bedrijf te halen 46): de ondernemingen betaalden per "verzonden" 
arbeider. Ret vierde verslag van de arbeidsinspectie beschrijft de middelen 
die door de eigenlijke wervers, die van de kantoren een premie per aange
brachte koelie ontvingen, aangewend werden om de Javanen over te halen 
zich te laten aanwerven: beloften van verschillende aard die Diet nageko
men werden, zoals beloften van een hoog loon in Deli, trouwbeloften aan 
vrouwelijke arbeiders, enz. Maar de meest toegepaste kunstgreep was 
volgens dit verslag die van de lokvogel, waarbij een Javaan zijn landgenoot 
overreedt samen met hem naar de buitengewesten te vertrekken; zodra de 
aangeworvene zich echter vastgelegd heeft verdwijnt de lokvogel en ont
vangt van de werver een deel van de premie 47). De beroepswerving stond 
door deze praktijken bij de Javanen in een slechte reuk; bijna aile afdelingen 
van de Sarekat Islam namen tegen de werving stelling 48). Slechts een be
paalde laag uit de Javaanse samenleving liet zich voor de contractarbeid 
aanwerven: de uitgestotenen, zij, die zich op de een of andere wijze "maloe" 
(te schande) gemaakt hadden. Ret over het algemeen slechte gehalte van de 
aangeworvenen had zijn consequenties voor de verhoudingen op de onder
nemingen. Dat de Javaan er onder normale omstandigheden Diet zo gemak
kelijk toe over te halen was om zich te laten aanwerven, blijkt ook uit de 
uitdrukking die men gebruikte als men toch getekend had: "Djuwal djiwa 
dan kapaIla" - ik heb mijn ziel en mijn hoofd verkocht 49). 

Door de kwalijke praktijken die er bij de werving van arbeiders voor de 
buitengewesten op Java toegepast werden zag de regering zich genoodzaakt 
met beschermende maatregelen te komen. Dit gebeurde door de Wervings
ordonnantie van 1909, waarbij bepaald werd dat allen die bij de beroeps
werving betrokken waren daarvoor een van overheidswege verstrekte ver
gunning nodig hadden. Bovendien moest iedere arbeider v66r zijn ver
scheping voor een wervingscommissaris verschijnen, die hem de vraag 
stelde of hij vrijwillig emigreerde. Ret arbeidscontract moest ten overstaan 
van de wervingscommissaris gesloten worden, die de arbeider van de voor-

45) Zie: Meyer Ranneft, "De misstanden", passim. 
46) Tjoeng, Arbeidstoestanden, 96. 
47) IV, 6. 
48) Meyer Ranneft, "De misstanden", II, 62. 
49) Endt, Arbeiterverhaltnisse, 191. 
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naamste bepalingen ervan in kennis stelde. Omdat deze regeling niet geheel 
bevredigend werkte, kwam in 1914 een nieuwe wervingsordonnantie tot 
stand. Vergunning om als werfagent (hoofd van een beroepswerving) op te 
treden kon nu nog slechts door de Directeur van Justitie verleend worden; 
het aantal werfkantoren werd hierdoor tot een tiental teruggebracht 60). 

De beroepswerving werkte niet aIleen nadelig voor de arbeiders, die 
onder valse voorwendselen of onder dwang overgehaald werden een con
tract te tekenen, maar ook voor de werkgevers, omdat dezen vaak met be
drogen en daardoor onwillige arbeiders opgescheept werden 61). Dit deed 
de werkgevers besluiten zelf de werving ter hand te nemen. In 1910 begon 
de Deli Planters Vereniging (DPV) - de oudste van de beide grote planters
verenigingen ter Oostkust van Sumatra, waarbij vrijwel aIle tabaksonder
nemingen aangesloten waren - met een laukeh-werving op Java. Omdat 
voor deze werving jaarlijks een aantal ervaren krachten naar Java gezonden 
moest worden en laukeh-werving aIleen voor reeds bestaande, maar niet 
voor nieuwe ondememingen kon plaatsvinden, moest deze laukeh-werving 
weI beperkt in omvang blijven. Daarom gingen de ondememers ter Oost
kust er in 1916 toe over een "werving ten eigen behoeve" op te zetten, 
waartoe de in 1915 vastgestelde "eigenwervings-ordonnantie" de mogelijk
heid bood. De overheidscontrole op de eigen werving was minder scherp 
dan die op de beroepswerving, omdat men met de eigen werving geen 
winstoogmerken had. De DPV werkte m.b.t. de eigen werving samen met 
de andere grote ondememersorganisatie, de Algemene Vereniging van 
Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra (A VROS) in het Algemeen 
Delisch Emigratie Kantoor (ADEK).· Naast het ADEK ontstond nog een 
andere grote eigenwervingsorganisatie, n.l. die van de Zuid Sumatra 
Landbouw en Nijverheids Vereniging (Zusuma). 

Voor de Oostkust van Sumatra werd de werving d.m.v. het ADEK 
spoedig veruit de belangrijkste, zoals uit tabel I blijkt. De beroepswerving 
nam in 1917 geen 10% meer van het aantal voor Sumatra's Oostkust aan
geworven arbeiders voor haar rekening, de laukeh-werving van de DPV 
nog geen 5 %. De sterke terugdringing van de beroepswerving voor de 
Oostkust betekende echter geen evenredige terugdringing van de mis
standen bij de werving, omdat de eigen werving voor een deel dezelfde 
gebreken vertoonde als de beroepswerving. Het hogere personeel van het 
ADEK werd weliswaar rechtstreeks door de plantersverenigingen betaald 
en kon betrouwbaar genoemd worden, maar dit gold niet voor het lagere 
personeel. De wervers en handlangers, die de eigenlijke werving verrichtten, 
werden ook hier per aangebrachte koelie betaald, wat misleiding voor hen 
voordelig maakte. De slechte naam die de beroepswerving had ging ten 
dele ook op de eigen werving over; het vijfde congres van de Sarekat Islam 
sprak m.b.t. de werving van contractarbeiders kortweg van "mensen
handel" 62). 

60) Kroon, Handleiding, 11 . 
61) Tjoeng, Arbeidstoestanden, 97. 
62) VII, 17. 
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TABEL I 
Aantal op Java t.b. v. de ondernemingen ter Oostkust van Sumatra aangeworven 

arbeiders, en aantal van de Oostkust naar Java teruggekeerde arbeiders &) b) 

Aantal aangeworven arbeiders Aantal terug-
Eigen Beroeps- Laukeh- gekeerde ar-

Jaar werving werving werving Totaal beiders 
DPV 

1917 39457 4215 2024 45666 9281 
1918 35124 4334 3287 42745 11139 
1919 35959 4504 2037 42500 13386 
1920 29439 2441 2700 34580 16280 
1921 18827 29 2991 21847 30534 
1922 6029 98 810 6937 24224 
1923 7583 1630 1643 10856 16222 
1924 16665 1679 3170 21514 14566 
1925 34270 2611 5647 42528 12668 
1926 40076 2498 7858 50432 16203 
1927 32717 3270 9116 45103 15048 

&) Samengesteld uit de verslagen van de arbeidsinspectie. 
b) Ret betreft hier zowel arbeiders die een contract onder poenale sanctie sloten 

als arbeiders die een contract op de voet van Staatsblad 1911 no. 540 "Ten tweede" 
sloten. Deze laatste categorie was echter zeer klein. 

Hoewel de regering door de uitvaardiging van de wervingsordonnantie 
en de aanstelling van wervingscomrnissarissen getracht had de miss tan den 
bij de werving tegen te gaan, was dit slechts in beperkte mate gelukt. In 
bepaalde gevallen stonden de autoriteiten machteloos, nJ. wanneer de 
aangeworvene de met het toezicht belaste ambtenaar consequent misleidde. 
Dit gebeurde wanneer de werver zo'n greep op de koelie gekregen had, dat 
hij hem had weten te overtuigen dat hij op de vragen van de wervingscom
missaris bepaalde antwoorden moest geven. Meyer Ranneft concIudeerde 
in 1914: "Het meerendeel der Javanen stelt meer vertrouwen in een werver, 
waarvan zij dikwijls weten dat hij te slechter naam en faam bekend staat, 
dan in den Gouvernementsambtenaar" 53), en deze concIusie gaat ook voor 
een latere periode nog op. 

De meest zuivere vorm van werving was ongetwijfeld de laukeh-werving. 
Hier was de mogelijkheid van misleiding gering, omdat de oudgediende de 
aangeworvene naar zijn vroegere onderneming vergezelde, en daardoor 
min of meer garant stond voor de juistheid van zijn verhalen over wat de 
nieuweling daar te wachten stond. Bovendien mochten de door de laukeh
werving aangebrachten eerst enkele dagen op de onderneming rondkijken, 
alvorens een contract te tekenen; zagen zij daar toch nog van af, dan werden 
zij kosteloos naar Java teruggebracht. Bij de beroepswerving en de eigen 
werving moesten de adspirant-emigranten al op Java het arbeidscontract 
tekenen. Zoals reeds gezegd kon de laukeh-werving van de DPV aileen 
niet aan de zeer grote vraag naar arbeidskrachten voor de Oostkust voldoen, 

63) Meyer Ranneft, "De misstanden", I, 10. 
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maar de omvang ervan nam in de loop van de jaren twintig weI sterk toe 
(Zie tabel I). 

De overheid was er zich weI van bewust dat ook na de uitvaardiging van 
de wervingsordonnantie de toestand op het gebied van de werving alles 
behalve ideaal was, maar voelde zich voor het dilemma geplaatst dat ener
zijds de werving in het belang van de cultures in de buitengewesten be
vorderd moest worden, anderzijds de Javanen tegen misleiding en dwang 
beschermd moesten worden 64). In de hier behandelde periode gaf de re
gering aanvankelijk de prioriteit aan de ontwikkeling van de buitengewesten, 
want nieuwe beschermende bepalingen kwamen in de jaren twintig niet tot 
stand. Door de teruggang in de wereldconjunctuur na 1920 - ook de 
Oostkust werd hierdoor getroffen - was het probleem van de werving 
enigszins op de achtergrond geraakt; van 1921 tim 1923 keerden jaarlijks 
meer arbeiders van de Oostkust naar Java terug dan er daar voor dit cul
tuurgebied geworven werden. Na 1923 bloeide de ondememingslandbouw 
in de buitengewesten echter sterk op, waardoor ook de behoefte aan ar
beiders weer toenam, en daarmee de wervingsactiviteit op Java. Niet aileen 
de ondememingslandbouw breidde zich in deze periode sterk uit, maar ook 
de bevolkingsrubbercultuur in de buitengewesten, die een grote behoefte 
kreeg aan Javaanse deeltappers 55). 

Ingevolge de wervingsordonnantie van 1914 mochten aileen Javanen die 
een arbeidscontract getekend hadden van Java verscheept worden (dit 
werd aangeduid als het inschepingsverbod). Dergelijke contracten kon men 
alleen voor grote landbouwondememingen afsJuiten; hierdoor was het 
verboden op Java voor de kleine landbouw in de buitengewesten te werven. 
Door een wijziging van de wervingsordonnantie in 1927 werd het insche
pingsverbod opgeheven : de werving van vrije arbeiders viel nu niet langer 
onder overheidstoezicht, doordat dit beperkt werd tot de werving van 
arbeiders die een contract onder poenale sanctie sloten. Voor de periode 
van 1928 tot 1936, toen het overheidstoezicht op de werving van vrije 
arbeiders hersteld werd, ontbreken hierdoor de cijfers over het aantal voor 
de buitengewesten op Java aangeworven vrije arbeiders; de getailen in 
tabel II hebben uitsluitend betrekking op arbeiders met een contract onder 
poenale sanctie. 

Kwam de wijziging van de wervingsordonnantie in 1927 neer op een ver
ruiming van de wervingsmogelijkheden, begin 1930 kwam er een ver
andering die zou leiden tot verbetering van de wervingspraktijk. Ret aantal 
beroepswertkantoren was in de loop van de jaren twintig geleidelijk afge
nomen tot er in 1929 nog maar 2 over waren. De regering wilde nu de 
beroepswerving opheffen, en drong daartoe bij de beide grote eigen
wervingsorganisaties aan op het uitkopen van deze 2 kantoren. Begin 1930 
kreeg dit zijn beslag: het ADEK betaalde f 245.000,- en de Eigen Werving 
van de Zusurna f 70.000,-; bovendien werd nog f 8.000,- voor de over-

54) IV, 6. 
55) Boeke, Economie van Indonesie, 187. 
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TABEL II 
Aantal op Java t.b. v. de ondernemingen ter Oostkust van Sumatra aangeworven contractarbeiders, en 

aantal van de Oostkust naar Java teruggekeerde contractarbeiders a) 

Aantal aangeworven contractarbeiders Aantal teruggekeerde 
Eigen Beroeps- Laukeh- contractarbeiders. 

Jaar werving werving werving Totaal 
VEDA 

1928 30620 b) 1877 6828 39325 17425 
1929 44868 b) 2150 13316 60334 22193 
1930 16334 438 8495 25267 24635 
1931 439 150 589 23776 
1932 92 92 20561 
1933 3332 6707 
1934 2848 4262 
1935 2076 717 2793 2865 
1936 5 2156 2161 102 
Gan tIm okt) 

a) Samengesteld uit de verslagen van de arbeidsinspectie. 
b) Hieronder een aantal arbeiders dat contracteerde voor maatschappijen met ondernemingen 

zowel ter Oostkust als in de naburige gewesten, zodat een deel ervan buiten de Oostkust kan zijn 
tewerk gesteld. 

name van roerende goederen betaald 66). De uitkoping van de beroeps
werving leidde tot een belangrijke verbetering van de wervingsmethoden, 
niet zozeer vanwege het belang dat deze werving qua aantal aangeworven 
arbeiders nog bezat - in 1929 leverde de beroepswerving wat de Oostkust 
betreft geen 4 % van het aantal nieuwe arbeiders meer; voor aIle buitenge
westen was dit ongeveer 9 % 57) -, als weI vanwege het feit dat de eigen 
werving nu niet langer de concurrentie van de beroepswerving ondervond. 
Deze concurrentie werd door de eigen werving steeds naar voren gebracht 
als reden waarom het niet mogelijk zou zijn de wervingsmethoden te ver
beteren 58); de eigen werving moest rekening houden met de door de be
roepswerving geschapen omstandigheden 59). Dat ook de methoden van de 
eigen werving soms nog zeer bedenkelijk waren kan blijken uit het verslag 
van de arbeidsinspectie over 1929, waarin sprake is van verschillende geval
len van mishandeling en vrijheidsberoving van adspirant-contractanten, die 
zich in een depot van een van de eigen-wervingsorganisaties voorgedaan 
hadden 60). 

Met de verdwijning van de beroepswerving per 1 februari 1930 was de 
werving van Javaanse contractarbeiders voor de Oostkust van Sumatra 
beperkt tot de eigen werving d.m.v. het ADEK en de laukeh-werving van 
de DPV, waarbij zich sinds 1928 ook in de A VROS georganiseerde onder-

56) Kroon, Handleiding, 13. 
57) XIV, bijlage 1. 
58) XIV, 28, 29. 
59) Van Blankenstein, De poenale sanctie, 42. 
60) XIV, 29. 
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nemingen hadden aanges)oten; de naam was toen veranderd in Vrije 
Emigratie van de DPV en de A VROS of kortweg VEDA. Intussen vond 
ook nog steeds werving van contractarbeiders voor de Oostkust in China 
plaats, zij het in veel geringere aantallen dan op Java; werving van Klinga
lezen uit Voor-Indie kwam reeds omstreeks 1915 zo goed als niet meer 
voor 61). De verslagen van de arbeidsinspectie bevatten slechts incidentele 
gegevens over de wervingsmethoden in China en het aantal aangeworven 
Chinezen. Over het algemeen betrof het hier een laukeh-werving, waardoor 
jaarlijks enkele duizenden singkeh's naar Deli gebracht werden: in 1921 
ruim 5000, in 1923 ruim 6000 en in 1924 ruim 3500 62). Toen in het begin 
van de jaren dertig onder invloed van de economische depressie de werving 
als geheel sterk terugliep, had dit ook zijn uitwerking op de aanwerving 
van Chinezen: in 1930 kwamen er nog bijna 2000 naar Deli, maar in 1931 
al geen 200 meer, en in 1932 was het zelfs geheel afgelopen met de aanvoer 
van nieuwe Chinese arbeiders 63). Daarmee kwam voorgoed een einde aan 
de werving van Chinese arbeidskrachten voor de ondememingen ter Oost
kust van Sumatra, die meer dan 50 jaar tevoren begonnen was. 

In de loop van 1930 begon de depressie in de wereldeconomie zich ter 
Oostkust te doen gevoelen, en dit had tot gevo]g dat de werving op Java 
tegen het einde van dat jaar vrijwel geheel stil kwam te liggen 64). In de 
daarop volgende jaren overtrof - net als in het begin van de jaren twintig -
het aantal van de Oostkust naar Java terugkerende contractarbeiders het 
aantal aangeworven arbeiders verre, waardoor de problemen die de de
pressie op Java veroorzaakte nog versterkt werden. Ret hoofd van het 
Kantoor van Arbeid, waaronder sinds 1923 de arbeidsinspectie ressorteerde, 
constateerde in 1932 .... . dat deze teruggekeerde contractanten een zwaren 
druk op de toch reeds zwaar beproefde desa uitoefenen en hun lot na terug
keer weinig benijdenswaard is" 66). 

In 1933 kwam er weer enige vraag naar nieuwe arbeiders in de buiten
gewesten. Omdat inmiddels de overgang van arbeid onder poenale sanctie 
naar vrije arbeid zich voor het grootste deel voltrokken had, was er slechts 
een geringe behoefte aan nieuwe contractarbeiders en een grotere behoefte 
aan vrije arbeiders. Met de werving van vrije arbeiders, die sinds 1927 niet 
meer onder overheidstoezicht stond, gingen zich nu verschillende parti
culiere personen en kantoren bezig houden, zodat opnieuw een beroeps
werving ontstond 66). Omdat bovendien ook de eigen-wervingsorganisaties 
en de VEDA zich zowel met de werving van contractarbeiders als met die 
van vrije arbeiders bezig hielden, en er geen onderscheid in de werfmethoden 
t.O.V. beide groepen gemaakt werd, kwam het de regering wenselijk voor de 
werving van vrije arbeiders weer onder toezicht te stellen. Dit gebeurde 

61) IV, 11. 
62) VIII, 16 en IX, 10. 
6S) XV, 53, 54. 
64) XV, 51, 52. 
65) Vreede, "De werkloosheid", 687. 
66) Boeke, Economie van Indonesie, 187. 
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door de wervingsordonnantie van 1936, die op 1 november 1936 in werking 
trad. Vanaf die datum zijn weer gegevens over het totaal aantal op Java 
aangeworven arbeiders beschikbaar, zoals blijkt uit tabel III. Tevens blijkt 
daar uit, dat de werving van contractarbeiders van veel minder belang 
geworden was dan die van vrije arbeiders, en in 1939 ze1fs zo goed als op
gehouden had te bestaan. 

TABEL III 
Aantal op Java t.b. v. de ondernemingen ter Oostkust van Sumatra aangeworven 

arbeiders, en aantal van de Oostkust naar Java teruggekeerde arbeiders a) 

Jaar 

(nov. + dec.) 
1936 
1937 
1938 
1939 

Aantal aangeworven arbeiders 
Contrac- Vrije 

tanten arbeiders Totaal 

844 
6605 
396 
45 

2505 
35811 
14620 
17197 

3349 
42416 
15016 
17242 

a) Samengesteld uit de verslagen van de arbeidsinspectie. 

Aantal terug
gekeerde ar

beiders 

1227 
6369 
6452 
8751 

Sinds 1 november 1936 kon de werving van arbeiders voor de onder
nemingen ter Oostkust van Sumatra aileen nog maar d.m.v. het ADEK 
en de VEDA geschieden. Omdat beide organisaties van de 2 grote planters
verenigingen ter Oostkust uitgingen, en omdat het aantal benodigde 
nieuwe arbeiders duidelijk kleiner was dan in de tweede helft van de jaren 
twintig, werd in 1936 besloten de werving d.m.v. het ADEK te staken en de 
VEDA met de gehele werving voor de Oostkust te belasten 67), zodat er 
sindsdien in principe aIleen nog maar laukeh-werving plaats vond. In 1937 
ontstond echter een sterk verhoogde vraag naar arbeidskrachten, vooral ten 
gevolge van verhoging van het export-quotum voor rubber 68), zodat om 
hieraan te kunnen voldoen tijdelijk op het ADEK-systeem teruggegrepen 
moest worden. Dit had zijn weerslag op het gehalte van de uitgezonden 
arbeiders, want men ging bij dit systeem minder selectief te werk dan bij de 
gebruikelijke werving van de VEDA. In 1938 kon de aanwerving op Java 
weer in rustiger tempo geschieden. 

Op het einde van de jaren dertig waren de misstanden bij de werving van 
arbeiders voor de buitengewesten, die deze werving zeer lang een slechte 
naam bij de Javanen bezorgd hadden, voor een grootdeel verdwenen. Een 
rol spee1de daarbij het feit dat het aantal benodigde nieuwe arbeiders over 
het algemeen belangrijk kleiner was dan vaar 1930, zodat er minder inten
sief geworven behoefde te worden. De concurrentie van de beroepswerving 
was verdwenen; wat de Oostkust van Sumatra betreft was de werving 
bovendien als regel een laukeh-werving geworden, wat op zich al een ga-

6') XVII, 49,50. 
68) XVII, 63, 64. 
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ran tie tegen ernstige misstanden vormde. De arbeidsinspectie concludeerde 
in zijn verslag over 1937 en 1938 " ... dat in algemenen zin de wervings
methoden aanzienlijk zijn verbeterd" 69), en in het verslag over 1939 werd 
vastgesteld dat de werkgevers over het algemeen zeer tevreden waren over 
het gehalte van de op Java aangeworven nieuwelingen 70). Dit alles vormt 
een duidelijk contrast met de misstanden bij de werving die omstreeks 
1920 en ook later nog bestonden en die aan het begin van deze paragraaf ge
schetst zijn, en met de klachten van de werkgevers over het gehalte van de 
nieuwe arbeiders in die tijd. Het contrast tussen het begin en het einde van 
de hier behandelde periode zal ook in de volgende paragrafen tot uiting 
komen, waarin de arbeidsverhoudingen op de ondernemingen zelf aan de 
orde komen, omdat deze voor een deel bepaald werden door de methode 
van werving en het gehalte van de aangeworvenen. 

3. LONEN EN UITKERINGEN 

3.1. Nominale en reele lonen 

Alvorens de hoogte van het nominale en reele loon ter Oostkust van 
Sumatra zelf ter sprake gebracht wordt, moet hier in het kort iets gezegd 
worden over een met de lonen verbonden bijzonderheid, n.l. de belangrijke 
plaats die voorschotten op het arbeidsloon innamen. Volgens Endt bloeide 
het systeem van voorschotten op de lonen in de gehele Maleise archipel, en 
wisten alle werkgevers dat het zonder de verstrekking van een voorschot on
mogelijk was om arbeidskrachten te krijgen 71). Het verlenen van voor
schotten bracht het gevaar met zich dat de arbeider als het ware verleid 
werd tot het tekenen van een arbeidscontract, en bovendien dat hij, doordat 
hem telkens nieuwe voorschotten verstrekt werden, in een soort schuld
slavernij zou geraken. Vandaar dat de overheid zich geroepen voelde de 
arbeiders op dit punt tegen zichzelf te beschermen: reeds de koelie-ordon
nantie van 1880 bevatte een bepaling omtrent de hoogte en de verrekening 
der voorschotten. Bij de herziening van de koelie-ordonnantie in 1915 
werd deze bepaling verder uitgewerkt: het hoofd van het gewestelijk 
bestuur kreeg de bevoegdheid vast te stellen welk gedeelte van het loon 
maandelijks ingehouden mocht worden voor de verrekening van diverse 
zaken, waaronder voorschotten; de Gouverneur van de Oostkust ste1de 
dit gedeelte vast op een vierde. Door de koelie-ordonnantie van 1931 werd 
het teruggebracht tot een vijfde van het loon. 

