ECONOMISCH- EN
SOCIAAL-HISTORISCH
JAARBOEK
UITGEGEVEN DOOR DE VERENIGING

Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief
GEVESTIGD TE AMSTERDAM

TWEE-EN-VEERTIGSTE DEEL

II
's-GRAVENHAGE
MARTINUS NUHOFF
1979

COMMISSIE VAN REDACTIE
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

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

Dagelijks Bestuur
der vereniging
Nederlandsch Economisch-Historisch Archief
op 1 januari 1978
Mr. G. H. Hintzen, teSt. Michielsgestel, Voorzitter (1979)
Prof. Dr. H. Baudet, te Groningen (1980)
Ir. K. van der Pols, te Rotterdam (1980)
Dr. A. L. van Sche1ven, 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 achter 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
Willemstad.
De Economisch-Historische Bibliotheek is gevestigd te Amsterdam, Herengracht 218-220, Tel. 247270. Bibliothecaris: Mevr. Drs. C. Gravesteijn.
De Bibliotheek is geopend van 9.30-5 uur.
Op maandagavond kan de bibliotheek geopend worden na een voorafgaand 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 2313 2

INHOUD VAN HET TWEE-EN-VEERTIGSTE DEEL
I. Het turfoproer aan de Zaan in 1678, door H. L. Heijkoop .

II. Het historisch modemiseringsproces van bevolking en arbeid:
Belgisch Brabant 1700-1900, door P.M. M. Klep . . . . . .

15

ill. De generale lijsten van de schepen die in de perioden 1758-1761
en 1783-1786 in Holland zijn binnengelopen, door F. Snapper .

26

IV. Theorie en werkelijkheid: klassieke economen over econornie
en bevolking, door A. C. A. M. Bots . . . . . . . . . . .

45

V. Gegevens over de Nederlandse en Belgische glasindustrie
1800-1850, door J. Mac Lean . . . . . . . . . . . .
107
VI. Technische okonornische und soziale Veriinderungen in der
Rheinschiffahrt nach 1816, door Lars U. Scholl . . . . . . . 156
VII. De Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid
en de proeven met een inheemse zijdeteelt 1850-1875, door
H. F. J. M. van den Eerenbeemt. . . . . . . . . . . . . . 181
VIII. Het rnijnreglement 1906en hoe het tot stand kwam door, J. E. W.
Koonen en K. J. M. Tercic . . . . . . . . . . . . .
215
IX. De algemene mijnstaking in Limburg (21 juni-2 juli 1917),
door R. Jurriens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
X. Discussie over de Ieiding van de PTT in de jaren 1924-1926,
door E. A. B. J. ten Brink
298
De schrijvers

365

I

HET TURFOPROER AAN DE ZAAN IN 1678
Een voorloper van de algemene pachtersoproeren?

door
H . L. HEIJKOOP
,In de lente deezes jaars, was'er, in de Zaanlandsche dorpen,
eene bystere beroerte ontstaan, die gevaarlyke gevolgen gehad
zou hebben, zo zy niet, by tyds, door bet Krygsvolk van den
Staat, gestild geworden was." 1)
INLEIDING

In 1748 vonden in ons land verschillende oproeren plaats welke tot gevolg
hadden dat de overheid overging tot een ander systeem van belastinginning.
In de voorafgaande honderdvijftig jaar kwamen vele woelingen voor
waarbij de hoogte van de belastingen en vooral het gehanteerde belastingsysteem als oorzaken werden aangegeven.
AI in 1616 vond te Delft een oproer plaats tegen de accijns op graan 2) .
Bekend zijn verder onder andere het oproer tegen de impost op boter te
Amsterdam (1624), het Rotterdamse Costermanoproer (1690), het Haar1emse tabaksoproer (1690), het Haarlemse oproer in 1693 en het Amsterdamse Aansprekersoproer (1696). Oldewelt ziet in de genoemde oproeren,
met uitzondering van die te Delft die hij niet noemt, voorlopers van de
grote algemene pachtersoproeren in 1748 3).
Ben oproer dat men bijna nergens verme1d vindt is het zogenaamde
turfoproer langs de Zaan in 1678. Deze gebeurtenis liet de tijdgenoten niet
onberoerd. Wagenaar verhaalt ervan in zijn geschiedschrijving over Amsterdam en, aanzienlijk uitgebreider, in zijn Vaderlandse Historie 4). In 1678
verscheen te Amsterdam een boek dat aan dit oproer gewijd is 5). Uit de
beschrijving van dit oproer kan men