Hoewel op deze wijze reeds in een vroeg stadium getracht was de mis
bruiken die aan het voorschotten-systeem kleefden tegen te gaan - de 
overheid besefte dat van een algehele afschaffing van het voorschotten
stelsel geen sprake kon zijn 72) - konden ook in een latere periode de voor
schotten nog nadelig op de arbeidstoestanden werken. Het verslag van de 

69) XVII, 51. 
70) XVIII, 26. 
71) Endt, Arbeiterverhaltnisse, 45. 
72) IV, 18. 
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arbeidsinspectie over de jaren 1914 tim 1916 vermeldt dat deze dienst er op 
een ondememing ten slotte in geslaagd was de lonen voor vrouwen te ver
hogen, maar dat daarop door deze vrouwen aan de beheerder het verzoek 
gedaan werd de lonen weer te verlagen, indien daardoor grotere voor
schotten konden worden verkregen 73), en het verslag over 1926 veronder
stelt dat het voorschotten-stelsel nadelig werkte op de overgang van con
tractarbeid naar vrije arbeid: wanneer ondememingen door het toekennen 
van hogere lonen aan vrije arbeiders dan aan contractanten het aantal vrije 
arbeiders wilden vergroten, voelden de arbeiders daar weinig voor. Een van 
de redenen hiervoor was dat aan contractanten over het algemeen hogere 
voorschotten en grotere geschenken gegeven werden Lv.m. de grotere 
zekerheid van terugbetaling 74). 

Bij de kwestie van de hoogte van het loon moet er steeds rekening mee 
gehouden worden dat gedurende de gehele periode 1920-1940 een deeI van 
het loon als voorschot uitgekeerd werd. Dit voorschot werd over het al
gemeen aan onnutte zaken (dobbelen) of luxe-artikelen (gouden voor
werpen) besteed, zodat dit gedeelte van het loon niet meer voor de dagelijkse 
levensbehoeften uitgegeven kon worden. 

Wat de wijze van loonberekening en betaling betreft waren de arbeiders 
op de landbouw-ondememingen ter Oostkust van Sumatra in 2 groepen te 
verdelen, n.l. een groep die tegen stukloon werkte, en een groep die in dag
taak werkte, d.w.z. voor een vastgesteld dagloon een bepaalde taak moest 
volbrengen. De eerste groep werd gevormd door de Z.g. veldkoelies in de 
tabak, aanvankelijk bijna uitsluitend Chinese, later steeds meer Javaanse 
arbeiders, totdat tegen het einde van de jaren dertig de Javaanse veld
koelies de Chinese in aantal overtroffen (zie tabel IV). Deze veldkoelies 
kregen jaarlijks een veld toegewezen ter beplanting met tabaksplanten; 
gedurende het gehele oogstjaar hadden zij dan de zorg voor deze planten, 
terwijl zij bovendien de verschillende bewerkingen na de oogst voor hun 
rekening namen: het sorteren, fermenteren en bundelen van de tabaks
bladeren. Hun loon was afhankelijk van het aantal tabaksplanten op hun 
veld, van de kwaliteit van de tabaksbladeren - weer afbankelijk van de 
aan de planten bestede zorg - en van de vergoedingen die jaarlijks door de 
DPV vastgesteld werden voor de verschillende werkzaamheden. Hierdoor 
kon de hoogte van het loon pas na afloop van het oogstjaar bepaald worden; 
gedurende dat jaar werden door de tabaksondememingen halfmaandelijkse 
voorschotten verstrekt. Het voordeel van dit systeem was dat er een ver
band gelegd werd tussen het resultaat en de beloning van de arbeid, zodat 
aan de verzorging van de planten en de bewerking van de bladeren de nodige 
aandacht besteed werd, maar er waren ook 2 duidelijke nadelen: doordat de 
voorschotten - weI te onderscheiden van de bij het afsluiten van een 
contract verleende voorschotten - over het aIgemeen gering waren, had de 
Chinese veldkoelie de neiging deze aan te vullen door leningen bij de tandil 

78) IV, 19. 
") XI, 30, 31. 
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of de hoofdtandil 75). Hieruit konden dan weer misstanden voortvloeien: 
de tandil kon de koelie geld lenen op voorwaarde dat hij zich zou reenga-
geren, d.w.z. zich opnieuw voor een jaar aan de tabaksondemerning zou 
verbinden. Het andere nadeel kwam voort uit het feit dat de koelie bij uit-
betaling van zijn loon over het gehele oogstjaar ook na aftrek van de voor-
schotten een groot bedrag ineens (bet z.g. credit-saldo) in handen kreeg, 
dat gemakkelijk voor een groot deel verdobbeld werd 76). 

TABELIV 

Verdiensten van de veldkoelies op de tabaksondernemingen 
ter Oostkust van Sumatra a) 

Gemiddelde verdiensten 
Jaar Aantal veldkoelies per koelie per maand 

Chinezen Javanen Totaal Chinezen Javanen Allen 

1911 35921 f20,06 
1912 35109 20,73 
1913 36655 19,68 
1914 35394 19,76 
1915 28776 20,15 
1916 30192 20,97 
1917 30727 894 31621 f21,08 f 19,84 21,04 
1918 27803 2031 29834 22,10 20,17 21,97 
1919 22668 668 23336 20,18 19,62 20,16 
1920 21907 1444 23351 24,12 22,04 23,84 
1921 20742 4138 24880 29,70 25,68 29,04 
1922 24308 4093 28401 25,90 23,18 25,51 
1923 24397 3898 28295 20,45 22,06 21,84 
1924 23972 3244 27216 23,09 24,69 23,28 
1925 24737 2912 27649 22,76 23,91 22,88 
1926 23675 3371 27046 25,36 26,50 25,50 
1927 24126 3682 27808 25,02 25,99 25,15 
1928 25084 3895 28979 25,79 27,18 26,00 
1929 b) 25470 4187 29657 25,77 27,82 26,05 
1930 b) 21583 5206 26789 25,48 26,00 25,60 
1931 b) 19292 6133 25425 25,61 25,00 25,40 
1932 b) 15538 6662 22200 24,34 23,60 24,15 
1933 12556 6656 19212 20,48 20,16 20,37 
1934 11955 7545 19500 20,57 19,93 20,32 
1935 11501 8038 19539 19,97 19,83 19,91 
1936 11370 9066 20436 19,72 20,26 19,96 
1937 10657 10707 21364 20,38 20,92 20,60 
1938 9719 12257 21976 20,32 20,78 20,62 
1939 8817 11268 20085 19,88 21,25 20,65 

a) Samengesteld uit de verslagen van de arbeidsinspectie. 
b) IncIusief Atjeh en Onderhorigheden; hier waren 2 tabaksondememingen. 

75) Een tandil is een Chinese voorman; een hoofdtandil staat aan het hoofd van 
de Chinese arbeiders op een ondememing. 

76) Versluys, Vormen en soorten van loon, 210, 211. 
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Het aantal veldkoelies bedroeg in de gehele periode van 1920 tot 1940 
ongeveer 10 % van het totale aantal arbeiders op de ondernemingen ter 
Oostkust van Sumatra. De verdiensten van deze relatief kleine groep lagen 
over het algemeen hoger dan die van de arbeiders in dagtaak: de veld
koelies verdienden in de periode 1920-1940 - 1921 vormde door de hoge 
rijstprijzen een duidelijke uitzondering - tussen ± f 20,- en /25,- per 
maand (al kregen zij dit niet maandelijks uitbetaald), wat neerkomt op 
66 a 83 cent per dag. Vit een vergelijking met de daglonen in de tabellen 
V en VI blijkt dat dit aanzienlijk meer was dan het contractuele minimum
loon van de andere groep arbeiders, die 90 % van het totaal uitmaakte. Dit 
minimumloon werd weliswaar aangevuld met premies en toeslagen, maar 
bereikte ook dan het peil niet van dat van de veldkoelies. 

De hoogte van het loon van de arbeiders in dagtaak op de onderne
mingen ter Oostkust werd niet bepaald door de wet van vraag en aanbod, 
maar werd eenzijdig door de grote plantersorganisaties vastgesteld 77). 
Dit hield de mogelijkheid van misstanden in, op grond waarvan de regering 
het al spoedig als haar taak ging zien een zeker toezicht op de hoogte van 
het loon uit te oefenen, al ontbrak tot 1931 de wettelijke basis voor dwingen
de voorschriften. Van zijn instelling ter Oostkust af hield de arbeidsin
spectie zich met de loonkwestie bezig; in het eerste verslag van deze dienst 
(over dejaren 1907 tim 1910) wordt hierover het volgende gezegd: 

"Van Overheidswege zijn geen minimumloonen voorgeschreven doch, waar 
en voor zooveel dat nog niet het geval was, is op aandringen van de arbeids
inspectie het usantieele minimumloon thans overal vastgesteld op zoodanig 
bedrag, dat het kan worden geacht te voldoen aan den eisch, dat den arbeider 
daardoor een redelijk bestaansminimum verzekerd is" 78). 

Hiermee was dus een verband gelegd tussen de kosten van het levens
onderhoud en de hoogte van het loon, en dit verband zou gedurende de 
gehele hier behandelde peri ode blijven bestaan. 

De koelie-ordonnanties van 1880 en 1915 schreven inzake het loon 
slechts geregelde uitbetaling van de bedongen lonen voor, maar de planters 
beseften dat zij de overheid van verdere reglementering op dit gebied aIleen 
zouden kunnen afhouden als bij lage lonen ook de kosten van levens
onderhoud laag gehouden werden. Zij waren er daarom in overgrote meer
derheid toe overgegaan rijst beneden de kostprijs aan hun arbeiders te 
verstrekken; de grote plantersorganisaties ter Oostkust, DPV en A VROS, 
hadden zelfs vaste rijstprijzen voor de bij hen aangesloten ondernemingen 
vastgesteld. Het bedrag dat de werkgevers bijbetaalden aan goedkope rijst 
voor hun arbeiders kon hoog oplopen: na de eerste wereldoorlog ontstonden 
er moeilijkheden in de rijstvoorziening door een uitvoerstop in het buiten
land 79), en hierdoor stegen de rijstprijzen sterk. Het verslag van de arbeids
inspectie over 1919 vermeldt dat door de werkgevers 30 cent op een kilo 

77) Boeke, Economie van Indonesie, 357. 
78) I, 63. 
79) V,S. 



TABEL V 

Basis-daglonen van Javaanse mannelijke en vrouwelijke contractarbeiders (geen veldkoelies) op de ondernemingen aangesloten bij de 
DPVa) b) C) 

Jaar Mannen Vrouwen Rijst per kg. 
Immigratie- Reengagements- Vaste toeslag Immigratie- Reengagements- Vaste toeslag 

contract contract contract contract 

1916 33 38 28 33 10 
1916 (nov) 35 40 30 35 10 
1917 35 40 30 35 10 
1918 35 40 30 35 10 
1919 35 40 30 35 10 
1920 (maart) 41 46 36 41 10 
1920 (nov) 55 60 50 55 20 
1921 (nov) 47 55 42 50 12t 
1922 (juni) 42 47 37 42 12! 
1922 (okt) 42 42 (47) d) 37 37 (42) d) lU 
1923 42 42 (47) 37 37 (42) 12t 
1924 42 42 (47) 37 37 (42) lU 
1925 (dec) 42 42 (47) 5 37 37 (42) 4 12i 
1926 42 42 (47) 5 37 37 (42) 4 12t 
1927 42 42 (47) 5 37 37 (42) 4 12i 
1928 42 47 5 37 42 4 lU 
1929 42 47 5 37 42 4 12t 
1930 (nov) 42 47 U 37 42 2 12t 
1931 (aug) 37 42 5 32 37 5 8t 
1932 (jan) 37 5 32 5 7t 

a) Samengesteld uit de verslagen van de arbeidsinspectie. 
b) AIle bedragen in centeno 
C) Met basis-loon wordt bedoeld de som van contractueel bedongen loon en vaste (niet in het contract vermelde) toeslag; het 

vormt een minimum, want vlijtpremies, loon voor overwerk e.d. kunnen hier nog bovenop komen. 
d) Het loon van arbeiders onder reengagementscontract werd in oktober 1922 vastgesteld op 42 c., waardoor er geen verschil 

meer bestond met het loon van arbeiders onder immigratiecontract. Gelijktijdig werd echter door de DPV voorgesteld " ... dat aan 
contractanten in reengagement zou worden uitbetaald: aan mannen 47 C. en aan vrouwen 42 c., tenzij een contractant door eigen 
schuld niet op loon zou komen, in welk geval met uitbetalen van het contractuele loon kon worden volstaan" Zie X, 21. 

I 
~ 
§ 
§ 
~ 

I 
w ..... 
-.l 



TABEL VI 

Basis-daglonen van mannelijke en vrouwelijke contractarbeiders op de ondernemingen aangesloten bij de A VROS ") b) 

Mannen Vrouwen 
Irnmigratie- Reengagements- Vaste toeslag Immigratie- Reengagements- Vaste toeslag ~ -Jaar contract contract contract contract Rijst per kg. 00 

1916 33 38 28 33 10 
1916 (sept) 35 40 30 35 10 
1917 35 40 30 35 10 
1918 35 40 30 35 10 I 1919 35 40 30 35 10 
1920 (febr) 41 46 36 41 10 
1920 (nov) 55 60 50 55 20 ~ 
1921 (mei) 47 52 42 47 121 ! 1922 (sept) 42 47 37 42 121 
1923 42 47 37 42 121 ~ 1924 42 47 37 42 121 
1925 42 47 37 42 12l III z 
1926 (febr) 42 47 f 1,- per m. 37 42 f 1,- per m. 12l i;l 
1927 42 47 idem 37 42 idem III '" 1928 42 47 idem 37 42 idem 12l 8 1929 42 47 idem 37 42 idem III ~ 1930 42 47 37 42 121 ~ 
1931 {sept) 37 37 C) 32 32 C) 7! c: 

'" 1932 37 37 C) 32 32 C) 7! >-j 

1933 Uan) 32 32 C) 27 27 C) 7! < > 1933 (aug) 32 32 2 c. aileen in 27 27 2 c. aileen in 7! Z 
reengagement reengagement '" c: 

1934 32 32 idem 27 27 idem 7} 

~ 1935 (maart) 30 30 idem 25 25 idem 7! 
1936 30 30 idem 25 25 idem 7! 
1937 30 30 idem 25 25 idem 7i 
1938 30 25 7! 
1939 30 25 7! 

") Samengesteld uit verslagen van de arbeidsinspectie. 
b) Aile bedragen in centen, tenzij anders vermeld. 
C) In september 1931 werd het verschil in contractueelloon tussen arbeiders onder immigratiecontract en onder reengagements-

contract opgeheven, maar de A VROS beval zijn leden daarbij aan "zo lang de omstandigheden dit zouden toelaten" in reengagement 
een hoger loon uit te betalen. Zie XV, 96. In augustus 1933 werd het verschil opnieuw in een regeling vastgelegd: aileen aan arbeiders 
onder reengagementscontract zou een vaste toeslag van 2 cent per dag betaald worden. 

------
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rijst bijbetaald werd 80). WeI werd in november 1920 het aan de arbeiders 
voor een kilo rijst in rekening gebrachte bedrag van 10 cent tot 20 cent 
verhoogd (tegelijk yond een loonsverhoging plaats; zie tabel V en VD, 
maar ook dit bedrag lag nog ver onder de kostprijs, die in 1920 voor de 
planters tot 70 cent per kilo opgelopen was 81). Na 1920 daalden de rijst
prijzen weer, en daarmee verminderde ook het verschil tussen de prijs die 
de planters betaalden en die zij de arbeiders in rekening brachten; deze 
laatste werd in de loop van 1921 tot 12t cent per kilo teruggebracht, gekop
peld aan een loonsverlaging. 

Het verband tussen de hoogte van het loon en de kosten van levens
onderhoud zou in de loop van de jaren twintig nog nauwer worden. In 1922 
werd het loon door de A VROS en de DPV opnieuw verlaagd, zonder dat 
daarover, zoals inmiddels gebruikelijk geworden was, overleg met het 
hoofd van de arbeidsinspectie plaatsgevonden had 82). De arbeidsinspectie 
stelde daarop in 1923 een onderzoek in naar de levensstandaard van de 
arbeiders en kwam daarbij tot de conclusie dat, wanneer men uitgaven voor 
ontspanning wilde meerekenen, het in de imrnigratiecontracten vermelde 
minimum van 42 cent per dag onvoldoende was; de plantersverenigingen 
bestreden deze conclusie. WeI werd door de werkgevers in december 1923 
toegezegd de contractuele lonen niet opnieuw te zullen verlagen zonder 
voorafgaand overleg met de arbeidsinspectie, en het dagloon van de arbei
ders door een toeslag op het loon te verhogen in die streken, waarvan de 
arbeidsinspectie kon aantonen dat de prijzen van levensmiddelen en ver
bruiksartikelen er abnormaal hoog waren 83). 

In de loop van 1925 werd door de Javaanse vereniging "Boedi Oetomo" 
een verzoekschrift aan de regering gericht, waarin aangedrongen werd op 
verhoging van de contractuele daglonen ter Oostkust van Sumatra; dit 
verzoekschrift werd om advies in handen gesteld van de Permanente Arbeids 
Commissie te Medan 84). Intussen was de arbeidsinspectie na december 1923 
voortgegaan met het verzamelen van gegevens over de levensbehoeften van 
de arbeiders ter Oostkust en over de prijzen van levensmiddelen en ver
bruiksartikelen, en dit had geleid tot de opstelling van een compleet koelie
budget. (Dit koelie-budget is hier opgenomen als bijlage lV). De arbeids
inspectie berekende d.m.v. dit koeliebudget dat een mannelijke contract
arbeider ter Oostkust voor zijn levensonderhoud dagelijks ± 47 cent nodig 
had, zodat het contractuele minimumloon van 42 cent volstrekt onvoldoende 
zou zijn 85). 

De werkgeversvertegenwoordigers in de PAC, waarin dit budget tegelijk 
met het verzoekschrift van Boedi Oetomo in 1925 besproken werd, wensten 
niet met de berekening van de arbeidsinspectie accoord te gaan. Daarop 

80) VI,32. 
81) VII, 30. 
82) VIII, 17. 
88) IX, 14. 
84) X, 4. 
88) X,20. 
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werd besloten een kleine commissie samen te stellen, bestaande uit een 
vertegenwoordiger van de arbeidsinspectie en van elk van de beide grote 
plantersverenigingen, ten einde een nieuw budget op te stellen 86). Deze 
commissie-van-drie kwam tot de conclusie dat het bedrag dat de manne
lijke arbeider dagelijks voor zijn levensonderhoud nodig had ± 38 cent 
was; volgens de commissie was door haar rapport aangetoond " . . . dat 
voor een lavaan een dagloon van 42 c. toereikend is om zich behoorlijk te
kunnen voeden en te kleden en om zich bovendien het noodige huisraad 
alsmede eenige genotsmiddelen aan te kunnen schaffen" 81). WeI was de 
commissie van mening dat de arbeidsinspectie aannemelijk gemaakt had 
dat op afgelegen ondememingen soms hogere prijzen voor de artikelen 
betaald moesten worden dan de in het budget vermelde, doordat hoge 
transportkosten en eventueel een hoge kedehhuur 88) in de prijzen door
berekend werden. De commissie drong er bij de beheerders van de onder
nemingen op aan de kedeh-houders in de hoge transportkosten tegemoet te 
komen, en slechts een minimale huur te vragen. De DPV en de A VROS 
stelden zich in een circulaire aan hun leden achter dit verzoek op. 

Over de hoogte van het koeliebudget ter Oostkust van Sumatra was bier
mee overigens nog geen overeenstemming bereikt, want de arbeidsinspectie 
was er in 1926 nog niet van overtuigd dat de berekening van de commissie 
uit de PAC juist, en de eigen berekening, die ongeveer 9 cent hoger uitkwam, 
onjuist was 89). Pas in het jaar daarop gaf de arbeidsinspectie toe en con
cludeerde na nieuwe onderzoekingen dat de contractant van een loon van 
42 cent juist kon toekomen 90). 

Er is bier vrij uitvoerig bij deze zaak stilgestaan, omdat er duidelijk door 
kan worden hoe nauw de band tussen de kosten van levensonderhoud en de 
hoogte van het loon geworden was, en hoever de bemoeienis van de over
heid - in dit geval de arbeidsinspectie - met het loonpeil ging. De Direc
teur van lustitie zette in 1925 in de Volksraad nog eens uiteen, wat de achter
grond van deze bemoeienis was. In het algemeen was de regering tegen 
vaststelling van minimumlonen, tegen 100nzettingen "en dergelijke in
grijpen in het vrije spel der economische krachten", maar hier betrof het een 
bijzonder geval. 

"Het zeer uitzonderlijk karakter der poenale sanctie-contracten legt de 
Regering, die als wetgeefster deze vrijheidsbeperking als een noodzakelijkheid 
in het leven heeft geroepen, ook de verplichting op om, desnoods met dwang, 
te zorgen dat de bezoldiging van deze contractarbeiders voldoende zij" 91). 

Een logisch uitvloeisel van deze zienswijze, en eigenlijk van de gehele, 
voortdurend toegenomen overheidsbemoeiing met de lonen, was het op-

86) XI, 6, 7. Dit budget is opgenomen als bijlage V. 
81) XI, 6. 
88) Kedeh (of toko) is de benaming voor de winkel op de onderneming. De kedeh 

was eigendom van de onderneming; de (meestal Chinese) kedeh-houder huurde 
hem. 

89) XI, 8. 
90) XII,45. 
91) Aangehaald in X, 22. 
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nemen van een bepaling omtrent een minimumloon in de koelie-ordon
nantie; in de koelie-ordonnantie van 1931 yond dit plaats. 

Hoewel de arbeidsinspectie er dus niet in geslaagd was aan te tonen dat 
de contractuele lonen te laag waren, waren DPV en AVROS er eind 1925/ 
begin 1926 toch toe overgegaan de lonen van de contractarbeiders te ver
hogen, niet omdat een verhoging van de kosten van levensonderhoud dit 
noodzakelijk zou maken, maar omdat, zoals het bestuur van de A VROS aan 
zijn leden schreef, ". .. de verbeterde omstandigheden eischen, dat ook de 
werkman daarvan medegeniet" 92). Bij deze loonsverhoging werd door de 
plantersverenigingen de voorkeur gegeven aan de vasts telling van een vaste, 
in principe aan aIle arbeiders uit te betalen toeslag boven een verhoging van 
het contractuele loon. De reden hiervoor was, dat de ondernemingen bij een 
eventuele teruggang van de conjunctuur de toeslag onmiddellijk konden 
laten vallen, terwijl zij aan een hoger contractueelloon tot de afloop van het 
contract - in het geval van een immigratiecontract kon dat 3 jaar duren -
gebonden waren 93). De A VROS bepaalde de vaste toeslag op het loon op 
f 1,- per maand, de DPV op 5 cent voor mannen, en 4 cent voor vrouwen 
per dag. 

De loontoeslag was een geheel andere zaak dan de premies voor zorg
vuldig of geregeld werk, of de betaling voor overwerk, maar niet alle be
heerders schenen dit te beseffen, want uit de verslagen van de arbeids
inspectie valt op te maken, dat de toeslag hier en daar onthouden werd aan 
minder ijverige of weinig volgzame arbeiders 94). Klachten hierover dateren 
van na het begin van de economische depressie, toen de ondernemers 
trachtten op allerlei wijzen hun kosten te drukken; v66r 1930 was dit 
streven minder sterk. 

Hierboven was reeds sprake van premies die aan arbeiders toegekend 
werden voor zorgvuldig werk, geregeld "uitkomen" (op het werk verschij
nen) en het verrichten van meer arbeid dan de opgedragen taak. Het verslag 
van de arbeidsinspectie over 1929 vermeldt dat op het merendeel der 
ondernemingen ter Oostkust dergelijke premies werden toegekend, die 
konden oplopen tot een maximum van f 2,50 tot f 3,- per maand 96). 

Uiteraard waren deze premies van invloed op het gemiddelde loonpeil, dat 
daardoor hoger kwam te liggen dan de som van het contractuele loon en 
de vaste toeslag, maar met welk bedrag het gemiddelde loon hierdoor 
verhoogd werd is moeilijk na te gaan. WeI bevat het verslag van de arbeids
inspectie over 1927 een soort steekproef: van telkens 2 ondernemingen der 
verschiIlende cultures ter Oostkust zijn de gemiddelde daginkomsten, 
inclusief premies en overwerklonen, vermeld; het blijkt dat de uitbetaalde 
lonen meestal enkele centen per dag boven de som van het contractuele 
loon en de toeslag lagen 9S). 

92) X,6. 
93) XV, 95. 
94) XVI, 83 en XVII, 143. 
96) XIV, 61. 
98) XII, bijlage 2a. 
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De koelle-ordonnantie van 1931 bracht een principiele wijziging op het 
gebied van de overheidsbemoeiing met het loon van de contractarbeiders, 
doordat daarin bepaald werd dat de werkgever ervoor moost zorgen 
" ... dat de inkomsten van de arbeider in behoorlijke mate in zijn normale 
levensbehoeften .. . voorzien". Wat tot de normale levensbehoeften van 
de arbeider gerekend moest worden werd vastgesteld in Staatsblad 1931 
no. 307. Dit Staatsblad bevatte een koelle-budget, waarbij uitgegaan was 
van het in 1926 opgestelde modeI 97). Het loon werd geacht voldoende te 
zijn als er door gedekt werden de kosten van de aanschaf van de in dit 
budget vermelde artikelen, vermeerderd met een toeslag van 15 % voor 
bijzondere levensbehoeften. Uitdrukkelijk werd door de arbeidsinspectie 
vermeld dat de regering met deze regeling niet het terrein der loonregeling 
"in wijdere zin" wilde betreden, maar slechts beoogde van overheidswege 
bescherming te geven bij bepaalde misstanden 98). 

In de eerste paragraaf is beschreven hoe de invoering van de nieuwe 
koelie-ordonnantie in 1931 samenviel met de omzetting op grote schaal van 
arbeid onder poenale sanctie in vrije arbeid. Behalve de daar genoemde 
redenen voor deze omzetting was er nog een reden die op het terrein van de 
lonen lag. Poonale sanctie-contracten werden voor langere tijd afgesloten, 
tot maximaal 3 jaar. Gedurende die periode zat de werkgever vast aan het 
in het contract vermelde loon, en bij een snel dalende conjunctuur, zoals 
die in 1930 begon op te treden, werkte dit in zijn nadeel, en in het voordeel 
van de contractarbeider. Vandaar dat de werkgevers de voorkeur gingen 
geven aan vrije arbeiders, wier loon spoedig verlaagd kon worden 99). 

Behalve door een omzetting van contractarbeid in vrije arbeid na afioop 
van het contract onder poenale sanctie trachtten de plantersorganisaties 
nog op andere wijzen het nadeel dat nu voor hen aan de poenale sanctie
contracten verbonden was te beperken. In de tweede helft van 1931 wendde 
de A VROS zich tot de regering om gedaan te krijgen dat in de nog lopende 
contracten het loon verlaagd werd. De regering achtte dit juridisch niet 
juist, maar wilde weI de bestaande bepaling, dat het contract om gewichtige 
redenen ontbonden kon worden, met soepelheid hanteren, wanneer de 
individuele ondernemingen daarom zouden vragen 100). 

Naast de ontbinding van het contract op verzoek van een van beide 
partijen "om gewichtige redenen" bevatte de koelie-ordonnantie ook nog 
de mogelijkheid tot ontbinding van het contract met wederzijds goed
vinden. In de jaren 1930 tim 1932 yond een dergelijke ontbinding in niet 
minder dan 76728 gevallen plaats. Van de mannelijke en vrouwelijke 

97) XV, 35, 36. 
98) XV,23. 
99) XV, 97, 98. In het artikel "De poenale sanctie en de crisis" wordt dit als voIgt 

omschreven: meer en meer wordt de voorkeur gegeven aan vrije arbeidsovereen
komsten, ". .. omdat daardoor een soepeler loonregeling mogelijk wordt en de 
arbeiderssterkte gemakkelijker aan de thans zo sne! wisse!ende omstandigheden 
kan worden aangepast". p. 289. 

100) XV,97. 
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arbeiders wier contract op deze wijze ontbonden werd sloten er 26710 een 
nieuw poonale sanctie-contract (met een lager loon), terwijl 45084 arbeid
(st)ers een vrije arbeidsovereenkomst aangingen (hieruit blijkt de voorkeur 
van de werkgevers voor vrije arbeid); de overige ± 5000 gaven de voorkeur 
aan terugzending naar Java. Bij een ontbinding van het contract met 
wederzijds goedvinden diende er streng op gelet te worden dat de partij van 
wie het initiatief niet uitging - in dit geval de arbeiders - inderdaad uit 
vrije wi! toestemde; volgens de arbeidsinspectie was dit in deze periode ter 
Oostkust weI het geval, omdat het meerendeel der arbeiders het belang van 
het behoud van geregelde, zij het enigszins verminderde inkomsten bleek 
in te zien 101). 

Behalve dat bij vrije arbeid het loon sneller verlaagd kon worden dan bij 
arbeid onder poenaJe sanctie, waren er aan de overgang op vrije arbeid 
nog enkele voordelen voor de werkgever verbonden. De koelie-ordonnantie 
verplichtte de werkgever namelijk in bepaalde gevallen tot uitbetaling van 
het loon of kosteloze voeding van de arbeider en/of zijn gezin zonder dat 
deze arbeid verrichtte. De arbeider had vrij op de I e en 16e dag van iedere 
maand, alsmede op de gebruikelijke feestdagen; over deze dagen ontving 
hij weI loon. De arbeider moest loon uitbetaald worden, wanneer hij bereid 
en in staat was arbeid te verrichten, maar de werkgever geen gebruik van 
zijn arbeid maakte - in de crisisjaren na 1930 een bepaling van veel belang. 
Voorts moest de werkgever de arbeider en diens gezin onderhouden in de 
periode tussen de afloop van het contract en de terugzending naar de plaats 
van herkomst. Aan het gezin van de arbeider die in het hospitaal opge
nomen was moost de werkgever kosteloos voedsel verstrekken, wanneer 
het niet zelf in zijn onderhoud kon voorzien. Ten slotte bevatte de koelie
ordonnantie de bepaling dat van een contractarbeidster in geval van 
zwangerschap geen arbeid gevorderd mocht worden van kort v66r tot een 
maand na de bevalling, terwijl over die periode weI loon uitbetaald moest 
worden. 

Van al deze bepalingen hadden voor 1930 ook de vrije arbeid(st)ers ge
profiteerd, die toen op de ondernemingen een kleine minderheid vormden 
en als het ware opgingen in de massa der contractanten, maar uit de ver
slagen van de arbeidsinspectie over de jaren na 1930 valt op te maken dat 
deze voordelen niet meer aan de vrije arbeiders toegekend werden 102). De 
plicht om de arbeider uit te betalen wanneer hij wilde werken maar er geen 
werk voor hem was, gold niet voor vrije arbeiders; dit maakte het mogelijk 
hen slechts halve dagen tegen half loon te laten werken. Vele onderne
mingen gingen hiertoe in 1931 en 1932 over om zoveel mogelijk arbeiders 
in dienst te kunnen houden (belangrijk bij een eventuele opleving van de 
conjunctuur). Om de arbeiders toch aan de nodige inkomsten of voedings-

101) XV, 97, 98. 
Vit deze gang van zaken blijkt in de eerste plaats hoezeer de regering geneigd was 
rekening te houden met de belangen van de planters, en daarnaast hoe gemakkelijk 
de arbeidsinspectie voorbijging aan de nadelen die hieraan voor de arbeiders 
verbonden waren. 

102) XV, 102. 
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middelen te helpen werd hen door de ondememing een stuk: grond ter be
bouwing afgestaan, maar over het algemeen was <lit, qua oppervlakte en 
qua geschiktheid, met uitzondering van de tabaksondememingen, onvol
doende 103). Op aIle bovengenoemde punten bleek de omzetting van de 
arbeid onder poenale sanctie in vrije arbeid een verslechtering van de positie 
van de arbeiders in te houden. 

Afzonderlijke bespreking verdient de hoogte van het loon van de vrije 
arbeiders op de ondememingen. De verslagen van de arbeidsinspectie 
bevatten niet voldoende gegevens over deze lonen om voor de periode 
v66r 1930 doorlopende 100n-reeksen op te kunnen stellen, zoals dat voor 
de lonen van contractarbeiders weI mogelijk is. Uit de incidentele gegevens 
over de periode voor 1930 blijkt dat de weinige ondememingen ter Oost
kust die voor het grootste deel of uitsluitend met vrije arbeiders werkten, 
zoals de Deli Spoorweg Maatschappij en de Bataafsche Petroleum Maat
schappij, over het algemeen hogere lonen betaalden dan de overwegend 
met contractarbeiders werkende cultuurondernemingen 104). De relatief 
weinige vrije arbeiders op de cultuurondernemingen v66r 1930 verdienden 
over het algemeen dezelfde lonen als de contractarbeiders 105); in enkele 
gevallen lagen deze hoger dan die van de contractanten 106). 

Men zou kunnen verwachten dat de omzetting van contractarbeid in vrije 
arbeid in het begin van de jaren dertig door de werkgevers gebruikt zou 
worden om de lonen van vrije arbeiders terug te brengen tot een peil dat 
lager lag dan de lonen van contractanten - immers, de bepaling in de 
koelie-ordonnantie van 1931 omtrent het minimumloon gold niet voor de 
vrije arbeiders -, maar <lit gebeurde niet. Blijkbaar beseften de werkgevers 
dat het peil waartoe de lonen van de contractarbeiders in deze jaren ver
laagd werd - gekoppeld aan een daling van de kosten van levensonderhoud, 
vastgesteld door budget-onderweken - een absoluut minimum vormde. 
Ook na 1930 liepen de lonen van contractarbeiders en vrije arbeiders ter 
Oostkust van Sumatra vrijwel parallel, zoals een vergelijking van de lonen 
van contractarbeiders op ondernemingen aangesloten bij de A VROS 
(tabel Vn en van vrije arbeiders op ondememingen georganiseerd in de 
DPV duidelijk kan maken 107) (tabel VJD. Wei kregen de vrije arbeiders 
geen loon over de halfmaandelijkse rustdagen - over het aigemeen wei 
over de gebruikelijke feestdagen -, maar het verschil in beloning dat hier
door tussen contractanten en vrije arbeiders ontstaan was werd door de 
A VROS in augustus 1933 weggewerkt door de laatsten 2 cent per dag meer 
te betalen; bij een dagloon van 32 cent voor contractanten kwamen beide 
groepen arbeiders maandelijks op hetzelfde loon 108). De DPV ging pas 

103) XV, 100. 
104) Zie o.a. III, 22 en X, 23. 
105) VIII, 20 en XI, 30, 31. 
106) VII, 28. 
107) De ondernemingen aangesloten bij de DPV werkten sinds 1932 uitsluitend 

met vrije arbeiders. 
108) XVI, 81 , 82. 
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TABEL VII 
Basis-daglonen van mannelijke en vrouwelijke vrije arbeiders op de ondernemingen aangesloten bij de DPV 3 ) b) 

Mannen Vrouwen 
Eerste Eerste 

Jaar verband Herverband Vaste toeslag verband Herverband Vaste toeslag Rijst per kg. 

1931 (aug) 37 42 5 32 37 5 81 
1932 Uan) 37 37 5 in Ie verband 32 32 5 in Ie verband 7l 

lOin herverb. 10 in herverb. 
1932 (mei) 37 37 5 32 32 5 7l 
1933 37 37 5 32 32 5 7l 
1934Uuni) 32 32 3 27 27 3 7l 
1935 (aug) 30 32 3 aIleen in 25 27 3 aIleen in 7l 

herverband herverband 
1936 30 32 idem 25 27 idem 61 
1937 30 32 idem 25 27 idem 61 
1938 30 32 2 in Ie verband 25 27 2 in Ie verband 61 

3 in herverb. 3 in herverb. 
1939 30 32 idem 25 27 idem 7l 

3) Samengesteld uit de verslagen van de arbeidsinspectie. 
b) AIle bedragen in centeno 
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begin 1938 over tot deze verhoging van de lonen van vrije arbeiders door 
toekenning van een toeslag van 2 cent aan arbeiders in eerste verband 109). 

Zowel v66r 1931, toen de grote massa van de arbeiders uit contractanten 
bestond, als nadien, toen de vrije arbeiders verre in de meerderheid waren, 
stond de hoogte van het loon ter Oostkust van Sumatra in nauw verband 
met de kosten van levensonderhoud. V66r 1931 lag dit niet in een wet
telijke regeling verankerd, maar de planters-vertegenwoordigers in de PAC 
waren accoord gegaan met de opstelling van een koelie-budget als norm 
voor de hoogte van het loon. Na 1931 was de wettelijke basis er weI, en 
werd verscheidene malen d.m.v. koelie-budgets nagegaan of loonsverlaging 
mogelijk was (1932 110) en 1934 lll», dan weI of loonsverhoging nood
zakelijk was (1937 112»; de prijzen in de ondememings-kedeh's hadden 
bovendien de voortdurende aandacht van de arbeidsinspectie. Dit had aI
leen betrekking op de lonen van contractarbeiders, maar de lonen van de 
vrije arbeiders volgden die van de contractanten. 

De overgang van contractarbeid naar vrije arbeid ter Oostkust van 
Sumatra bracht, doordat deze samenviel met het begin van de econornische 
depressie, weI aanzienlijke veranderingen in het nominale loonpeil, maar 
niet in het niveau van het reele loon, omdat dit zowel voor als na die over
gang gebaseerd was op de kosten van levensonderhoud. WeI bood de koelie
ordonnantie de arbeider op het gebied van het loon een aantal secundaire 
voordelen, die de vrije arbeidsordonnantie niet kende; in zoverre betekende 
de overgang naar vrije arbeid een achteruitgang in de positie van de arbeider, 
al moet er bij gezegd worden dat in de loop van de jaren dertig een aantal 
van deze voordelen ook weer aan de vrije arbeiders toegekend werden. De 
prernies voor goede prestaties zullen in de tweede helft van de jaren twintig 
in ruimere mate toegekend zijn dan in de jaren dertig; de oorzaak van de 
hieruit voortvloeiende verslechtering in de loon-positie van de arbeiders 
was echter niet in de afschaffing van de poenale sanctie gelegen, maar in de 
econornische depressie van de jaren dertig. 

Een vraag moet ten slotte nog gesteld worden. De vervanging van con
tractarbeid door vrije arbeid in 1931/1932 betekende op het punt van het 
loon geen verbetering in de positie van de arbeider, maar houdt dit ook in 
dat, wanneer deze vervanging b.v. in 1925 plaats gevonden had, er ook dan 
geen verhoging van het reele loon plaats gevonden zou hebben? M.a.w. 
deed de poenale sanctie in de tijd van opgaande conjunctuur en tekort aan 
arbeidskrachten ter Oostkust van Sumatra dienst aJs rniddel om de lonen 
laag te houden, zoals verschillende auteurs uit de tijd zelf meenden? 113). 

Deze vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden. Een vergelijking zonder 
meer met de lonen in de inheernse kleine landbouw op Sumatra, die over het 

109) xvn, 142. 
110) XV, 99, 100. 
lll) XVI, 81, 82. 
112) xvn, 142, 143. 
llS) Middendorp, Twee achterlijke arbeidssystemen, 49, en, zij het met meer 

reserves, Van Blankenstein, De poenale sanctie, 66. 
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algemeen aanzienlijk hoger lagen, gaat niet op, omdat men dan de bedragen, 
door de werkgevers voor goedkope rijst, huisvesting, geneeskundige ver
zorging en ontspanning uitgegeven, in het loon van de contractarbeiders 
zou moeten verwerken, aangezien de arbeiders in de kleine landbouw deze 
zaken zelf moesten bekostigen. Ben andere benadering lijkt evenmin erg 
zinvol. Zowel Van Blankenstein als Middendorp waren van mening dat de 
lonen van de contractarbeiders ter Oostkust verhoogd konden worden, 
gezien de hoge tantiemes en salarissen die aan het Europese personeel van 
de cultuurondernemingen uitbetaald werden, en de hoge dividenden die 
uitgekeerd werden lH). Zeker was dit mogelijk, maar de vraag is of dit ge
beurd zou zijn bij een eerdere afschaffing van de poenale sanctie. 

Men moet de gehele abnormale situatie van het ontbreken van een ar
beidsmarkt ter Oostkust en de noodzaak tot aanvoer van grote aantallen 
nieuwe arbeiders van Java in zijn beschouwing betrekken. De nieuwe ar
beiders sloten reeds op Java een contract, en konden niet weten wat het 
daarin bedongen loon ter Oostkust, waar het prijspeil belangrijk hoger lag 
dan op Java, waard was; op het moment van aanwerving waren zij boven
dien niet in de eerste plaats geinteresseerd in de hoogte van het loon. Bij 
stijging van de vraag naar koelies werden niet de koelielonen verhoogd, 
maar stegen de wervingspremies, zoals Meyer Ranneft in 1914 reeds vast
stelde 116). Nu kan men stellen dat de vrije arbeiders, wanneer zij ter Oost
kust aangekomen waren en de waarde van hun loon hadden leren kennen, 
bij ontevredenheid daarover hun dienst konden verla ten, terwijl arbeiders 
onder poenale sanctie dat niet konden, maar de vraag is dan of vrije ar
beiders ter Oostkust veel alternatieven hadden. Door de hoge graad van 
georganiseerdheid van de ondernemingen - tegenover de totale afwezigheid 
van organisatie bij de ondernemingsarbeiders -, waardoor vrijwel overal 
dezelfde lonen betaald werden, had verandering van onderneming uit het 
oogpunt van betere betaling geen zin. Bovendien vormde de bevolkings
landbouw ter Oostkust geen belangrijk alternatief. Dit alles leidt tot de 
conclusie dat afschaffing van de poenale sanctie v66r 1925 niet geleid zou 
hebben tot een belangrijke stijging van de lonen ter Oostkust van Sumatra, 
en deze zienswijze wordt ondersteund door de gang van zaken in 1937: toen 
ontstond er weer een grote behoefte aan nieuwe arbeiders ter Oostkust, 
waarvan er meer dan 40000 van Java aangevoerd werden. Om dit mogelijk 
te maken werd niet het loon van deze overwegend vrije arbeiders verhoogd, 
maar werd slechts de wervingsactiviteit verhoogd. De oorzaak van de lage 
lonen van de arbeiders op de ondernemingen ter Oostkust van Sumatra 
was niet in de eerste plaats gelegen in de poenale sanctie op de arbeids
contracten, maar in de omstandigheid dat Java een schier onuitputtelijk 
reservoir aan arbeidskrachten vormde. 

114) Van Blankenstein, De poenale sanctie, 63 en Middendorp, Twee achter
lijke arbeidssystemen, 49. 

116) Meyer Ranneft, "De misstanden", II, 56. 
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3.2. Pensioenen 
De verschillende koelie-ordonnanties verplichtten de werkgevers niet 

tot uitkering van pensioenen na langdurige diensttijd of bij invaliditeit. 
Niettemin had den verschillende maatschappijen ter Oostkust van Sumatra 
een pensioenregeling voor de bij hen in dienst zijnde arbeiders ingevoerd. 
De voorwaarden waaronder men voor een pensioen in aanmerking kwam 
verschilden van maatscbappij tot maatschappij, maar de meest voor
komende regeling was die waarbij aan arbeiders na 25 jaar dienst een 
pensioen van f 7,50 per maand toegekend werd 116). 

Als oudste van de cultures ter Oostkust liepen de tabaksondernemingen 
voorop bij de invoering van pensioenregelingen, maar ook verschillende 
rubbermaatschappijen gingen hiertoe over. In 1920 trof de organisatie van 
tabaksondernemingen ter Oostkust, de DPV, een regeling, waardoor aan 
Javaanse arbeiders, die in en door de dienst ongeschikt voor de arbeid ge
worden waren, na hun terugkeer naar Java een pensioen van f 7,50 per 
maand kon worden toegekend 117). 

Over het aantal arbeiders dat van de verschillende pensioenregelingen 
profiteerde valt bij gebrek aan gegevens weinig te zeggen. Van Blankenstein 
vermeldt dat er in 1927 in de tabak 5265 pensioen-trekkenden waren 118), 
en dit gegeven stemt aardig overeen met de mededeling van mr. Fruin in 
1924 in de Volksraad, dat de tabaksmaatschappijen een half miljoen per 
jaar aan pensioenen uitbetaalden 119). 

In 1926 drong de A VROS in 2 circulaires bij zijn leden aan op invoering 
van een algemene pensioenregeling 120). Na 25 jaar dienst zou aan man
nelijke contractarbeiders f 7,50 per maand, en aan vrouwelijke arbeiders 
f 6,- moeten worden uitgekeerd, en dezelfde bedragen zouden ook be
taald moeten worden aan arbeid(st)ers die v66r een 25-jarige diensttijd in 
en door de dienst invalide geworden waren 121). Ret AVROS-bestuur had 
met dit initiatief weinig succes, want een belangrijke toename van het 
aantal maatschappijen met een pensioenregeling yond in deze jaren niet 
plaats. 

Ben van de redenen waarom maatschappijen tot invoering van een pen
sioenregeling overgingen was dat zij hoopten op deze wijze een vaste kern 
van arbeiders te krijgen, die om voor een pensioen in aanmerking te komen 
zich telkens opnieuw reengageerden 122). Een duidelijke tekortkoming van 
vrijwel alle pensioenregelingen was dat zij niet op een fonds gebaseerd 
waren, maar dat de pensioenen uit de jaarlijkse exploitatie-rekening be
kostigd moesten worden. Bovendien was steeds vastgelegd dat pensioenen 
uitsluitend zouden worden uitgekeerd zolang de financiele draagkracht 

116) XI,72. 
117) VIT,40. 
118) Van Blankenstein, De poenale sanctie, 58. 
119) Aangehaald in X, 56. 
120) XI,72. 
121) xm, 55, 56. 
122) Versluys, Vormen en soorten van loon, 215. 
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van de maatschappij dit toeliet. Toen nu de maatschappijen door de 
economische depressie van de jaren dertig in moeilijkheden geraakten, 
gingen de meeste in 1931 en 1932 over tot staking van de uitkering van 
pensioenen of vermindering van de uitgekeerde bedragen; ook werden 
de voorwaarden om voor pensioen in aanmerking te komen dikwijls ver
zwaard 123). Ook in de jaren 1933 tim 1936 kwamen de wijzigingen in de 
pensioenregelingen neer op verhoging van de voor pensioen vereiste dienst
tijd en verlaging van het pensioenbedrag 124). 

Op het punt van de pensioenen was de positie van de arbeiders op de 
ondernemingen ter Oostkust van Sumatra in de jaren dertig slechter dan in 
de tweede helft van de jaren twintig, maar de gegevens ontbreken om vast te 
kunnen stellen in hoeverre het aantal pensioentrekkende en pensioen
gerechtigde arbeiders afnam, en in hoeverre de verlaging van de uitkeringen 
- rekening houdende met de daling van de kosten van levensonderhoud -
een reele achteruitgang betekende. De verslechtering was volledig een 
gevolg van de economische depressie en stond geheel los van de overgang 
van contractarbeid naar vrije arbeid, en daarmee ook van de afschaffing 
van de poenale sanctie. 

4. BEHANDELlNG VAN DE ARBEIDBRS 

4.1. Algemeen 

Men dient onderscheid te maken tussen de behandeling van de arbeiders 
door de ondememingsleiding en het hoger toezicht houdend personeel 
enerzijds, en die door het lager toezicht houdend personeel anderzijds. De 
leiding van een onderneming was in handen van een beheerder (ook weI 
administrateur genoemd), die aangesteld werd door de maatschappij die 
eigenaar van de onderneming was. De beheerder werd terzijde gestaan door 
een aantal, over het algemeen Europese, assistenten. Uit de volgende cijfers 
over de jaren 1928 tim 1932 betreffende het aantal beheerders en assistenten 
in de gewesten Oostkust van Sumatra en Atjeh en Onderhorigheden blijkt 
dat iedere beheerder gemiddeld ongeveer 4 assistenten naast zich had. 
(Overigens laten deze cijfers ook de inkrimping van het hoger personeel ten 
gevolge van het begin van de economische depressie zien). 

TABEL vm 
Aantallen hoger toezichthoudend personeel op de ondernemingen ter Oostkust van Sumatra en in 

Atjeh en Onderhorigheden &) 

Beheerders Assistenten 
Jaar Nederlanders Buitenlanders Totaal Nederlanders Buitenlanders Totaal 

1928 235 156 391 1251 586 1837 
1929 237 166 403 1340 613 1953 
1930 229 166 395 1174 524 1698 
1931 213 148 361 1005 408 1413 
1932 182 138 320 789 252 1041 

&) Samengesteld uit de verslagen van de arbeidsinspectie. 

123) XV, 106, 107. 
124) XVI, 92. 
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De beheerder bepaalde, rekening houdende met eventuele richtlijnen van 
de maatschappij, de grote trekken van het beleid op de ondememing, ook 
t.a.v. de behandeling van de arbeiders. In het eerste hoofdstuk is reeds mede
gedeeld dat die behandeling omstreeks 1900 veel te wensen overliet, maar 
dat, o.a. ten gevolge van het optreden van de arbeidsinspectie, tegen 1920 
een duidelijke verbetering opgetreden was. 

Dat deze verbetering voomamelijk de materieIe behandeling, en minder 
de omgang met de arbeiders betrof, kan blijken uit het verslag van de ar
beidsinspectie over 1920, waarin geconstateerd wordt dat vele werkgevers 
nog steeds niet gekomen waren tot het juiste besef van de verhouding die 
tussen werkgever en arbeiders behoorde te bestaan; nog al te veel zou bij 
die werkgevers het eigenbelang de redelijkheid overstemmen 125). Volgens 
de arbeidsinspectie oefende de poenale sanctie op de arbeidscontracten een 
nadelige invloed uit op de houding van de beheerders: 

"De straf- en dwangbepalingen van de koelie-ordonnantie hebben reeds 
sedert lang er toe geleid dat de werkgever het recht zich toekent om van den 
arbeider te eischen onvoorwaardelijke gehoorzaamheid, met dit gevolg, dat 
er vaak weinig acht geslagen wordt op de belangen van de koeIies". 

Verzoeken en bezwaren door de koelies naar voren gebracht zouden vaak 
niet serieus behandeld worden 126). Gaat het hier nog om een opzettelijke 
onjuiste bejegening van de arbeider, moeilijkheden konden ook voortkomen 
uit de kloof die er gaapte tussen de denkwereld van de Inlandse arbeiders 
en het Europese personeel. De arbeidsinspectie legde er de nadruk: op dat 
wat voor Europese begrippen heel gewoon en rationeel is, voor de weinig 
ontwikkelde Inlandse arbeider vaak onbegrijpelijk is; deze is vaak achter
dochtig en zoekt daardoor achter goed bedoelde handelingen geheel on
juiste beweegredenen 127). Vandaar dat de arbeidsinspectie het streven onder 
het Europees personeel om zich de landstaal der koelies eigen te maken en 
kennis van de adat van het werkvolk op te doen toejuichte; door een beter 
begrip van de mentaliteit van de Javaan en de Soendanees zou minder 
worden misgetast bij de leiding en de behandeling van de arbeiders 128). 

Afzonderlijke bespreking verdient de positie van de assistenten op de 
ondememingen. Zij verkeerden in een bijzonder afhankelijke positie van de 
beheerders, en dit bepaalde hun houding t.o.v. de arbeiders. Volgens Tjoeng 
deden zij alles waarmee zij meenden de belangen van de ondememing te 
kunnen dienen, zonder op de gevolgen te letten; zo kwamen assistenten tot 
vele onverantwoordelijke daden 129). Vaak ging de zeggenschap van de 
maatschappijen over de bij hen in dienst zijnde assistenten zo ver, dat voor 
hen een trouwverbod gold; hun bestaanszekerheid was bijzonder gering. 
Hieruit kwam gebrek aan zelfvertrouwen voort, dat zich uitte in weinig 
zeltbeheersing in hun omgang met de arbeiders 130). Dit kon dan weer 

125) VIT,35. 
126) V, 19. 
121) VI,24. 
128) vrn, 22 en XIV, 46, 47. 
liB) Tjoeng, Arbeidstoestanden, 104, 105. 
1SO) V, 19. 
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leiden tot een aanval van een of meer arbeiders op de assistent, wiens 
positie weinig benijdenswaardig was, als het ware tussen twee vuren in. 

De Javaanse arbeiders stonden onder opzichters van hun eigen landsaard, 
die mandoers genoemd werden, de Chinese onder tandils. Deze opzichters 
werden uit de arbeiders gerecruteerd, waarbij niet altijd met de nodige zorg 
te werk werd gegaan, of waarbij onjuiste criteria aangelegd werden. In alle 
verslagen van de arbeidsinspectie over de hier behandelde periode treft men 
klachten aan over mishandelingen, knoeierijen op financieel gebied en 
ongecontroleerde machtsuitoefening van deze opzichters; Van Blankenstein 
spreekt m.b.t. hen van "ware tyrannen der koelies vaak" 131). Men dient 
daarbij echter weI te bedenken dat zij hun macht uitsluitend aan de onder
nemingsleiding te danken hadden, en dat deze verantwoordelijk was voor 
toezicht daarop. Ontbrak dit toezicht, dan kon er een zeer ongewenste 
situatie ontstaan, omdat de man doers en tandils er dikwijls door intimidatie 
in slaagden de arbeiders van het indienen van klachten bij de arbeids
inspectie af te houden; een koelie die in 1919 toch bij de arbeidsinspectie een 
klacht tegen een mandoer ingebracht had, werd om die reden door die 
mandoer mishandeld 132). 

Vit het bovenstaande zou men de indruk kunnen krijgen dat de behan
deling van de arbeiders in algemene zin omstreeks 1920 nog ronduit slecht 
genoemd kon worden, maar tegenover een aantal negatieve kunnen ook 
positieve punten geplaatst worden. Reeds omstreeks 1912 werd geconsta
teerd dat verscheidene beheerders er naar streefden het de koelies zo 
"senang" (aangenaam) mogelijk te maken 133), en de arbeidsinspectie 
noemde het in 1919 een gelukkig verschijnsel dat op veel ondememingen de 
arbeiders op een behoorlijke toon werden aangesproken 134). Ook besteedden 
de meeste ondememingen zorg aan de ontspanning van de arbeiders, 
meestal door de aanschaf van een gamelan. Deze tendens tot een betere 
behandeling van de arbeiders werd in de loop van de jaren twintig sterker, 
al verdwenen de schaduwkanten zeker niet. Voor de ontspanning van de 
arbeiders werd steeds meer gedaan, o.a. door bevordering van de bij de 
arbeiders zeer in de smaak vallende voetbalsport en door bioscoopvoor
stellingen; het verslag van de arbeidsinspectie over 1925 stelde vast dat voor 
vermakelijkheden algemeen voldoende zorg gedragen werd 13S). In 1926 
constateerde de arbeidsinspectie dat de behandeling van de werkman over 
het algemeen bevredigend was. De beheerders streefden er naar het recht
streekse contact met hun arbeiders te intensiveren door bekend te maken 
dat dezen zich op bepaalde dagen tot de beheerder konden wenden 186). 

181) Van Blankenstein, De poenale sanctie, 9. 
132) VI,25. 
133) III, 2, 3. 
134) VI,60. 
136) X,47. 
186) Sternberg, Die Betriebsverhaltnisse, 55. Sternberg vermeldt, dat de Neder

landers beweerden dat vooral de Duitse assistenten bruut-militair tegen de koelies 
optraden en daardoor het slachtoffer werden van koelieaanvallen. Sternberg, 
zelf Duitser, houdt deze stelling voor "volstrekt onhoudbaar". 
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Inmiddels was in de positie van de assistenten verandering gekomen, 
doordat op 1 maart 1922 de "Assistentenregeling ter Oostkust van Su
matra" van kracht geworden was, waardoor de rechtspositie van de as
sistenten aanzienlijk verbeterd werd 137). Hieruit hoefde niet onmiddellijk 
een beter optreden tegen de koelies te resulteren, maar een van de oorzaken 
van vroegere misstanden op dit gebied werd er toch door weggenomen. Ret 
optreden van het Javaans en Chinees toezicht houdend personeel bleef 
problemen opleveren, wat o.a. uit het volgende kan blijken. In de tweede 
helft van de jaren twintig waren een aantal rubberondernemingen er Lv.m. 
de hoge rubberprijzen toe overgegaan de arbeiders ook op de contractuele 
rust- en feestdagen rubber te laten tappen, uiteraard op basis van vrijwillig
heid en tegen extra betaling. Bij een door de arbeidsinspectie ingesteld 
onderzoek bleek echter dat in een aantal gevallen de arbeiders toegestemd 
hadden uit vrees voor het Inlands personeel, dat hiertoe pressie uit
oefende 138) . Voorts vermeldt de arbeidsinspectie o.a. als misdragingen van 
dit personeel - naast de hieronder te behandelen mishandelingen -
dwang om deel te nemen aan een loterij of een feest, om eetwaren te be
trekken tegen abnormaal hoge prijzen, om huur te betalen voor een bij het 
dobbelen benodigde lamp 139). 

Als middel om tot een verdere verbetering van de behandeling van de 
arbeiders te komen werd in 1928 een arbeidsinspecteur belast met de onder
vraging van repatrierende ex-contractanten, die klachten en verzoeken 
tegenover hem naar voren konden brengen. Over het algemeen duidden de 
klachten niet op ernstige misstanden of wantoestanden op de onderne
mingen; de arbeidsinspectie leidde uit het feit dat het aantal klachten in 
1929 aanzienlijk lager lag dan in 1928 (469 tegen 692) af, dat van het af
monsteren een preventieve werking uitging 140). De werkgevers waren over 
het algemeen bereid aan de verzoeken van de arbeiders, die bij de af
monstering of bij de inspecties van de ondernemingen geuit werden, tege
moet te komen. In ren geval stuitte een door de arbeidsinspectie gesteund 
verzoek nog al eens op verzet van de werkgevers, hoewel het hier een zeer 
wezenlijke zaak betrof, n.l. de bevordering van een meer normale ver
houding tussen het aantal mannen en het aantal vrouwen op een onder
neming. Wanneer de betrokken onderneming geen geschikt werk voor 
vrouwen had, werden de kosten aan werving, huisvesting, enz. van vrouwen 
verbonden dikwijls door de werkgevers hoger aangeslagen dan de voordelen, 
die het scheppen van meer normale verhoudingen op dit gebied met zich 
bracht 141). 

De sterke inkrimping van het werkvolk ten gevolge van de economische 
depressie en de gelijktijdige overgang van contractarbeid naar vrije arbeid 
hadden voor de behandeling van de arbeiders in algemene zin belangrijke 

187) XI,60. 
138) X, 46, 47. 
139) XII,48. 
1(0) XIV, 58. 
Ul) XIII, 61, 62. 
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gevolgen. In de eerste plaats werd bij deze inkrimping streng geselecteerd 
zowel op fysiek als op houding der arbeiders, zodat aIleen de in de ogen van 
de ondememingsleiding echt goede elementen overbleven. Verder werden 
de arbeidsintensiviteit en het toezicht daarop minder, waardoor een be
Iangrijke oorzaak van arbeidsconflicten en moeilijkheden weggenomen 
werd. "Door de tijdsomstandigheden en ondervindingen van de crisisjaren" 
kwamen bovendien nieuwe inzichten onder het leiding gevend en toezicht 
houdend personeel op; ook hier werden bij de talrijke ontslagen de minder 
goede elementen het eerst verwijderd 142) . Dit alles droeg bij tot wijziging in 
gunstige zin van de arbeidsverhoudingen op de ondememingen ter Oostkust 
van Sumatra 143). Ook de overgang van arbeid onder poenale sanctie naar 
vrije arbeid had een gunstige invloed op de verbetering van de arbeidsver
houdingen, doordat de arbeiders niet Ianger door de vrees voor de toepas
sing van dwangmaatregelen, maar met behulp van normale middelen aan 
het bedrijf moesten worden gebonden 144). Meer en meer ging men inzien, 

". .. dat tactvol optreden, billijke behandeling en belangstelling in de nooden 
der arbeiders en hunne gezinnen de aangewezen middelen zijn om een goeden 
geest te kweeken en aldus de banden tusschen werkgever en werknemer te 
versterken, hetgeen - juist in deze tijden van depressie kwam dit sterk naar 
voren - beider partijen welbegrepen belang is" 145) . 

Toch moet men hieruit niet de conclusie trekken dat gebreken en tekort
komingen in de behandeling van de arbeiders nu niet meer voorkwamen. 
Wat het hoger toezicht houdend personeeI betreft kan gewezen worden op 
de in het voIgende gedeelte behandelde mishandelingen van arbeiders door 
Europees personeel, waaraan men zich ook na 1930 nog schuldig maakte, 
op een zijn arbeiders in het gezicht spuwende beheerder 146), en, aIs curieus 
geval, op een assistent, die, in de mening dat hij met een ondememings
arbeider te doen had, een in burger geklede agent van de veldpolitie met zijn 
wandeIstok te lijf ging, omdat deze het niet nodig gevonden had bij het pas
seren van de assistent van zijn rijwiel te stappen 147). Men krijgt echter de 
indruk in deze gevallen met uitzonderingen te doen te hebben, wat niet 
zonder meer van misdragingen bij de mandoers en tandils in deze periode 
gezegd kan worden. Het verslag van de arbeidsinspectie over de jaren 
1933 tim 1936 spreekt van talloze klachten van arbeiders over vexaties en 
knoeierijen van velerlei aard gepleegd door het Aziatisch toezicht houdend 
personeel 148) . Zo waren op verschillende ondememingen de hoofdmandoer 
of andere mandoers betrokken bij de inning van de fitrah, de gave van aIle 
IsIamitische gelovigen voor de armen; het kwam voor dat de opbrengst 
ervan gelijk tussen de godsdienstvoorganger en de hoofdmandoer verdeeld 

142) XV, 75, 76. 
143) XVI, 54. 
144) xvn, 115, 116. 
145) XVI, 55. 
146) xvn, 118. 
147) XVIII, 89. 
148) XVI, 56 
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werd, waarbij deze Iaatste van zijn positie gebruik maakte om de arbeiders 
tot betaling te dwingen 149). Op de tabaksondernemingen hadden de Chinese 
hoofdtandils altijd al een bijzondere machtspositie ingenomen, die hen 
vooral tot financiele manipulaties ten koste van de arbeiders verleid had. 
Pogingen van de DPV en de arbeidsinspectie in de jaren dertig om bier een 
einde aan te maken hadden slechts gedeeltelijk succes 160). 

Ook op andere punten lieten de omstandigheden van de arbeiders in 
de jaren dertig nog weI te wensen over. Op verzoeken van arbeiders om uit
breiding van de ontspanningsmiddelen werd vaak afwijzend beschikt i.v.m. 
de slechte tijdsomstandigheden, al trad hierbij na 1936 weer een verbetering 
op 151). De verhouding tussen het aantal mannen en het aantal vrouwen op 
verschillende ondernemingen bleef een onderwerp van aanhoudende zorg 
voor de arbeidsinspectie. In vele gevallen bedroeg het aantal vrouwen 
slechts de helft of minder van dat van de mannen, terwijl de arbeidsinspectie 
als minimale norm voor afgelegen ondernemingen een verhouding van 3 
mannen op 2 vrouwen aangehouden wilde zien 152). 

Ondanks dit alles moet toch tot een belangrijke verbetering van de ar
beidsverhoudingen en de behandeling van de arbeiders in het algemeen in 
de periode 1920-1940 geconcludeerd worden. Deze verbetering was niet in 
de laatste plaats te danken aan de afschaffing van de poenale sanctie, die er 
veel toe bijgedragen had om op de ondernemingen een sfeer te scheppen, die 
gunstig bij die van vroeger afstak 153). 

4.2. Mishandelingen 

Bij het onderzoek dat rnr. Rhernrev in 1903 ter Oostkust van Sumatra 
ingesteld had was gebleken dat het slaan van arbeiders door toezicht 
houdend personeel'van de ondernemingen een wijdverbreid euvel vormde. 
De maatregelen die de regering ter bestrijding van dit kwaad genomen had 
hadden weI gedeeltelijk effect gesorteerd, maar hadden toch niet kunnen 
bewerken dat mishandelingen omstreeks 1920 niet meer voorkwamen, 
zoals blijkt uit tabel IX. Veroordeling van het Europees en Inlands personeel 
vond niet aIleen plaats wegens het eenvoudige toedienen van slagen aan 
arbeiders, maar ook wegens mishandelingen van ernstiger aard 151). In 1920 
kwamen 7 arbeiders om het leven als "indirect" gevolg van toegebrachte 
slagen: een Javaanse arbeider die een hartkwaal had overleed plotseling 
nadat hij door een assistent geslagen was, terwiji in de 6 andere gevallen 
sprake was van een gescheurde vergrote milt als gevolg van een toegediend 
pak slaag; in 4 van deze gevallen was de schuldige een mandoer 155). De 
verslagen van de arbeidsinspectie over de volgende jaren bevatten geen 

149) XVI,72. 
150) xvn, 137. 
151) XVI, 71 en xvn, 128. 
151) xvn, 135. 
153) xvm, 84. 
1M) VIII, 27. 
155) VII, 38. 
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gegevens over de gevolgen van mishandelingen van arbeiders, zodat deze 
cijfers voor 1920 op zichzelf blijven staan. 

TABEL IX 
Aantal veroordelingen wegens mishandeling van arbeiders (z.g. "klapzaken") van 
het hoger en lager toezicht houdend personeel op de ondernemingen ter Oostkust van 

Sumatra"') 

Jaar Aantal veroordelingen 

Hoger toezicht houdend Lager toezicht 
personeel houdend personeel 

Beheerders Assistenten Mandoers en tandils Totaal 

1920 81 
1921 80 
1922 66 
1923 155 
1924 200 
1925 13 38 202 253 
1926 10 44 303 357 
1927 9 47 548 604 
1928 5 36 439 480 
1929 7 26 358 391 
1930 1 42 299 342 
1931 4 29 267 300 
1932 2 22 145 169 
1933 2 16 127 145 
1934 1 22 102 125 
1935 2 15 117 134 
1936 2 13 92 107 
1937 6 16 119 141 
1938 7 10 215 232 
1939 1 30 222 253 

"') Samengesteld uit de verslagen van de arbeidsinspectie. 

Vit de cijfers in tabel IX zou men een toename van het aantal gevallen 
van mishandeling van arbeiders tot 1928 kunnen afieiden, maar die con
clusie zou voorbarig zijn. De sterke stijging van het aantal veroordelingen 
wegens mishandelingen, met name van het Iniandse personeeI, moest 
volgens de arbeidsinspectie niet uit een meer drastisch optreden van het 
personeel verklaard worden, maar uit het feit dat de arbeider zich op dit 
gebied minder liet welgevallen, en zich dikwijls beklaagde over gevallen, 
waarin hij vroeger berust zou hebben 156). Mr. Buffart, de voorzitter van de 
AVROS, meende in 1927 dat het aantal "klapzaken" in de toekornst nog 
weI kon stijgen, niet omdat het kwaad toenam, maar omdat de arbeiders, 
zich steeds meer bewust van hun rechten, zich in veel meer gevallen dan 
vroeger beklaagden 157) . 

156) XIII, 99, 100. 
167) Aangehaald in Middendorp, Twee achterlijke arbeidssystemen, 40. 
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De toenarne van het aantal veroordelingen in de loop van de jaren 
twintig droeg er weI toe bij dat de kwestie van de koeliemishandelingen een 
centrale plaats in ging nemen in de discussie over het al dan niet hand
haven van de poenale sanctie. Andere elementen die hiertoe bijdroegen waren 
het bekend worden van een aantal spectaculaire mishandelingszaken, die 
hieronder nog ter sprake komen, en een toename van het aantal aanvallen 
van arbeiders op toezicht houdend personeel, waartoe een uitgedeelde klap 
vaak de aanieiding vormde: de arbeidsinspectie berekende dat in aIle 
buitengewesten in dejaren 1923 tim 1926 dit in respectievelijk 46,15,30 en 
26% van de koelieaanslagen het geval geweest was 158). De arbeidsinspectie 
constateerde dat het vooral de jongere ondernemingen waren waarop zich 
de meeste mishandelingsgevallen voordeden, en leidde daaruit af dat 
enerzijds onder de ,nieuwe arbeiders misscbien weI vaak slechte elementen 
schull gingen, maar dat anderzijds 

" .. . het dikwij\s overbelaste ontginningsprogramma, het koortsachtige tempo, 
waarin de ondernemingen als uit den grond moeten verrijzen, als een diep in
grijpende factor (moet) worden beschouwd, aan de zware eischen waarvan 
het nieuwe ongetrainde werkvolk slecht kan voldoen en welke het toezicht 
houdend personeel zich des te eerder doet vergeten" 159). 

Ook de regering was van mening dat in sommige gevallen een op de 
spits gedreven werksysteem van invloed kon zijn op het slaan van de 
koelies 160). 

In 1925 bleek dat op de in het gewest Benkoelen gelegen ondernemingen 
Sindang Palembang en Soeban Ajam ernstige gevallen van mishandeling 
van arbeiders voorgekomen waren, en in de loop van 1926 kwam aan het 
licht dat ook op de ter Oostkust van Sumatra gelegen, onder Japans beheer 
staande onderneming Poeloe Mandi "ergerlijke koeliemishandelingen" 
plaats gevonden hadden 161). Een zaak die eind 1926 ruchtbaar werd was 
nog beschamender voor de planterswereId, omdat een van de grote planters
verenigingen, de DPV, daar als organisatie bij betrokken was. Contract
arbeiders, die gedeserteerd waren en vervolgens door de politie opgepakt, 
werden door de politie overgegeven aan de opsporingsdienst van de DPV. 
Wanneer de gedroste arbeiders niet wilden opgeven van welke onder
neming zij atkornstig waren, werden zij door leden van deze opsporings
dienst gesiagen en geschopt 162); Van Blankenstein spreekt i.v.m. deze zaak 
van "er steiselmatig op ranselen" om hen tot spreken te dwingen 163). 

DadeIijk na het bekend worden van deze mishandelingen bief het bestuur 
van de DPV de gehele opsporingsdienst op; in samenwerking met de 
A VROS ging de DPV over tot verbetering van het reeds bestaande dactylo-

158) XII, 48. 
159) XII, 137. 
160) XII,48. 
161) XI, 8. 
162) XII, 43. 
163) Van Blankenstein, De poenale'sanctie, 22, 23. 
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scopisch bureau te Medan, wat de identificatie van weglopers op andere 
wijze mogelijk moest maken 164). 

In de Volksraad werd door tegenstanders van de poenale sanctie een 
verband gelegd tussen deze ernstige gevallen van mishandeling en het 
bestaan van de poenale sanctie op de arbeidscontracten. De Directeur van 
Justitie wenste een causaal verband niet zonder meer te aanvaarden, al 
moest hij toegeven, 

" .. . dat in de omstandigheid dat de koelie, gebonden aan zijn contract, niet 
weg kan en bij desertie naar de onderneming wordt teruggebracht, de moge
lijkheid is gelegen dat de koelies, vooral in veraf gelegen streken, onder ge
desequilibreerde of gewetenlooze lieden ten prooi vallen aan een systeem van 
terrorisatie, dat ontdekking van mishandelingen moeiIijk maakt" 165). 

Toch moesten volgens de regering deze wantoestanden in de eerste plaats 
als op zichzelf staande incidenten worden beschouwd, want "de geest van 
de duistere Deli-jaren van vroeger" bestond niet meer, ook niet in de cul
tuurgebieden die nu nieuw ontgonnen werden 166). (De afdeling Asahan, 
waarin de ondememing Poeloe Mandi lag, was zo'n gebied). De regering 
ontraadde de Volksraad dan ook de aanvaarding van een motie-Midden
dorp, waarin n.a.v. het bij de opsporingsdienst van de DPV voorgevallene 
op een sneIle afschaffing van de poenale sanctie aangedrongen werd; deze 
motie werd in 1927 met 9 stemmen voor en 34 tegen door de Volksraad 
verworpen 167). 

WeI bezon de regering zich op andere maatregelen die het aantal mis
handelingsgevallen zouden moeten verminderen. De regering beschikte 
reeds op grond van de wervingsordonnantie van 1914 over de mogelijkheid 
om voor ondememingen waar de arbeiders slecht behandeld werden een 
wervingsverbod uit te vaardigen; tegen ondememingen als Soeban Ajam 
en Poeloe Mandi werd deze maatregel inderdaad genomen. Ook kon de 
regering op grond van de koelie-ordonnantie van 1924 de poenale sanctie 
op de arbeidscontracten opheffen voor ondememingen waar wantoestanden 
heersten; hiertoe werd echter niet overgegaan. Deze mogelijkheden werden 
nu aangevuld door het per 1 april 1926 in werking treden van een bepaling, 
op grond waarvan ieder die als assistent op een onderneming werkzaam 
wilde zijn, daarvoor een vergunning van het hoofd van het gewestelijk 
bestuur moest bezitten, welke vergunning bij emstige of vaker voorkomende 
fouten ingetrokken kon worden. Intrekking van zo'n vergunning vond na 
1926 slechts sporadisch plaats; vaker werd een waarschuwing gegeven dat 
bij een volgend geval van mishandeling daartoe overgegaan zou worden 168). 

Deze maatregel had aileen betrekking op het Europees personeel. Maat
regelen waardoor zowel dit als het Inlands personeel aangepakt konden 

164) XII, 43. 
165) Aangehaald in XI, 8,9. 
166) XI, 11. 
167) XII, 38. 
168) Zie o.a. XIII, 51. 
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worden werden niet door de overheid, maar weI van ondememerszijde 
getroifen. AI vroeg was door verschillende maatschappijen de regeling in
gevoerd dat veroordeling wegens slaan van arbeiders tot ontslag leidde 169). 

In 1928 werd door de DPV aan de aangesloten ondememingen voorge
schreven dat elk personeelslid, dat zich aan slaan van het werkvolk schuldig 
maakte, onvoorwaardelijk moest worden ontslagen 170). In hoeverre hier
aan de hand gehouden werd is moeilijk na te gaan; zeker niet aile onder
nemingen ter Oostkust van Sumatra pasten deze regel toe. Toch schreef de 
arbeidsinspectie de daling van het aantal veroordelingen wegens "klap
zaken" ten dele aan deze gedragslijn toe; daamaast zouden gewijzigde in
zichten bij het toezicht houdende personeel een rol spelen: men besefte dat 
het risico van een klap - in de vorm van een wraakoefening van de arbei
der - groter was dan voorheen 171). 

Vanaf 1928 daalde het aantal veroordelingen wegens mishandeling van 
arbeiders sterk, tot in 1936 een minimum bereikt werd (Zie tabel IX). 
Verschillende factoren speelden hierbij een rol. In de eerste plaats kan ge
wezen worden op de zo juist beschreven maatregelen van de kant van de 
overheid en de ondememers. Daamaast vormde een factor van betekenis 
de sterke vermindering van het aantal arbeiders vanaf 1930; bij de in
krimping van het werkvolk en het toezicht houdend personeel werd ge
tracht de beste elementen over te houden, wat tot een vermindering van het 
aantal rnishandelingen kon leiden. Ook het zo goed als stilstaan van de 
werving in bet begin van de jaren dertig was van betekenis, omdat juist de 
omgang met nieuwe arbeiders de meeste problemen opleverde. Mogelijk 
speelde ook de sterke inkrimping van de arbeidsinspectie in de jaren dertig 
een rol, waardoor misschien meer "klapzaken" onontdekt bleven; hiervoor 
ontbreken echter duidelijke aanwijzingen. En dan was er - last, but not 
least - de overgang van arbeid onder poenale sanctie naar vrije arbeid, 
een overgang die, zoals in het vorige gedeelte gebleken is, gepaard ging 
met een verandering van mentaliteit bij het personeel en van sfeer op de 
ondememing. 

Wat het aandeel van elk van deze factoren in de teruggang van het aantal 
mishandelingszaken geweest is valt moeilijk te zeggen, maar de niet onaan
zienlijke stijging van het aantal veroordelingen tegen het einde van de jaren 
dertig doet vermoeden dat de betekenis van het al dan niet met nieuwe 

~ arbeiders behoeven te werken niet onderschat moet worden; daamaast kan 
de uitbreiding van de arbeidsinspectie die in deze jaren weer plaatsvond in 
de cijfers tot uiting komen. 

Op het punt van de mishandeling van arbeiders op de ondememingen ter 
Oostkust van Sumatra steken de jaren dertig gunstig af bij de tweede helft 
van de jaren twintig. Dit betekent niet dat zich geen zeer emstige gevallen 
van rnishandeling meer voordeden - het verslag van de arbeidsinspectie 

169) xn,48. 
170) XllI,48. 
171) XllI, 99. 
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over 1939 verhaalt van een koelie, overleden aan door een mandoer toe
gebrachte schoppen in de miltstreek, en van een jonge immigrant, bezweken 
na afranseling door een mandoer en een hoofdmandoer 172) -, maar weI, 
dat het aantal gevallen van rnishandeling verrninderd was, in absolute zin, 
maar ook relatief, d.w.z. rekening houdende met het geringere aantal 
arbeiders in de jaren dertig. 

4.3. Geneeskundige verzorging 

Ret eerste verslag van de arbeidsinspectie stelt dat de sterftecijfers van de 
werklleden op de ondemerningen ter Oostkust van Sumatra de vergelijking 
met de gezondste plaatsen in Europa kunnen doorstaan 173). Of deze 
stelling voor de jaren waar dit verslag over handelt (1907 t/m 1910) juist is, 
valt te betwijfelen. Weliswaar staan geen exacte cijfers over deze jaren voor 
de gehele Oostkust ter beschikking, maar die over de jaren kort daama 
(1912 t/m 1914) wijzen op een sterfte-prornillage van ± 20. Op zich lijkt 
dit laag, maar men moet er bij de beoordeling van de sterftecijfers van de 
arbeiders ter Oostkust rekening mee houden, dat het hier niet een normale 
doorsnede van de bevolking betreft, maar een geselecteerde groep men
sen 174): vooral mannen, maar ook vrouwen tussen ± 16 en ± 50 jaar, bij 
aanwerving op Java of in China goedgekeurd voor arbeid op de onder
nerningen in de buitengewesten. Bij een vergelijking met Europese cijfers 
moet dit terdege in aanmerking worden genomen. Vervoort doet dit door 
tegenover de sterftecijfers van de ondemerningsarbeiders die van de Rot
terdarnse bevolking tussen 20 en 50 jaar te zetten; de sterfte onder deze 
Nederlandse bevolkingsgroep was in 1909 ongeveer 10 pro mille 176). 

Uit tabel X blijkt dat de sterfte onder de arbeiders in de jaren 1915 t/m 
1917 inderdaad tot dit niveau van ongeveer 10 daalde, en in de loop van de 
jaren twintig zelfs nog verder. Voor deze periode gaat de stelling uit het 
eerste verslag van de arbeidsinspectie weI op. Ret wekt dan ook geen ver
wondering, dat de arbeidsinspectie in de jaren twintig een over het algemeen 
bevredigende gezondheidstoestand constateerde. De ondernerningen waren 
in overgrote meerderheid aangesloten bij voor gezamenlijke rekening ge
bouwde hospitalen, die zeer goed functioneerden; volgens het vijfde verslag 
van de arbeidsinspectie kon het hospitaalwezen ter Oostkust met zijn vele 
bekwame geneesheren tot voorbeeld strekken 176). 

De hoge sterftecijfers in de jaren 1918 en 1919 moeten verklaard worden 
uit het feit, dat vele nieuwe, van Java afkomstige koelies met griep besmet 
waren, en, ter Oostkust aangekomen, daaraan bezweken. (Van de ruirn 
4600 in 1919 overleden arbeiders stierf meer dan een derde aan griep en/of 
longontsteking 171). Over het algemeen was de gezondheidstoestand van de 

17B) XVllI, 87, 88. 
173) I, 81. 
174) Van Blankenstein, De poenale sanctie, 32. 
176) Vervoort, Eenige statistische cijfers, 9. 
176) V, 38. 
177) VI, 115. 
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pas van Java aangekomen arbeiders minder goed dan van hen die al enige 
tijd op de onderneming vertoefden; dit hield verband met de minder gunstige 
gezondheidstoestand op Java 178). De bijzonder lage sterftecijfers in de jaren 
1923 tIm 1925 en opnieuw in 1931 tIm 1933 kunnen dan ook ten dele 
verklaard worden uit de sterke teruggang van het aantal op Java aange
worven nieuwe arbeiders in deze perioden. 

TABEL X 

Sterftecijfers van de contractarbeiders op de ondernemingen ter Oostkust van 
Sumatra a) 

Gemiddeld aantal Aantal overledenen 
Jaar contractarbeiders Aantal overledenen per duizend 

1912 172301 4297 24,98 
1913 22,20 
1914 186172 3547 19,05 
1915 173086 2053 11,28 
1916 183500 1869 10,18 
1917 203947 2399 11,76 
1918 222827 5654 25,37 
1919 239676 4613 19,24 
1920 238821 3227 13,50 
1921 223339 2234 10,00 
1922 194077 1434 7,91 
1923 178012 980 5,51 
1924 175842 1041 5,95 
1925 186091 1133 6,09 
1926 214759 1801 8,38 
1927 230934 1652 7,15 
1928 244914 1914 7,81 
1929 259185 1889 7,28 
1930 257680 1842 7,23 
1931 186960 1096 5,86 
1932 82487 382 4,63 

a) Samengesteld uit de verslagen van de arbeidsinspectie. 

Kon de gezondheidstoestand van de arbeiders ter Oostkust in de jaren 
twintig over het geheel genomen goed genoemd worden, en voldeden de 
werkgevers als regel op onbekrompen wijze aan de hen door de koelie
ordonnantie opgelegde verplichting de arbeiders op hun kosten genees
kundig te laten behandelen, dit sloot incidentele tekortkomingen niet uit. 
Bij de sterke uitbreiding van de rubbercultuur in de tweede helft van de 
jaren twintig in het zuidelijk deel van het gewest bleek het hospitaalwezen 
daar achtergebleven te zijn bij de zeer grote toename van het aantal ar
beiders. Dit leidde tot overvolle hospitalen en tot verpleging van zieken op 
de ondernemingen zelf, wat bij afwezigheid van deskundig personeel onge
wenst was 179) . Waartoe ondeskundigheid van het personeel kon leiden 

178) VII, 35. 
179) XII, 124. 
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bleek in 1929, toen een ondergeschikt personeelslid, dat de opdracht ge
kregen had een aantal arbeiders asperine te verstrekken, hun in plaats 
daarvan strychine gaf, aangekocht ter bestrijding van wilde varkens; deze 
vergissing had de dood van 7 arbeiders ten gevolge. Van de beheerder en 
de assistent, onder wier verantwoordelijkheid dit plaatsgevonden had, werd 
de vergunning om deze beroepen uit te oefenen ingetrokken 180). In dat
zelfde jaar kwamen 12 sterfgevallen voor onder kinderen van arbeiders, en 
moest bij 60 van deze kinderen operatief ingegrepen worden, nadat zij 
tijdens een mazelenepidemie een injectie met een ondeugdelijk serum ge
kregen hadden. Van een gerechtelijke vervolging van de betrokken arts 
moest worden afgezien, omdat deze zich door een overhaast vertrek buiten 
het bereik van de Justitie had weten te stellen 181). 

Deze gevallen moeten in de eerste plaats als uitzonderingen op een over 
het algemeen goede geneeskundige verzorging gezien worden, hoewel er 
anderzijds ook een zekere onverschilligheid bij de medische behandeling 
van de arbeidersbevolking uit kan blijken. Een zaak bleef echter gedurende 
de gehele hier behandelde periode zorgwekkend, en dat was de grote 
sterfte onder de kinderen van de arbeiders op de ondernemingen. In 1924 
werd op verzoek van de werkgevers door dr. Straub een regeling opgesteld 
om tot een beperking van de kindersterfte te komen 182), en regelmatige 
inspectie van de kinderen door de ondernemingsartsen vond meer en meer 
ingang 183). Een belangrijke verlaging van het kindersterfte-cijfer bleef 
echter uit, wat volgens de arbeidsinspectie voor een deel te wijten was aan 
de geringe medewerking der ouders zelf: 

"Het is met deze kinderzorg als met de bemoeienis met kraamvrouwen en 
met de medische verzorging in het algemeen: wanneer de koelies er eenmaal 
den heilzamen invloed van hebben ondervonden, verkeert hun oorspronke
lijke tegenzin geleidelijk in vertrouwen en medewerking in de gewenschte 
richting" 184). 

Tabel XI bevat sterftecijfers van arbeiderskinderen over de periode 
1933 tim 1939. Ook de verslagen van de arbeidsinspectie over de jaren 
1925 tim 1932 bevatten cijfers over de sterfte van arbeiderskinderen, maar 
deze werden op een andere wijze samengesteld en lijken minder betrouw
baar dan die over de latere periode, reden waarom aIleen de laatste opge
nomen zijn. Een vergelijking van de sterftecijfers in tabel XI van de kinderen 
jonger dan 1 jaar met de cijfers, die Straub voor diezelfde groep bij enkele 
grote maatschappijen ter Oostkust over de jaren 1924-1926 geeft, toont aan 
dat er van een belangrijke verlaging van het kindersterfte-cijfer in de loop 
van de jaren twintig en dertig geen sprake was; dit cijfer lag ter Oostkust 

180) XIV, 75. 
181) XIV, 76. 
182) IX, 18. 
183) X, 39. 
184) XII, 125. 
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eDige malen hoger dan in Nederland in de overeenkomstige periode, waar 
de sterfte onder de kinderen jonger dan 1 jaar in 1924 ± 50 pro mille 
bedroeg 186). 

TABEL XI 

Sterftecijfers van de kinderen van arbeiders op de ondernemingen ter Oostkust van Sumatra 8) 

Kinderen jonger dan 1 jaar Kinderen 1-12 jaar 

Gemiddeld Aantal Aantal sterf- Gemiddeld Aantal Aantal sterf-
aantal sterfge- gevallen 0100 aantal sterfge- gevallen 0100 

Jaar kinderen vallen kinderen vallen 

1933 13850 2848 206 73544 1262 17 
1934 13729 1925 140 77385 640 8 
1935 14553 2480 170 91100 1045 11 
1936 14653 3190 218 92274 1512 16 
1937 15769 3665 232 98848 1547 16 
1938 16082 3815 237 106620 1406 13 
1939 16437 3871 236 110565 1400 13 

8) Samengesteld uit de verslagen van de arbeidsinspectie. 

In verband met de economische depressie besnoeiden de ondernemingen 
na 1930 de uitgaven voor de medische verzorging van de arbeiders vrij 
sterk. Dat de algemene gezondheidstoestand goed bleef was voor een deel 
te danken aan het feit dat het gemiddeld gehalte van de arbeiders beter ge
worden was door de selectie die bij de inkrimping van de arbeiderssterkte 
had plaatsgevonden 186). De overgang van contractarbeid naar vrije arbeid 
bracht geen grote veranderingen in de medische verzorging van de arbeiders, 
omdat zowel de koelie-ordonnantie als de vrije arbeids-regeling (Staatsblad 
1911 no. 540 "Ten tweede") de werkgevers tot deze verzorging verplichtte. 
Toch kon deze overgang in een bepaald opzicht nadelig werken; het verslag 
van de arbeidsinspectie over de jaren 1930 tim 1932 vermeldt dat vrije 
arbeiders er minder dan contractarbeiders voor voelden zich in het zieken
huis te laten opnemen, omdat aan hun gezin gedurende hun verblijf in het 
hospitaal geen onderstand gegeven werd. (In het gedeelte over de lonen 
is hier reeds het een en ander over gezegd). 

De gezondheidstoestand van de arbeiders op de ondernemingen was in de 
jaren dertig over het algemeen goed; de sterftecijfers verschilden Diet veel 
van die van de jaren twintig (Zie tabel XII). Zorgwekkend bleef de kinder
sterfte, in het bijzonder die onder kinderen beneden de 1 jaar; het op een na 
laatste verslag van de arbeidsinspectie noemt die op verschillende onder
nemingen abnormaal hoog 18'1). 

166) Straub, Kindersterfte, 37. 
166) XVI, 99, 100. 
181) xvn, 161. 
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TABEL XlI 
Ster/tecij/ers van de arbeiders (contractarbeiders en vrije arbeiders) op de 

ondernemingen ter Oostkust van Sumatra 3) 

343 

Gerniddeld aantal Aantal overledenen 
Jaar arbeiders Aantal overledenen per duizend 

1933 166281 1035 6,24 
1934 162388 1290 7,96 
1935 173340 1452 8,39 
1936 190035 1275 6,71 
1937 210211 1655 7,88 
1938 222801 1719 7,71 
1939 221292 1449 6,56 

3) Sarnengesteld uit de verslagen van de arbeidsinspectie. 

4.4. Huisvesting 

De arbeiders op de ondememingen ter Oostkust van Sumatra waren in 
de regel gehuisvest in barakken, die pondoks werden genoemd. Ret meest 
voorkomende type pondok bestond uit twee rijen kamers, waarvan de 
deuren op een galerij aan de buitenzijde uitkwamen; het oorspronkelijke 
type, waarbij de kamers op een donkere middengang uitkwamen, en waar
tegen de arbeidsinspectie uit hygienische overwegingen bezwaar maakte 188), 

kwam omstreeks 1925 slechts zelden meer voor. De kamers waren niet 
kleiner dan 8 bij 10 voet, over het algemeen iets groter 189). 

Versluys meent, dat de arbeider het verblijf in de pondok vaak als een 
straf zag, inherent aan zijn werken op de ondememing 190). Zeker lijkt in 
ieder geval, dat de voorkeur van de Javaanse arbeiders uitging naar een 
andere wijze van huisvesting, n.l. die in afzonderlijke woningen. Deze wijze 
van huisvesting bood o.a. het voordeel dat de arbeider op het bij de woning 
behorende erf wat voedingsgewassen, vooral groenten, kon verbouwen, die 
anders vaak op de ondememingen moeilijk te krijgen waren. Sommige 
ondememingen waren al vroeg tot de bouw van afzonderlijke of per 2 
aaneen gebouwde gezinswoningen overgegaan om zo een gevestigde koelie
bevolking op de ondememingen te krijgen 191). 

De toestand van de hUisvesting van de arbeiders kon in de jaren twintig 
over het algemeen goed genoemd worden, en dit moest ook weI, want de 
koelie-ordonnantie verplichtte de werkgever de arbeider en zijn gezin 
"kosteloos voegzame huisvesting" te verstrekken. Toch kan ook bij de 
huisvesting van de arbeiders op een gebrek aan zorg bij de werkgevers ge
wezen worden. Ondanks herhaaldelijk aandringen van de arbeidsinspectie 
waren verschillende beheerders er in 1927 nog niet toe overgegaan de met 
zink afgedekte pondoks van bliksemafleiders te voorzien; haast werd hier-

188) VI,37. 
189) XI, 48. Een karner werd bewoond door 1 arbeidersgezin, of door enkele 

ongehuwde arbeiders. 
190) Versluys, Vormen en soorten van loon, 173. 
191) VIII, 20. 
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mee pas gemaakt, toen in dat jaar bij blikseminslag in een niet beveiligde 
pondok 9 koelies waren gedood en verschillende andere gewond 192). 

Op 1 januari 1928 werd een bepaling van kracht, waardoor een gehuwde 
contractarbeider, die 5 jaar bij dezelfde werkgever in dienst geweest was, 
het recht kreeg op een afzonderlijke, dan weI getweeen aaneen gebouwde 
gezinswoning. Ret hoofd van het gewestelijk bestuur kreeg de bevoegdheid 
te bepalen binnen welke termijn de werkgevers aan deze verplichting moes
ten voldoen; door de Gouverneur van Sumatra's Oostkust werd deze 
termijn op 5 jaar gesteld. Als gevolg van deze maatregel nam het aantal 
gezinnen dat in deze gezinswoningen gehuisvest was sterk toe (Zie Ta
bel XIII). 

TABEL XIII 

Aantallen gezinnen ondergebracht in gezinswoningen op de ontiernemingen 
ter Oostkust van Sumatra 8) 

Ondememingen met Aantal wo- Aantal wo- Aantal wo- Aantal gezin-
gezinswoningen ningen be- ningen be- ningen be- nen dat in 

stemd voor stemd voor stemd voor gezinswo-
1 gezin 2 gezinnen 30fmeer ningen kon 

% van het totaal gezinnen worden onder-
aantal onder- gebracht (mi-

Aantal nemingen nimaal) b) 

4402 907 11 6249 
4411 1308 11 7060 
6205 1917 6 10057 

219 6106 5271 22 16714 
261 75 8077 8621 32 25415 
240 75 8080 10069 66 28416 
213 75 9156 9720 82 28842 
215 80 10561 9888 209 30964 
211 80 10792 9961 241 31437 
199 76 10739 10587 226 32591 
210 80 10431 11554 235 34244 
220 81 10336 13643 276 38450 
219 81 9861 I5I00 356 41129 
213 80 9695 16166 272 42843 

8) Samengesteld uit de verslagen van de arbeidsinspectie. 
b) Minimaal wit zeggen, dat het aantal gezinnen in de woningen bestemd voor 3 of meer gezinnen 

ondergebracht hier als 3 per woning is gerekend. 

Roewel door de omzetting van contractarbeid in vrije arbeid in het begin 
van de jaren dertig de betekenis van de bepaling van 1928, die niet voor 
vrije arbeiders gold, sterk verminderde, bleef het aantal gezinswoningen na 
1932 toenemen. De werkgevers waren de voordelen van deze wijze van huis
vesting, zozeer naar de zin van de Javaanse arbeiders, gaan inzien 198); 
immers, door de afschaffing van de poenale sanctie was het voor hen van 
groter belang geworden de arbeiders door het bieden van goede leefom-

192) XIII, 70, 71. 
193) XV, 108. 
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standigheden op de ondememingen te houden. Het verslag van de arbeids
inspectie over 1937 en 1938 vermeldt dat vele grote maatschappijen geregeld 
voortgingen met de omzetting van pondok-huisvesting in gezinswoningen, 
meestal in kampongverband gebouwd en in vele gevallen met een eigen 
school, een missigit of langgar (lslamitisch bedehuis) en een speelloods 194). 

Aan de aanplant van voedingsgewassen kon meer aandacht besteed worden 
dan in de jaren twintig, doordat de arbeiders hiervoor meer tijd hadden -
sorns werd er slechts halve dagen gewerkt - en doordat niet langer al het 
ondememingsterrein met het handelsgewas beplant hoefde te worden, zoals 
in de jaren twintig; toen stonden de rubberbomen sorns zo dicht om de 
koelieverblijven, dat er absoluut geen terrein voor het verbouwen van b.v. 
groenten overbleef 195). 

Tegenover deze positieve punten stond echter dat Lv.m. de bezuinigingen 
die voortvloeiden uit de depressie, de toestand der huisvesting na 1930 over 
het algemeen achteruitging. Dit gold in de eerste plaats de pondoks en niet 
de gezinswoningen, maar in die pondoks was ook in 1939 nog het grootste 
deel van de ondememingsarbeiders gehuisvest. Door de verbetering in de 
conjunctuur na 1935 werd er weer meer geld aan het onderhoud van de 
pondoks besteed; daamaast yond, zoals gezegd, de geleidelijke vervanging 
van de pondoks door gezinswoningen plaats. 

4.5. Onderwijs aan arbeiderskinderen 

Noch de koelie-ordonnantie, noch de bepalingen van Staatsblad 1911 no. 
540 "Ten tweede" verplichtten de werkgevers te zorgen voor onderwijs 
aan de kinderen van hun arbeiders; wat er op dit gebied gedaan werd was 
dus een kwestie van onverplichte zorg van de kant van de ondememingen. 
Volgens Endt was er tot 1918 door de werkgevers vrijwel niets gedaan t.b.v. 
het onderwijs aan de kinderen van contractarbeiders ter Oostkust van 
Sumatra 196); dit stemt overeen met het beeld dat men hieromtrent uit de 
verslagen van de arbeidsinspectie krijgt, al werd er daar bijgezegd dat het 
onderwijs ook weinig waardering van de kant van de koelies ondervond 197). 

Soms ging de houding van de beheerders in dezen verder dan onverschillig
heid en kon van bewuste afwijzing gesproken worden; verscheidene be
heerders waren tegen het onderwijs aan kinderen van de contractarbeiders 
gekant, omdat zij meenden dat wanneer Inlanders lezen en schrijven geleerd 
hadden, zij niet meer tot ondememingsarbeid bereid zouden zijn, waardoor 
op de lange duur het aanbod van werkkrachten zou afnemen. De arbeids
inspectie was van mening dat men van deze ondememers zou mogen ver
wachten dat zij dan ambachts- en soortgelijke scholen zouden stichten, 
maar dat deden zij ook niet 198) . 

194) XVII, 155, 156. 
196) XI,49. 
196) Endt, Arbeiterverhaltnisse, 230. 
197) III, 36. 
198) IV, 28. 
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Geleidelijk nam het aantal ondernemingsscholen toe, waarbij enkele 
grote maatschappijen, zoals de Bataafsche Petroleum Maatschappij en de 
Senembah Maatschappij, voorop liepen. Dat de oprichting van een onder
nemingsschool nog niet altijd geregeld onderwijs op de betrokken onder
neming betekende, kan men opmaken uit het achtste verslag van de arbeids
inspectie. Daar is sprake van een vermeerdering van het aantal scholen 
in 1921; van geregeld onderwijs kon echter dikwijls bezwaarlijk gesproken 
worden, omdat de ondernemingen in enkele perioden van het jaar gebruik 
maakten van de arbeid van de kinderen voor licht werk in de schuur of 
het zoeken van rupsen, terwijl men de goeroe in de drukke tijd der af
rekeningen met administratieve werkzaamheden op het ondernemings
kantoor belastte 199). 

Intussen was de regering niet bereid de ondernemingen wettelijk te ver
plichten ondernemingsscholen te stichten; in antwoord op een suggestie in 
die richting van een lid van de Volksraad, deelde de Directeur van Justitie 
in 1925 mee dat zijns inziens " ... hier het particulier initiatief de vrije baan 
moet worden gelaten" 200). Dit particulier initiatief zorgde in de jaren daarop 
weI voor een zekere uitbreiding van het onderwijs op de ondernemingen, 
maar bevredigend kon die uitbreiding niet genoemd worden. 

Na 1930 deed ook op het gebied van het onderwijs aan kinderen van 
ondernemingsarbeiders de ongunst der tijden zich geducht gelden, waar
door talrijke bezuinigingen werden doorgevoerd. Het aantal ondernemings
scholen nam niet onaanzienlijk af, maar toch minder dan men had kunnen 
verwachten gezien de bezuinigingen waartoe men op andere terreinen over
ging; het percentage schoolgaande kinderen bleef zelfs vrijwel gelijk (Zie 
tabel XIV). Dit wijst erop, dat de beheerders toch weI tot het besef van het 
belang van onderwijs aan de kinderen van hun arbeiders gekomen waren. 
Wat opvalt in de cijfers in tabel XIV is het veel grotere aantal schoolrijpe 
kinderen in de jaren dertig dan in de jaren twintig; wanneer de cijfers voor 
de jaren twintig betrouwbaar zijn - en op die betrouwbaarheid valt 
misschien weI het een en ander af te dingen; vergelijk wat hierboven 
over de kindersterfte-cijfers gezegd is -, dan zou dit wijzen op een 
toenemende gezinsvorming onder de arbeiders op de ondernemingen ter 
Oostkust, op zichzelf al een verbetering in de leefomstandigheden van de 
arbeiders. 

Het onderwijs aan arbeiderskinderen nam tegen het einde van de jaren 
dertig in absolute zin in niet onbelangrijke mate toe, maar daarmee werd 
de sterke groei van het aantal schoolrijpe kinderen procentueel maar net 
bijgehouden. Dat ook de arbeiders nu het nut van onderwijs duidelijk in
zagen kan blijken uit het feit dat op enkele ondernemingen tijdens in
specties door arbeiders om de oprichting van een ondernemingsschool 
verzocht werd 201). 

199) vm,24. 
200) Aangehaald in X, 53. 
201) XV,87. 
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TABEL XIV 

Enige cijfers over het onderwijs aan kinderen van arbeiders op de ondernemingen 
ter Oostkust van Sumatra a) 

Ondernemingen Aantal Schoolgaande kinderen b) 
Hiervan met % met een school- % van de school-
een onderne- ondernemings- rijpe rijpe kinderen 

Jaar Aantal mingsschool school kinderen Aantal 

1921 323 73 23 ±3300 
1924 323 88 27 (±2560) C) 
1925 322 93 29 4966 
1926 328 90 27 4853 
1927 343 97 29 18198 5983 33 
1928 350 120 34 6754 
1929 355 126 36 24688 8021 33 
1930 348 120 34 27804 9926 35 
1931 318 106 33 23787 8005 33 
1932 284 96 30 24004 7951 33 
1933 269 98 37 25303 8376 33 
1934 264 99 38 27972 9661 35 
1935 262 105 40 31882 10180 32 
1936 264 106 40 33871 10209 30 
1937 272 118 43 37493 10682 28 
1938 272 132 49 40141 12550 31 
1939 265 138 52 42874 15195 35 

a) Samengesteld uit de verslagen van de arbeidsinspectie. 
b) Hieronder vallen zowel de kinderen die ondernemingsscholen, als zij die naburige desa-scholen 

bezochten; deze laatste groep was veel kIeiner dan de eerste. 
C) Aileen op de ondernemingsscholen. 

5. REACTIES VAN DE ARBEIDERS 

De arbeiders op de ondernemingen ter Oostkust van Sumatra konden op 
verschillende manieren hun rnisnoegen over hun situatie in het algemeen, 
of over ondervonden slechte behandeling in het bijzonder, kenbaar maken. 
In de eerste plaats konden zij hun beklag doen bij de arbeidsinspectie. 
Daarnaast konden zij weglopen van de onderneming; de contractarbeiders 
die dit deden maakten zich aan een overtreding van de koelie-ordonnantie 
schuldig, en konden door de politie naar de onderneming teruggevoerd 
worden. Ook konden de arbeiders individueel of in groepsverband weigeren 
het opgedragen werk te verrichten; ook dit was voor contractarbeiders door 
de koelie-ordonnantie stratbaar gesteld. Ten slotte konden de arbeiders, 
ook nu weer individueel of in groepsverband, zich op gewelddadige wijze 
keren tegen de Europese of Inlandse opzichters; dit leverde de z.g. "koelie
aanvallen" op. 

Bij de behandeling in deze paragraaf van de zo juist opgesomde vormen 
van protest van de arbeiders is het niet altijd even gemakkelijk duidelijke 
scheidslijnen aan te brengen. De verslagen van de arbeidsinspectie bevatten 
wei cijfers over het aantal contractarbeiders, gestraft wegens overtreding 
van de koelie-ordonnantie, maar geen gegevens waaruit blijkt hoe vaak dit 
wegens desertie, hoe vaak wegens werkweigering en hoe vaak wegens 
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andere overtredingen gebeurde; weI valt op te maken, dat desertie en 
werkweigering samen verreweg het grootste deel van het aantal veroor
delingen opleverden. De cijfers over de aanvalIen op het toezicht houdend 
personeel hebben vooral betrekking op aanvalIen van individuele arbeiders, 
maar ook de minder vaak voorkomende groepsaanvalIen zijn erin opge
nomen. Tegelijk vormen die groepsaanvalIen een onderdeel van de arbeids
conflicten en ongeregeldheden op de ondememingen; dikwijls had den deze 
echter ook een niet-gewelddadig karakter. 

In het eerste gedeelte van deze paragraaf wordt de meest tot de verbeel
ding sprekende vorm van arbeiders-protest, de koelieaanval, behandeld, 
waarbij het accent ligt op de individuele aanval. In het tweede gedeelte 
komen de collectieve vormen van protest ter sprake, terwijl in het laatste 
het weglopen van contractarbeiders en vrije arbeiders bespreking vindt; 
hierbij wordt ook het percentage van de arbeiders, dat wegens overtreding 
van de koelie-ordonnantie gestraft werd, in de beschouwing betrokken. 
Bij de mogelijkheid tot indienen van klachten bij de arbeidsinspectie zal 
niet afzonderlijk stil gestaan worden, omdat daarover in het voorafgaande 
reeds het een en ander is gezegd. 

5.1. Aanvallen van arbeiders op toezicht houdend personeei 

Bij de behandeling van de rnishandelingen van arbeiders door toezicht 
houdend personeel is reeds naar voren gekomen dat het slaan vaak een 
reactie bij de arbeider uitlokte in de vorm van een aanval op de assistent, 
mandoer of tandil; de arbeidsinspectie had berekend dat in de jaren 1923 
tIm 1926 het slaan in respectievelijk 46, 15, 30 en 26 % van de koelieaan
valIen de aanleiding vormde tot een aanval. Ook bleek daar reeds, dat 
zowel het slaan als de daarop volgende reactie van de kant van de arbeider 
ten dele verklaard konden worden uit een te hoog opgeschroefd werktempo; 
Endt meende zelfs dat de te intensieve arbeidsmethode de hoofdoorzaak 
van het slaan door assistenten en de aanslagen door koelies was 202). De 
arbeidsinspectie wilde zover niet gaan, maar achtte het weI aannemelijk 

". .. dat inzonderheid op die ondememingen, waar het werkprogramma 
zoodanig is opgesteld, dat per werkman op een prestatie is gerekend, welke 
juist de normaJe grens bereikt, en waar bovendien weinig speling is gelaten 
voor absentie van zieken of deserteurs, de kans op aanslagen grooter zal zijn 
dan op ondernerningen, waar het werkprogramma ten deze meer ruimte 
laat" 203). 

Naast het slaan, met al dan niet het op de ondememing gehanteerde 
werkschema als diepere achtergrond, waren er vaak andere aanleidingen 
voor de aanval van een arbeider op een Europese opzichter; het verslag 
van de arbeidsinspectie over 1917 en 1918 geeft een opsomming van aan
leidingen voor de in die jaren op assistenten gepleegde aanslagen. Behalve 

202) Endt, Arbeiterverhiiltnisse, 168. 
203) XIII, 96. 
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het slaan waren voor de door individuele arbeiders gepleegde aanvallen de 
aanleidingen: weigering van de assistent om de arbeider geld te lenen; 
ontevredenheid over de aard van de opgedragen arbeid; ontstemming 
wegens een aanklacht bij de Magistraat, omdat de arbeider het werk ver
zuimd had; verdenking dat de assistent intieme omgang had met de vrouw 
van de aanvaller; de te lange arbeidsduur van de vrouw van de aanvaller. 
De aanleiding tot een aanval door 3 Chinezen was ontevredenheid over de 
ontvangprijs van de tabak; een groep Javanen ging tot de aanval over, 
omdat de assistent een vrouwelijke contractarbeider met een stok geslagen 
had 204). Zoals men ziet waren dit voor het grootste deel aanleidingen die in 
direct verband met de werkverhouding stonden; ook uit de andere ver
slagen van de arbeidsinspectie blijkt dat het grootste deel van de aanvallen 
direct met het werk verband hield. Daamaast ontbraken echter aanvallen 
om persoonlijke redenen niet, en vaker dan bij een aanval op een assistent 
was een persoonlijke kwestie de reden voor een aanval op een mandoer of 
tandil. 

Wat deze laatste categorie aanvallen betreft, volgens de arbeidsinspectie 
was het uiterst moeilijk om de oorzaak van een aanval van een arbeider op 
een opzichter van de eigen landaard te ontdekken: "Is het al moeilijk de 
diepere oorzaken van dergelijke aanvallen op het Europeesch personeel op 
te sporen, men tast bijna geheel in het duister ten aanzien van de aanvallen 
op het Inlandsch personeel". Als redenen hiervoor noemde de arbeids
inspectie "de ingewikkelde geheirnzinnige Inlandsche maatschappij" en 
"de zeer oppervlakkige eigenaardige gedachtengang van den Inlander", 
waardoor deze niet in staat zou zijn zich rekenschap te geven van de oor
sprong van zijn daad 205). Vit deze woorden blijkt de enorme afstand tus
sen de arbeidsinspectie en de groep, waarvan de bescherming haar eerste 
taak was: de Javaanse ondememingsarbeiders. 

Tabel XV geeft een overzicht van het aantal aanvallen op toezicht 
houdend personeel, voor zover die aanvallen ter kennis van de arbeids
inspectie kwamen. Deze toevoeging is van groot belang, omdat in de eerste 
jaren van de hier behandelde periode slechts een deel van de koelie-aanvallen 
door de ondememingen gemeld werd: van de aanvallen op het Europese 
person eel over het algemeen alleen de emstige, en van die op mandoers en 
tandils aIleen die aanvallen, die de dood ten gevolge hadden. De Directeur 
van Justitie constateerde dit in 1929 in de Volksraad met zoveel woorden: 
"Vroeger kwamen aIleen aanslagen waarbij bloed gevloeid had ter kennis 
van de arbeidsinspectie ... " 206). Pas vanaf 1927 kunnen de cijfers over het 
aantal aanslagen redelijk volledig en betrouwbaar genoemd worden, maar 
een nieuwe moeilijkheid bij de onderlinge vergelijking wordt veroorzaakt 
door het feit dat sinds 1929 ook bedreigingen tegen het toezicht houdend 
personeel in de cijfers opgenomen zijn. 

204) V, 21. 
206) IV, 15. 
206) Aangehaald in XIV, 94. 
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TABEL XV 
Aantal aanvallen op en bedreigingen van het toezicht houdend personeel (z.g. 

"koelieaanvallen") door arbeiders op de ondernemingen ter Oostkust van 
Sumatra 8) b) 

Aantal aanvallen op 
Jaar Beheerders Assistenten Mandoers en tandils Totaal 

1917 16 
1918 21 
1919 25 
1920 22 
1921 30 
1922 21 
1923 28 
1924 20 
1925 3 27 
1926 2 27 24 53 
1927 1 35 61 97 
1928 3 51 71 125 
1929 4 57 143 204 (85) 
1930 5 48 159 212 
1931 2 15 97 114 
1932 18 25 43 
1933 1 7 37 45 (13) 
1934 2 7 27 36 (5) 
1935 7 36 43 (11) 
1936 1 24 25 (7) 
1937 5 33 38 (10) 
1938 5 39 44 (10) 
1939 5 19 24 (5) 

8) Samengesteld uit de verslagen van de arbeidsinspectie. 
b) Vanaf 1929 incIusief bedreigingen; voor zover bekend is het aantal bedrei

gingen tussen haakjes achter het aantal aanslagen + bedreigingen geplaatst. 

Ondanks de gebreken die er aan de cijfers kleven lijkt toch de conclusie 
gerechtvaardigd dat er rich in de tweede helft van de jaren twintig een 
tooname van het aantal aanslagen ter Oostkust van Sumatra voordeed. 
Tot deze conclusie kwamen ook de beide grote plantersverenigingen, 
DPV en A VROS. Op 24 mei 1929 dienden zij een verzoekschrift bij de 
regering in, waarin werd aangedrongen op maatregelen tegen het stijgend 
aantal koelieaanvallen; als een van de factoren die de "driestheid van het 
werkvolk" in de hand gewerkt zouden hebben noemden de plantersver
enigingen de wijze van inspecteren van de arbeidsinspectie 207). 

De regering had inrniddels zelf al eeD initiatief genomen door in april 
aan de Permanente Arbeidscomrnissie te Medan advies te vragen over te 
nemen maatregelen ter beteugeling van het euvel der koelieaanvallen; de 
directe aanleiding tot dit initiatief waren enkele koelieaanvallen met dode
lijke afioop op assistenten binneD korte tijd. In zijn advies meende de PAC 
als hoofdoorzaak van de stijging van het aaDtal aanslagen te mooten onder-

201) XIV, 90, 91. 
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kennen de geest onder de arbeiders, gedeeltelijk onbewust, maar ook ge
deeltelijk opzettelijk aangekweekt door destructieve propaganda 208). 

Ondanks pogingen ongewenste elementen al bij de werving op Java te 
weren, moesten nog jaarlijks honderden contractarbeiders als ongewenst 
van de Oostkust naar Java teruggezonden worden. De PAC beval als 
maatregelen tot verbetering aan samenwerking tussen de verschillende 
dactyloscopische bureaus, bevordering van de laukeh-werving van de 
VEDA en afschaffing van de beroepswerving. 

De regering kon zich in grote trekken met de conclusies van de PAC 
verenigen, al bracht de Directeur van Justitie weI een aantal nuanceringen 
aan. In de Volksraad stelde hij dat bij de veranderde mentaliteit van het 
werkvolk 2 elementen uit elkaar gehouden moesten worden: "Er is het 
onwillige, het zich steeds verzettende, het misdadige element, en er is de 
veranderde mentaliteit als gevolg van een groeiend zelfbewustzijn". Tegen
over het eerste element zou met onverbiddelijkheid opgetreden worden, 
maar 

" . . . voorzoover de koelie van tegenwoordig een betere, een welwillender be
handeling eischt, in zoover zal met die mentaliteit rekening mooten worden 
gehouden. Deze veranderde mentaliteit brengt mede, dat de koolie niet meer 
accepteert een behandeling, welke hij 10 of 20 jaar terug als een normale 
behandeling beschouwde" 209). 

Ook op het punt van de destructieve propaganda was de Directeur van 
Justitie minder stellig dan de PAC. Men dient hierbij te bedenken dat de 
communistische opstanden op Java en op de Westkust van Sumatra nog 
maar enkele jaren tevoren hadden plaats gevonden, zodat men al gauw 
geneigd was achter blijken van opstandigheid communistische agitatie te 
verrnoeden. De Directeur van Justitie kon echter meedelen, dat van een 
fors opgezette actie der Derde Intemationale ter Oostkust van Sumatra 
niets gebleken was 210). 

In het rekest van de plantersverenigingen werd een verband gelegd tussen 
de in de loop van 1927 ingevoerde nieuwe inspectiemethode van de arbeids
inspectie en de stijging van het aantal aanvallen. Tot een nieuwe wijze van 
inspecteren was besloten toen emstige mishandelingen op enkele onder
nemingen (o.a. Poeloe Mandi; zie vorige paragraaf) niet tijdig aan het licht 
gekomen waren; nieuw was, dat inspecties niet meer van te voren aange
kondigd werden, maar nu onaangekondigd gehouden werden. Ook be
klaagden A VROS en DPV zich in het rekest over het optreden van de tolken 
van de arbeidsinspectie. De tolken, die zelfstandig op de ondernemingen 
rondgingen, zouden klachten bij de arbeiders uitiokken, en mede verant
woordelijk zijn voor een opstandige geest onder hen. Klachten over de 
tolken dateerden al van het begin van het optreden van de arbeidsinspectie 
ter Oostkust. Reeds in 1913 had de Vakvereniging van Assistenten in Deli 

208) XIV, 92. 
209) Aangehaald in XIV, 94. 
210) XIV, 100. 
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een rekest aan de Tweede Kamer gericht, waarin het optreden der tolken 
"als een onmiddellijke oorzaak . .. van het steeds driester optreden der 
koelies" aangewezen werd 211). 

De arbeidsinspectie verweerde zich tegen de aantijgingen van de planters
verenigingen, zowel wat betreft de nieuwe inspectiewijze als op het punt van 
het optreden van de tolken, door de indiening van een contramemorie 212). 
De PAC kwam tot de conc1usie dat niet kon worden vastgesteld dat de 
arbeidsinspectie door haar werkwijze een provocerende invloed uitoefende, 
maar de werkgeversvertegenwoordigers in de PAC voegden daaraan toe, 
dat het bijna onmogelijk was om tastbare bewijzen daarvoor aan te dra
gen 213). Uiteindelijk moest de arbeidsinspectie toch bakzeil halen: in 
november 1929 werd besloten de inspecties van de ondememingen als regel 
weer aangekondigd te houden; de tolken zouden niet meer zelfstandig op de 
ondememingen rondgaan 214). 

Vermeldenswaard is nog wat de Vakvereniging van Assistenten in Deli, 
door de regering naar haar mening gevraagd, over de stijging van het aantai 
aansiagen te zeggen had. In de eerste plaats meende de vereniging dat het 
optreden van de arbeidsinspectie bier niet toe bijgedragen had. Verder zou 
het optreden van de beheerders dikwijls fnuikend zijn voor het prestige van 
de assistenten ; bun organisatie werd bovendien van werkgeverszijde tegen
gewerkt. Voorts pleitte de vereniging voor meer ontspanning voor de 
arbeiders, een wekelijkse rustdag, zorgvuldiger selectie en betere betaling 
van de man doers, meer gezinswerving en bevordering van de werving 
d.m.v. de VEDA. Ten slotte merkte de vakvereniging op, dat de assistenten 
door het op de spits drijven van de werkmethoden vaak in een geenerveerde 
toestand geraakten 216). 

Er is bier vrij uitvoerig bij de discussie rond de oorzaken van bet toenemen 
van bet aantal aanslagen tegen het einde van de jaren twintig stil gestaan, 
omdat deze discussie enige tijd een zeer centrale plaats heeft ingenomen, 
waardoor het vraagstuk van de poenale sanctie zelf tijdelijk naar de achter
grond verdween, en omdat uit de afioop van het meningsverschil tussen 
arbeidsinspectie en plantersverenigingen kan blijken hoe groot de invloed 
van deze verenigingen op de uiteindelijke gang van zaken was. 

Na 1930 stierf het rumoer rond de koelieaanvallen snel weg, als gevolg 
van een snelle daling van bet aantal aanvallen, zoals blijkt uit tabel xv. 
Deze daling was het gevolg van een complex van factoren, die voor een 
belangrijk deel overeenkwamen met de factoren die tot een afname van het 
aantal mishandelingen van arbeiders in de jaren dertig geleid had den : de 
daIing van het aantal arbeiders en opzichters en de bij de inkrimping van 
het werkvolk toegepaste selectie, de vermindering van bet arbeidstempo, 

211) ill, 1, 2. 
211) "Contra-memorie intake de klacbten tegen de arbeidsinspectie vervat in 

bet request der A VROS en DPV aan de Gouverneur-Generaal d.d. 24 Mei 1929". 
SU) XIV,94. 
214) XIV, 105, 106. 
216) XIV, 94, 95. 
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het stilstaan van de werving en de overgang van contractarbeid naar vrije 
arbeid. Duidelijker nog dan uit de absolute afname van het aantal koelie
aanvallen blijkt de verbetering van de arbeidsverhoudingen op dit punt in de 
jaren dertig uit tabel XVI, waarin de gevolgen van de koelieaanvallen voor 
het toezicht houdend personeel verwerkt zijn. 

TABEL XVI 

Gevolgen van de aanvallen van arbeiders op het toezicht houdend 
personeel op de ondernemingen ter Oostkust van Sumatra a) 

Gevolgen der aanvallen voor 
Beheerders en assistenten Mandoers en tandils 
Dodelijke Lichamelijk Dodelijke Lichamelijk 

Jaar afloop letsel afloop letsel 

1920 3 
1923 2 
1924 1 
1925 2 
1926 3 
1927 1 2 
1928 1 10 6 37 
1929 1 14 3 55 
1930 1 15 5 62 
1931 6 2 51 
1932 12 12 
1933 2 23 
1934 4 16 
1935 2 14 
1936 11 
1937 2 17 
1938 3 2 18 
1939 2 10 

a) Samengesteld uit de verslagen van de arbeidsinspectie. 

Wat de koelieaanvallen ter Oostkust van Sumatra betreft stonden de 
jaren dertig in duidelijk contrast met de jaren twintig. Let men op de gevol
gen van de koelieaanvallen op het toezicht houdend personeel, dan blijkt 
dat tussen 1922 en 1931 maar liefst 9 beheerders en assistenten door koelie
aanvallen om het leven kwamen, terwijl dit aantal 0 was tussen 1932 en 
1940. Tussen 1925 en 1931 stierven 21 mandoers en tandils als gevolg van 
een koelieaanval; tussen 1932 en 1940 waren dat er 3. De cijfers m.b.t. het 
aantal gewonden vertonen een overeenkomstig contrast. Ontegenzeggelijk 
had dit grote verschil te maken met de verandering in behandeling van de 
arbeiders en in de sfeer op de ondernemingen, die de begeleidende ver
schijnselen waren van het verdwijnen van de poenale sanctie op de arbeids
contracten. 

5.2. Arbeidsconflicten en ongeregeldheden 

Volgens de poenale sanctie leverde werkstaking van de kant van de con
tractarbeiders een strafbaar feit op. Niettemin kwam staking van het werk 
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door groepen Chinese of Javaanse contractarbeiders op de ondememingen 
ter Oostkust van Sumatra tussen 1920 en 1930 herhaaldelijk voor. Als 
gevolg van het ontbreken van cijfermatige gegevens in de verslagen van de 
arbeidsinspectie over het aantal stakingen en het daarbij betrokken aantal 
arbeiders valt er over een bepaalde ontwikkeling in het aantal arbeids
conflicten in deze periode weinig concreets te zeggen; weI worden in de 
verslagen voor ieder jaar de meest emstige arbeidsconflicten en ongeregeld
heden beschreven. 

De aanleidingen voor de arbeiders om het werk neer te leggen, waarbij al 
dan niet tot gewelddadigheden overgegaan werd, waren ten dele dezelfde 
als die konden leiden tot een individuele koelieaanval : ontevredenheid 
over een bepaald aspect van de behandeling, mishandeling van een hunner, 
opruiing van buitenaf of bezwaar tegen de hoogte van het loon. Deze 
laatste aanleiding kwam vooral bij de Chinese arbeiders voor; de uitbetaling 
van de credit-saldi, waarbij bleek wat de Chinese veldkoelies gedurende een 
geheel oogstjaar verdiend hadden, was vaak aanleiding tot uitingen van 
ontevredenheid en gewelddadigheden. Volgens de arbeidsinspectie waren de 
Javanen minder dan de Chinezen geneigd om op grond van slechte betaling 
tot staking over te gaan: 

"In aanmerking genomen de onverschilligheid en de groote dociliteit van den 
Javaan zullen aan de stakingen, evenals zulks het geval is bij deserties van 
contractkoelies, meestal wei andere redenen ten grondslag liggen dan het 
verkrijgen van lotsverbetering in finantieel opzicht". 

De arbeidsinspectie merkte dit op n.a.v. een staking van vrije arbeiders en 
contractarbeiders bij de Deli Spoorweg Maatschappij in september 1920. 
Volgens de stakende arbeiders was de aanleiding tot de staking het feit dat 
het Europese personeel eerder een loonsverhoging zou krijgen dan het 
Inlandse personeel, een zaak van groot belang in verband met de sterk 
gestegen voedselprijzen. Op grond van het hierboven aangehaalde achtte 
de arbeidsinspectie het onwaarschijnlijk dat dit de ware reden geweest was, 
en vermoedde beinvloeding van buitenaf 216). Ook Weisfelt veronderstelt 
bij deze staking agitatie van buiten de arbeiders staande politieke leiders, 
zonder daarvoor overigens tastbare bewijzen aan te kunnen dragen 2l7). 

Uit de verslagen van de arbeidsinspectie krijgt men de indruk - zonder 
dat men dit door cijfers "hard kan maken" - dat het in de jaren twintig 
vooral Chinese arbeiders waren, die tot collectieve werkweigering over
gingen, en dat hun stakingen ook vaker een gewelddadig verloop hadden. 
Bij 10 van de 14 in het verslag van de arbeidsinspectie over 1929 beschreven 
arbeidsconflicten en ongeregeldheden waren Chinese arbeiders betrokken. 
Wanneer een arbeidsconflict zonder ongeregeldheden verliep, en b.v. het 
gevolg was van het verkeerd begrijpen van een nieuwe regeling, trachtte de 
arbeidsinspectie zo'n conflict tot een oplossing te brengen, wat meestal weI 

216) VII, 36. 
21") Weisfelt, De Deli Spoorweg Maatschappij, 88. 
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gelukte 218). Maar wanneer een arbeidsconflict met gewelddadigheden ge
paard ging, werd door de ondernemingsleiding de hulp van de politie in
geroepen, die dan met kracht de orde op de onderneming herstelde. Soms 
vielen hierbij slachtoft'ers: in 1925 werd een Chinese arbeider door de politie 
gedood bij ongeregeldheden n.a.v. een loonkwestie 219), en ook in 1929 yond 
een Chinese koelie bij het hers tel van de orde door de veldpolitie de dood. 
In dit laatste geval betrof het een actie van nagenoeg de gehele Chinese 
koeliebevolking van de onderneming tegen de hoofdtandil, die jarenlang 
een terreur over de Chinese arbeiders uitgeoefend had, en die nu bij de on
geregeldheden door de arbeiders zwaar verwond werd. Wegens hun aandeel 
in deze zaak werden 13 Chinezen tot gevangenisstraft'en van 1 t tot 8 jaar 
veroordeeld en 20 anderen naar China teruggezonden; de hoofdtandil werd 
bij gebrek aan bewijs vrijgesproken van de hem ten laste gelegde mishan
deling van arbeiders 220). In de regel werd van arbeiders die bij ongeregeld
heden betrokken waren, maar daar niet voor veroordeeld waren, het con
tract op verzoek van de werkgever ontbonden, en werden de arbeiders naar 
China of Java teruggezonden; bij de weI veroordeelden gebeurde dit na het 
uitzitten van hun straf. 

Arbeidsconfiicten en ongeregeldheden konden ook ontstaan door gebrek 
aan zorgvuldigheid van de kant van de ondernemingsleiding. In maart 1930 
hadden op verschillende ondernemingen ter Oostkust van Sumatra, maar 
ook in verschillende andere buitengewesten, massale werkweigeringen van 
Javaanse arbeiders onder poenale sanctie plaats. De aanleiding hiertoe was 
het samenvallen van een "hari besar" (halfmaandelijkse vrije dag) met 1 
van de 3 Islamitische feestdagen in die maand, anders dan in de vooraf
gaande jaren. Op sommige ondernemingen was dit tijdig van te voren aan
gekondigd, en deden zich daardoor geen ernstige incidenten voor, maar op 
andere werd pas op de avond van de derde feestdag meegedeeld dat de 
arbeiders de volgende dag weer aan het werk moesten. Dit leidde tot massale 
stakingen, waartegen politie en - op de Westkust van Sumatra - zelfs 
militairen op de ondernemingen optraden. Deze gebeurtenissen waren aan
leiding om in de koelie-ordonnantie van 1931 te bepalen dat wanneer een 
halfmaandelijkse rustdag samenviel met een contractuele feestdag, de 
rustdag moest worden verzet 221). 

De na 1930 noodzakelijke inkrimping van de arbeiderssterkte leidde tot 
onrust onder de arbeiders, vooral onder de Chinezen, voor wie het voor
uitzicht om naar China teruggezonden te worden blijkbaar weinig aan
lokkelijk was. In een aantal gevallen uitte die onrust zich in ongeregeld
heden: in juli 1932 vond een aanval van ± 100 Chinese arbeiders plaats 
op een beheerder en zijn assistenten, waarbij die onrust de diepere oorzaak 
vormde 222). Op een rubberonderneming gingen de arbeiders tot een werk-

218) VIII, 26 en XI, 78. 
119) X,62. 
120) XIII, 86, 87. 
221) XV, 132, 133. 
221) XV, 138, 139. 
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staking over, omdat zij nog slechts halve dagen konden werken tegen een 
loon van 20 cent; allen togen weer aan het werk toen zij in staat gesteld 
werden hele dagen te werken tegen een dagloon van 35 cent 223) . 

Met de omzetting van arbeid onder poenale sanctie in vrije arbeid in het 
begin van de jaren dertig was werkstaking voor het overgrote deel van de 
arbeiders niet langer stratbaar geworden. Vit de verslagen van de arbeids
inspectie valt niettemin op te maken, dat het aantal arbeidsconfiicten in de 
jaren dertig belangrijke kleiner was dan in de jaren twintig, en dat deze 
bovendien over het algemeen met minder gewelddadigheden gepaard 
gingen. Als verklaring hiervoor zou gewezen kunnen worden op de op
gaande conjunctuur in de tweede helft van de jaren twintig tegenover de 
neergaande conjunctuur in het grootste deel van de jaren dertig, waardoor 
bij een overschot aan arbeidskrachten na 1930 staking een minder sterk 
pressie-middel geworden was, maar het lijkt onjuist dergelijke rationele 
overwegingen bij de ondernemingsarbeiders aanwezig te achten: zij waren 
geheel ongeorganiseerd. Hun stakingen braken uit niet op grond van een 
van te voren opgesteld plan tot verbeteringen van hun omstandigheden, 
maar spontaan uit ontevredenheid over een bepaalde aangelegenheid; van 
coordinatie van acties op verschillende ondememingen viel dan ook niets 
te bespeuren. De - niet statistisch aantoonbare - teruggang in het aantal 
arbeidsconfiicten en ongeregeldheden moet, net als de afname van het aantal 
klapzaken en koelieaanvallen, in de eerste plaats verklaard worden uit een 
verandering in de arbeidsverhoudingen op de ondememingen in het alge
meen; daamaast kan de sterke teruggang van het aantal Chinese arbeiders 
in de loop van de jaren dertig een rol gespeeld hebben. 

5.3. "Desertie" en andere overtredingen van de koelie-ordonnantie 

Wanneer een arbeider eenmaal een contract onder poenale sanctie ge
tekend had, was hij verplicht dat contract uit te dienen; deed hij dit niet, 
dan kon hij daarvoor volgens de koelie-ordonnantie gestraft worden. De 
arbeider die zich door weg te lopen van de ondememing aan zijn ver
plichtingen trachtte te onttrekken kon met de sterke arm naar de onder
neming teruggevoerd worden; men sprak m.b.t. dit weglopen van desertie. 

Hoeveel contractarbeiders voor het verstrijken van hun contract trachtten 
van de ondememingen weg te lopen valt uit de verslagen van de arbeids
inspectie niet op te maken. Van Blankenstein deelt mee, dat van de op 
traditionele wijze op Java aangeworven arbeiders (d.w.z. niet door laukeh
werving) 12% in het eerste half)aar van hun dienstverband trachtten weg te 
lopen; in het tweede halijaar zouden nog 8 % dat proberen 224). De versiagen 
van de arbeidsinspectie bevatten weI gegevens over het aantal contract
arbeiders dat er in slaagde zich bIijvend van de ondememingen te verwij
deren: ondanks het bestaan van een eigen opsporingsdienst van de pIan
tersverenigingen en de nauwe samenwerking van de politie met deze op
sporingsdienst slaagden in de jaren twintig jaarlijks ± 2 % van de con
tractarbeiders erin te deserteren, zoais tabel XVII Iaat zien. 

223) XV, 139. 
2M) Van Blankenstein, De poenale sanctie, 23. 
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TABEL XVII 

Aantal gedeserteerde contractarbeiders en aantal vrije arbeiders dat zijn werkovereenkomst niet 
uitdiende op de ondernemingen ter Oostkust van Sumatra a) b) 

Contractarbeiders Vrije arbeiders 
Gemiddeld Aantal % deser- Gemiddeld Aantal 

Jaar aantal deserteurs teurs aantal weglopers % weglopers 

1917 203947 3472 1,7 5738 403 7,1 
1918 222827 3420 1,5 4497 185 4,2 
1919 239676 3957 1,7 6276 460 7,3 
1920 238336 5718 2,4 9810 206 2,1 
1921 216423 7317 3,4 12338 560 4,6 
1922 193284 4216 2,2 11030 282 2,6 
1923 176212 2878 1,6 9121 222 2,4 
1924 175473 3757 2,1 18065 382 2,1 
1925 176941 4085 2,3 26353 570 2,2 
1926 215762 3500 1,6 25209 532 2,1 
1927 230867 4602 2,0 27343 467 1,7 
1928 244914 3999 1,6 32353 350 1,1 
1929 259185 4011 1,7 37105 403 1,1 
1930 257680 2221 0,9 45042 210 0,5 
1931 188878 979 0,5 63530 b) 
1932 82487 423 0,5 114274 b) 
1933 19519 1212 6,2 146762 1331 0,9 
1934 8879 627 7,0 153509 1168 0,8 
1935 6598 190 3,0 166742 1183 0,7 
1936 6765 60 0,9 183690 1136 0,6 
1937 8063 155 1,9 201609 2416 1,2 
1938 7201 46 0,6 215711 2154 1,0 
1939 2407 b) 219498 1422 0,7 

a) Samengesteld uit de verslagen van de arbeidsinspectie. 
b) In deze gevallen overtrof het aantal naar de ondernemingen teruggekeerde, in vorige jaren 

weggelopen arbeiders het aantal in dat jaar weggelopen arbeiders. 

In deze tabel zijn ook de aantallen vrije arbeiders die hun werkover
eenkomst niet uitdienden opgenomen (in de tabel omschreven als "weg
lopers"), wat niet onder het strafrecht viel. Een vergelijking zonder meer 
van het percentage gedeserteerde contractarbeiders en het percentage 
weggelopen vrije arbeiders heeft geen zin, omdat men het weglopen van 
vrije arbeiders niet, maar van contractarbeiders weI trachtte te beletten. 
Niettemin paste Endt een dergelijke vergelijking toe, en was hij geneigd 
uit het kleine verschil tussen beide percentages de conclusie te trekken, dat 
het hele systeem van de poenale sanctie eigenlijk overbodig was 225); dat 
zijn redenering onjuist was, kan ook blijken uit de grote aantallen contract
arbeiders, vooral onder eerste contract, die wegens overtreding van de 
koelie-ordonnantie veroordeeld werden: veel van deze veroordelingen 
werden uitgesproken wegens poging tot desertie. 

Het procentueel geringe aantal vrije arbeiders dat zijn werkovereenkomst 

225) Endt, Arbeiterverhaltnisse, 201. Endt baseerde zich op de cijfers over 1916, 
toen tegenover It% "deserteurs" 2% "weglopers" stonden. 

24 
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TABEL xvm 
Aantal veroordelingen wegens overtreding van de koelie-ordonnantie van contractarbeiders op de ondernemingen ter Oostkust van Sumatra a) 

Jaar a) Veldkoelies b) Arbeiders in Ie contract Anderen dan a) en b) Aile arbeiders 
Gestraft voor Gestraft voor Gestraft voor Gestraft voor 

~ overtreding % overtreding % overtreding % overtreding % 
Aantal koelie-ordon. gestraften Aantai koelie-ordon. gestraften Aantal koelie-ordon. gestraften AantaI koelie-ordon. gestraften S 

'" 1919 23331 557 2,5 102584 8377 8,1 114761 5065 4,4 239676 14019 5,8 >-i 

1920 23351 264 1,1 89369 4508 5,0 125616 4021 3,2 238336 8793 3,8 ~ 
1921 24964 236 0,9 72559 2926 4,0 118900 3013 2,5 216423 6175 2,9 ~ 1922 28281 607 2,1 44303 3423 7,7 120700 5064 4,2 193284 9094 4,7 
1923 27357 657 2,4 29133 2460 8,4 119722 6448 5,4 176212 9565 5,4 tn z 1924 27342 511 1,9 33802 2908 8,6 114329 5875 5,1 175473 9294 5,3 >-i 
1925 27576 625 2,3 42123 3880 9,2 107242 4210 3,9 176941 8715 4,9 tn 

'" 1926 27148 466 1,7 78880 5468 6,9 109734 4126 3,8 215762 10060 4,7 

~ 1927 27914 760 2,8 101633 7878 7,7 101320 2866 2,8 230867 11504 5,0 
1928 31760 759 2,4 107448 8534 7,9 105706 2952 2,8 244914 12245 5,0 
1929 29370 1243 4,2 108388 8240 7,6 121427 4528 3,7 259185 14011 5,5 ~ 
1930 26609 577 2,2 110762 7905 7,1 120309 4174 3,5 257680 12656 4,9 ~ 
1931 25425 402 1,6 74123 2924 4,0 89330 1644 1,9 188878 4970 2,6 < 
1932 11871 323 2,7 70615 665 0,9 82486 988 1,2 ~ 
1933 2503 110 4,4 17015 223 1,2 19518 333 1,7 '" 1934 4456 123 2,4 4423 22 0,5 8879 145 1,8 

~ 1935 6321 186 2,7 277 1 0,4 6598 187 2,7 
1936 6196 109 1,7 361 6557 109 1,6 
1937 8346 113 1,4 66 8412 113 1,4 
1938 6874 110 1,4 6874 110 1,4 
1939 1809 24 1,3 1809 24 1,3 

a) Samengesteld uit de verslagen van de arbeidsinspectie. 
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niet uitdiende kan in de jaren twintig verklaard worden uit het feit dat de 
relatief weinige vrije arbeiders gerecruteerd werden uit betrouwbare en 
goede contractkoelies, die reeds jaren aan ondernerningsarbeid gewend 
waren. Voor de jaren dertig moet echter naar een andere verklaring gezocht 
worden; men komt dan terecht bij de geringe arbeidsmogelijkheden in die 
jaren, o.a. doordat de ondernerningen niet bereid waren - Lv.m. de werking 
van de registratiekamer - arbeiders die voortijdig hun contract verbroken 
hadden in dienst te nemen, en bij de reeds eerder in dit en in de vorige 
paragraaf gesignaleerde verbeterde arbeidsverhoudingen, waardoor de 
geneigdheid om de ondernerning te verla ten rninder geworden was. 

In tabel XVIII zijn cijfers opgenomen over het aantal arbeiders, ver
oordeeld wegens overtreding van de koelie-ordonnantie. Deze arbeiders 
konden veroordeeld worden tot een geldboete of tot gevangenisstraf c.q. 
dwangarbeid. Aangezien de poenale sanctie juist ingevoerd was omdat 
civiel-rechtelijk verhaal op de arbeiders bij verbreking van het werk
contract niet mogelijk was, zal ongetwijfeld het veruit grootste deel van de 
overtreders tot gevangenisstraf veroordeeld zijn, en dit stemt overeen met 
hetgeen Middendorp hierover meedeelt: van de ruim 34000 in 1926 in aile 
buitengewesten wegens overtreding van de koelie-ordonnantie veroor
deelde contractarbeiders, werden er slechts ± 3750 tot een geldboete ver
oordeeld, en de overigen tot gevangenisstraf 226). 

Uit tabel XVIII blijkt dat in de jaren twintig jaarlijks 7 a 8 % van de 
arbeiders onder eerste contract veroordeeld werden wegens overtreding van 
de koelie-ordonnantie; bij de andere categorieen arbeiders (veldkoelies en 
arbeiders onder reengagementscontract, geen veldkoelies) lag dit per
centage veel lager. Van aile contractarbeiders ter Oostkust van Sumatra 
kwamen jaarlijks ongeveer 5 % wegens overtreding van de koelie-ordon
nantie met de rechter in aanraking, en dit betekende tot 1931 jaarlijks 
ongeveer 10000 tot gevangenisstraf veroordeelde contractarbeiders. Hoe de 
arbeiders zelf een veroordeling wegens overtreding van de koelie-ordon
nan tie en de daarop volgende gevangenisstraf ervoeren valt uit de verslagen 
van de arbeidsinspectie niet op te maken. Middendorp, een verklaard 
tegenstander van de poenale sanctie, is geneigd de nadelige gevolgen voor 
de arbeiders van en verbittering over een veroordeling hoog aan te slaan: 

". .. 1 op 20 jaarlijks onnodig 22"1) veroordeeide arbeiders vertegenwoordigt 
een groot kwantum onrechtvaardigheid, Ieed, bitterheid, wrok en kans op 
onrust .. . " 226). 

Hier staan echter aanwijzingen tegenover, waaruit zou kunnen blijken 
dat een vrij kort verblijf in de gevangenis door de arbeiders niet altijd als 
veel erger ondervonden werd dan het harde werk op de ondernerningen. 
Hoe dit ook zij, zeker is in ieder geval dat de hooguit enkele honderden 

226) Middendorp, Twee achterlijke arbeidssystemen, 37. 
227) D.w.z. voigens Middendorp onnodig, omdat hij meende dat de poenaie 

sanctie op de arbeidscontracten niet noodzakeiijk was. 
228) Middendorp, Twee achterlijke arbeidssystemen, 39. 
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jaarlijks wegens overtreding van de koelie-ordonnantie gestrafte arbeiders 
in de jaren dertig tegenover de ± 10000 per jaar in de jaren twintig een ob
jectieve verbetering van de arbeidsverhoudingen betekenden; deze ver
betering was geheel toe te schrijven aan de zo goed als volledige overgang 
van arbeid onder poenale sanctie naar vrije arbeid in de loop van de jaren 
dertig. 

6. CoNCLUSIE 

Volgens Boeke is uit de gang van zaken na 1930 duidelijk gebleken dat 
de argumenten van de verdedigers van de poenale sanctie in de jaren twintig 
ver over hun doel heen schoten : de door hen gevreesde kapitaalvlucht bij 
afschaffing van de poenale sanctie deed zich niet voor, de ondememingen 
hoefden niet bij gebrek aan arbeidskrachten gesloten te worden 229). Dit is 
ongetwijfeld juist, maar geldt niet evenzeer dat veel tegenstanders van de 
poenale sanctie van de afschaffing ervan te veel verwachtten? Duidelijk is 
dit m.L gebleken in de paragraaf over de lonen: de o.a. door Middendorp 
verwachte verhoging van het loon bij de overgang op vrije arbeid trad niet 
op. Nu kan men aanvoeren dat dat het gevolg was van de economische 
depressie, maar ik meen aannemelijk gemaakt te hebben, dat ook bij een 
afschaffing van de poenale sanctie v66r 1930 de lonen van de arbeiders ter 
Oostkust van Sumatra niet belangrijk gestegen zouden zijn. 

Sommige van de minder gunstige omstandigheden waaronder de onder
nemingsarbeiders leefden en werkten waren niet het gevolg van het bestaan 
van de poenale sanctie op de arbeidscontracten. Ret is zinvol om dit hier 
expliciet naar voren te brengen, omdat in de voorafgaande paragrafen de 
nadruk meer op het veranderende en minder op het blijvende gelegen heeft, 
waardoor misschien een te positief beeld van de arbeidstoestanden op de 
ondememingen in de jaren dertig ontstaan is. De minder gunstige positie 
van de arbeiders kwam ten dele voort uit hun gebrek aan organisatie, terwijl 
de ondememingen weI sterk georganiseerd waren. In bijlage VI is het per
centage van de ondememingen berekend, dat aangesloten was bij de beide 
plantersverenigingen ter Oostkust, DPV en A VROS; dat percentage lag 
zowel in de jaren twintig als in de jaren dertig in de buurt van de 90. De 
ondememingen kregen bovendien bij arbeidsconflicten de steun van de 
overheid, want bij stakingen of ongeregeldheden betrokken arbeiders 
werden dikwijls van overheidswege als ongewenste elementen naar Java of 
China teruggezonden, ook wanneer zij niet voor de een of andere over
treding veroordeeld waren. O.a. hierdoor verkeerden de ondememingen in 
een positie, waarin zij eenzijdig de hoogte van het loon konden vaststellen: 
zowel v66r als na de overgang op vrije arbeid was het loon gebaseerd op de 
minimale kosten van levensonderhoud. De onmacht van de arbeiders bleek 
ook bij de overgang naar vrije arbeid zelf: juist op het moment dat de ar
beiders zouden gaan profiteren van de lang lopende contracten onder 
poenale sanctie, doordat deze hun nog enige tijd bij dalende prijzen een 

229) Boeke, Economie van Indonesie, 180, 181. 
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gelijkblijvend loon verzekerden, wisten de ondememers hen te bewegen in 
te stemmen met ontbinding van de contracten; de overheid kwam niet 
tussenbeide, omdat de arbeiders "vrijwillig" hun medewerking verleenden. 

Ook de huisvesting van het grootste deel van de ondememingsarbeiders 
in barakken was niet een gevolg van de poenale sanctie op de arbeids
contracten, maar van het feit dat de ondememingen ter Oostkust werkten 
met van buiten het gewest aangevoerde arbeiders, die op die wijze het 
goedkoopst gehuisvest konden worden. Omdat een groot deel van het werk 
op de ondememingen aIleen door mannen verricht kon worden, werden 
meer mannen dan vrouwen aangeworven, wat tot een belangrijk overschot 
aan mannen leidde, een minder gewenste toestand die niet direct door de 
poenale sanctie veroorzaakt werd. Tegenover een over het algemeen gunstige 
gezondheidstoestand zowel v66r als na 1930 kan de grote sterfte onder 
arbeiderskinderen v66r en na de overgang op vrije arbeid geplaatst worden, 
die los stond van het al dan niet bestaan van de poenale sanctie op de ar
beidscontracten. Ten slotte kan de werving genoemd worden: misstanden 
daarbij in de jaren twintig kwamen niet in de eerste plaats voort uit het feit 
dat het de werving van contractarbeiders betrof, maar uit de bedenkelijke 
rol die beroepswerf'kantoren speelden; in de jaren dertig ging de beroeps
werving zich met de uitzending van vrije arbeiders bezig houden, tot de 
wervingsordonnantie van 1936 daaraan een einde maakte. 

Wanneer men dit in gedachten houdt kan men vervolgens letten op de 
veranderingen die de arbeidstoestanden tussen 1920 en 1940 ondergingen, 
en nagaan, in hoeverre deze veranderingen een gevolg waren van de over
gang van arbeid onder poenale sanctie naar vrije arbeid. Over de werving is 
hierboven al iets gezegd: de duidelijke verbeteringen in de werfmethoden 
waren voor een zeer belangrijk deel het gevolg van de uitschakeling van de 
beroepswerving en van het feit dat in de jaren dertig de laukeh-werving 
bijna voortdurend aan de vraag naar nieuwe arbeidskrachten kon voldoen. 
Dit werd weer veroorzaakt door de economische depressie, die de behoefte 
aan nieuwe arbeiders na 1930 sterk had verminderd en door het grotere 
aantal blijvend op de ondememingen gevestigde arbeiders. De verbeterde 
werfmethoden oefenden op hun beurt weer een gunstige invloed uit op het 
gehalte van de nieuwe arbeiders, en droegen daardoor bij tot een vermin
dering van het aantal arbeidsconflicten. 

In de jaren dertig waren de aantallen mishandelingen van arbeiders en 
koelieaanvallen belangrijk minder dan in de jaren twintig; vooral de cijfers 
over de gevolgen van de koelieaanvallen zijn in dit verband sprekend. 
Ongetwijfeld hielden deze verminderingen verband met de overgang van 
contractarbeid naar vrije arbeid, die immers een verandering in de omgang 
met de arbeiders met zich gebracht had, maar het juiste aandeel van die 
overgang in de verbetering van de arbeidstoestanden op dit punt is niet 
vast te stellen. De vermindering van de arbeidsintensiviteit ten gevolge van de 
economische depressie speelde eveneens een belangrijke rol. Bovendien 
dateerde een verbetering in de behandeling in algemene zin van de arbeiders 



362 ARBEIDSTOESTANDEN TER OOSTKUST VAN SUMATRA 

niet van na 1930, want aanzetten tot betere verhoudingen waren al eerder 
te bespeuren. 

Ben verbetering in de arbeidstoestanden die geheel voor rekening kwam 
van de verdwijning van de poenale sanctie was de sterke teruggang in het 
aantal wegens overtreding van de koelie-ordonnantie tot gevangenisstraf 
veroordeelde arbeiders na 1930; in dit opzicht bracht het verdwijnen van de 
poenale sanctie volledig wat een tegenstander als Middendorp ervan 
verwachtte. 

Hierboven is reeds iets gezegd over de huisvesting van het grootste deel 
van de arbeiders in pondoks, ook nog omstreeks 1940. Daarnaast werd 
echter een in de loop van de jaren twintig en dertig groeiend percentage 
arbeiders in gezinswoningen ondergebracht. Hoewel het percentage vrouwe
lijke arbeiders niet belangrijk toenam - van ruim 25 % van het totaal v66r 
1930 tot ongeveer 35% na 1935 - moet het totale aantal vrouwen sterker 
gestegen zijn, gezien de belangrijke stijging van het aantal kinderen in de 
jaren dertig (Zie tabel XI en tabel XIV). Een gunstiger verhouding van het 
aantal mannen tot het aantal vrouwen, toenemende gezinsvorming en 
steeds meer huisvesting in gezinswoningen betekenden belangrijke ver
beteringen in de leefomstandigheden van de ondernemingsarbeiders ter 
Oostkust van Sumatra. Deze verbeteringen stonden in verband met de 
overgang op vrije arbeid, maar waren er geen direct gevolg van. De be
paling omtrent de gezinswoningen van 1928 was door de regering uitge
vaardigd om de afschaffing van de poenale sanctie soepeler te doen verlopen; 
na de overgang op vrije arbeid waren de werkgevers niet meer tot gezins
huisvesting verplicht, maar zij gingen er toch mee door, in de gerechtvaar
digde hoop dat de vorming van een op de ondernemingen gevestigde 
koeliebevolking erdoor bevorderd zou worden, een zaak van groter belang 
bij vrije arbeid dan bij arbeid onder poenale sanctie. Ook op dit punt droeg 
de economische depressie bij tot de lotsverbetering van de arbeiders: ter
reinen voor gezinswoningen en voor aanplanting van voedingsgewassen 
waren beschikbaar door de malaise in de handelsgewassen. Ook bier ont
brak echter de schaduwzijde niet, . want door de depressie kon er vaak 
slechts halve dagen gewerkt worden; de terreinen die de arbeiders als 
compensatie daarvoor ter bebouwing toegewezen kregen waren dikwijls 
onvoldoende. 

Samenvattend kan men zeggen dat de positie van de arbeiders op de 
ondernemingen ter Oostkust van Sumatra in 1940 beter was dan hun 
positie omstreeks 1920, en dat die verbetering voor een niet onbelangrijk 
deel veroorzaakt werd door de overgang van arbeid onder poenale sanctie 
naar vrije arbeid. Verbetering viel vooral te constateren in de immateriele 
behandeling van de arbeiders, doch minder of in het geheel niet in hun 
materiele positie: het loon, de geneeskundige verzorging en de huisvesting. 
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BIJLAGE I 

Aantal contractarbeiders op de onciernemingen ter Oostkust van Sumatra 1» 

Javaanse Voor-
Jaar Javanen vrouwen Chinezen Indiers Overigen Totaal 

1912 79714 38803 53617 4172 411 176717 
1913 84745 41906 52566 4123 557 183897 
1914 87392 41032 44611 3496 576 177157 
1915 89646 37380 42350 3181 312 172869 
1916 101246 44313 42090 2922 221 190792 
1917 120980 53231 40097 2503 291 217102 
1918 134732 59078 32209 2136 398 228553 
1919 146907 62552 27715 2010 123 239307 
1920 150691 61704 23886 1950 105 238336 
1921 133036 44686 28714 1841 66 208343 
1922 113641 36989 27401 1704 77 179812 
1923 109949 35901 28571 1715 76 176212 
1924 108045 37262 28477 1633 56 175473 
1925 122928 45458 26791 1518 13 196708 
1926 142217 52602 27133 1250 17 223219 
1927 151421 57885 28700 1254 10 239270 
1928 157151 62412 29840 1146 9 250558 
1929 169036 65518 26037 1021 7 261619 
1930 159481 53676 22245 868 15 236285 
1931 93659 25879 17497 601 137636 
1932 19064 7369 905 27338 
1933 8231 3468 11699 
1934 3205 2854 6059 
1935 3601 3536 7137 
1936 3389 3005 6394 
1937 6464 3269 9733 
1938 3235 1435 4670 
1939 52 92 144 

1» Samengesteld uit de verslagen van de arbeidsinspectie. Met contractarbeiders 
wordt bedoeld: arbeiders die een contract volgens de koelie-ordonnantie gesloten 
had den ; dat wi! dus zeggen: een contract waarop een poenale sanctie rusUe. 

BIJLAGE IT 

Aantal vrije arbeiders (Staatsblad 1911 no. 540 "Ten tweede") op de ondernemingen 
ter Oostkust van Sumatra 1» 

Javaanse Voor-
Jaar Javanen vrouwen Chinezen Indiers Overigen Totaal 

1913 2177 970 1404 90 2055 6696 
1914 2555 1235 1728 131 2726 8375 
1915 3053 1637 1978 90 1615 8373 
1916 3251 1582 1599 103 766 7341 
1917 4135 
1918 4860 
1919 5125 1696 601 26 45 7493 
1920 7225 2767 1412 52 670 12126 
1921 8432 3085 431 73 538 12550 
1922 6723 2432 166 54 144 9509 
1923 5621 2742 215 77 79 8734 
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Javaanse Voor 
Jaar Javanen vrouwen Chinezen Indiers Overigen Totaal 

1924 b) 11336 14536 591 239 695 27397 
1925 11853 12457 443 232 325 25310 
1926 12306 10832 1380 253 336 25107 
1927 13483 14183 1123 290 500 29579 
1928 15683 16112 473 287 572 33127 
1929 20406 17758 782 384 1754 41084 
1930 22502 24613 569 428 888 49000 
1931 54800 31192 987 449 631 88059 
1932 93897 30595 12918 801 2288 140499 
1933 100510 36557 12803 681 2475 153026 
1934 103238 34514 12551 599 3090 153992 
1935 C) 104874 58262 12116 602 3637 179491 
1936 108365 62958 11520 546 4500 187889 
1937 127284 74813 10516 491 2224 215328 
1938 126297 75516 9604 444 4233 216094 
1939 129777 79870 8598 396 4261 222902 

8) Samengesteld uit de verslagen van de arbeidsinspectie. 
b) De belangrijke toename van het aanta] vrije arbeiders in 1924 geeft geen 

reele vermeerdering van deze groep aan; er is slechts sprake van een andere 
wijze van berekening, waardoor aIle niet uit het gewest afkomstige arbeiders, die 
zonder contract met poenale sanctie in diens! van ondernemingen zijn, tot de vrije 
arbeiders in de zin van Staatsblad 1911 no. 540 "Ten tweede" gerekend worden. 
Zie IX, p. 10. Uiteraard heeft dit ook zijn consequenties voor de totalen in 
Bijlage ill. 

C) Ook mer gaat het niet om een reele toename van het aantal vrije arbeiders, 
maar om een andere wijze van berekening. Sinds 1935 werden ook ongeregeld 
werkende arbeiders - vooral vrouwen die seizoenarbeid verrichtten - in de 
sterkte-opgaven opgenomen. Zie XVI, p. 50. Uiteraard heeft dit ook zijn conse-
quenties voor de totalen in Bijlage III. 

BIJLAGE III 

Aantal arbeiders op de ondernemingen ter Oostkust van Sumatra (contractarbeiders 
en vrije arbeiders) 8) 

Javaanse Voor-
Jaar Javanen vrouwen Chinezen Indiers Overigen Totaal 

1913 86922 42876 53970 4213 2612 190593 
1914 89947 42267 46339 3627 3302 185532 
1915 92699 39017 44328 3271 1927 181242 
1916 104497 45895 43689 3025 987 198133 
1917 221237 
1918 233413 
1919 152032 64248 28316 2036 168 246800 
1920 157916 64471 25298 2002 775 250462 
1921 141468 47771 29145 1914 604 220893 
1922 120364 39421 27567 1758 221 189321 
1923 115570 38643 28786 1792 155 184946 
1924 119381 51798 29068 1872 751 202870 
1925 134781 57915 27204 1750 338 222018 
1926 154523 63434 28513 1503 353 248326 
1927 164904 72068 29823 1544 510 268849 
1928 172834 78524 30313 1433 581 283685 



ARBEIDSTOESTANDEN TER OOSTKUST VAN SUMATRA 365 

Javaanse Voor 
Jaar Javanen vrouwen Chinezen Indiers Overigen Totaal 

1929 189442 83276 26819 1405 1761 302703 
1930 181983 78289 22814 1296 903 285285 
1931 148459 57071 18484 1050 631 225695 
1932 112961 37964 13823 801 2288 167837 
1933 108741 40025 12803 681 2475 164725 
1934 106443 37368 12551 599 3090 160051 
1935 108475 61898 12116 602 3637 186628 
1936 111754 65963 11520 546 4500 194283 
1937 133748 78082 10516 491 2224 225061 
1938 129532 76951 9604 444 4233 220764 
1939 129829 79962 8598 396 4261 223046 

a) Samengesteld uit de verslagen van de arbeidsinspectie. 

BlJLAGE IV 

Berekening van hetgeen een contractant ter Oostkust van Sumatra voor 
levensonderhoud nodig heeft, samengesteld door de arbeidsinspecfie (1925) a) 

I (3-jaarlijks) 
Aantal 

12 werkbroekjes 
9 werkbaadjes 
3 tricots 
1 zondagse jas 
6 kain's 
6 hoofddoeken 
4 bamboehoeden 
2 ligmatten 
2 kussens 
1 deken 
2 buikriemen 
1 muurlamp 
1 slot 
1 klamboe 
1 rijstpan 
1 braadpan 
2 theekokers 
3 borden 
2 messen 
3 drinkmokken 
4 lepels 
1 rijstwan 
2 zeven 
1 rasp 
4 houten lepels 
2 theepotten 
1 ketel 
Totaal 
Per jaar 

prijs 

f 15,60 
16,20 
7,20 
6,-

24,-
18,-
2,-
2,60 
3,-
1,75 
1,60 
1,15 
0,90 
1,50 
1,25 
2,-
1,-
0,90 
0,90 
0,90 
0,32 
0,50 
0,40 
0,20 
0,80 
2,-
2,-

f 114,67 
f 38,22 

II (jaarlijks) 
Aantal 

240 kg. rijst 
groenten, lombok, trassie, 
specerijen, klappers 
6 kattie zout 
48 kattie geconserveerde vis 
36 flessen klapperolie 
48 flessen petroleum 
12 pakjes thee 
18 kattie suiker no. 2 
120 thail tabak 
30 bundel daon rokok 
12 pak lucifers 
12 stangen zeep 
3 maal haarknippen plus 
scheren 
jaarlijkse bijdrage tot de 
moskeekas (fitrah) 
belasting 

Totaal 

Perjaar: 
I 
II 

Totaal generaal 
d.i. per dag ± 47 cent. 

a) Overgenomen uit het tiende verslag van de arbeidsinspectie, p. 74. 

prijs 

f 30,-

24,-
0,87 

14,40 
14,40 
8,64 
1,44 
4,32 

24,40 
0,30 
3,84 
2,40 

1,80 

0,35 
2,20 

f 133,36 

f 38,22 
f 133,36 
f 171,58 
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BIJLAGE V 

Berekening van hetgeen een contractant ter Oostkust van Sumatra voor levensonderhoud nodig hee/t, 
samengesteld door een commissie uit de PAC (1926) &) 

I (3-jaarJijks) 
Aantal 

12 werkbroeken 
6 badjoe tjina 

12 tricots (werkhemden) 
1 t zondagse jas 
6 kains (sarongs) 
3 hoofddoeken 

12 bamboehoeden 
1 zondagse hoed of hoofd-

deksel 
2 Iigmatten 
1 kussen 
1 overtrek v. kussen 
2 buikriemen 
6 blikken lampjes 
2 sloten 
1 rijstpan 
1 braadpan 
3 theekokers (waterketels) 

~ ~:~~om ~ of 3 borden 
2 messen 
6 eetlepels 
1 rijstwan 
2 houten rijstlepels 
1 sajoeriepel 
1 vijzel voor tjabe stampen 

Totaal 

A. Per jaar 
Facultatief b) : 
1 deken 
1 k1amboe 
3 drinkmokken 
6 zeven 
3 raspen 
1 theepot 
1 stopfles 

Totaal 

B. Per jaar 

prijs 

f 9,-
9,-
9,-
7,50 

15,-
6,75 
4,80 

4,-
2,-
1,20 
0,40 
1,-
0,90 
0,80 
1,25 
1,-
1,80 
0,60 
0,30 
0,80 
0,18 
0,30 
0,20 
0,30 
0,90 

f78,98 

f 26,32 

f 2,-
3,-
0,90 
1,50 
0,60 
1,20 
0,80 

f 88,98 

f29,66 

II (jaarJijks) 
Aantal 

240 kg. rijst 
groenten, lombok, trassie, spe
cerijen, k1appers, vruchten 
6 katti zout 
12 katti vis 
24 fIessen klapperolie 
36 f1essen petroleum 
24 pakjes thee i of andere ver-
12 katti suiker , versnaperingen 
tabak en daon rokok 
12 pak lucifers 
zeep 
12 maal haarknippen 
fitrah 
belasting 

Totaal 

f 30,-

24,-
0,96 

14,70 
9,12 
5,76 
2,88 
2,16 
9,-
4,20 
1,80 
4,20 
0,40 
2,20 

A. Per jaar 
I f 26,32 

B. Per jaar 
I f 29,66 

f 111,38 II fl11,38 
Totaal f 137,70 

II 
Totaal f 141,04 

prijs 

of per dag 37,72 c. of per dag 38,64 c. 

&) Overgenomen uit het elfde verslag van de arbeidsinspectie, p. 90. 
b) "In de praktijk blijkt, dat de facultatief gestelde goederen niet worden aangeschaft en dat een 

koelie zich aileen bij hoge uitzondering van een of van meerdere dezer artikelen voorziet". 
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BIJLAGE VI 

Aantalomiernemingen in de zin van artikel 1 der koelieordonnantie ter Oostkust van Sumatra &) 

Aantal ondernemingen % vande 
Aangesloten bij ondernemingen 

Beide plan- Geen van georganiseerd 
tersvereni- beide planters- in een planters-

Jaar Totaal DPV AVROS gingen verenigingen vereniging 

1920 343 76 218 13 36 90 
1922 310 67 181 15 47 85 
1924 323 70 200 15 38 89 
1925 322 70 204 16 32 90 
1926 328 71 205 20 32 90 
1927 343 72 216 21 34 91 
1928 350 70 223 24 33 91 
1929 355 73 225 22 35 90 
1930 348 70 220 23 35 90 
1931 318 63 203 19 33 90 
1932 283 51 180 17 35 87 
1933 269 47 176 15 31 88 
1934 264 47 176 14 27 90 
1935 262 47 172 13 30 89 
1936 264 49 170 13 32 88 
1937 272 49 191 13 19 93 
1938 272 48 191 14 18 93 
1939 265 45 191 13 16 94 

&) Samengesteld uit de verslagen van de arbeidsinspectie. 
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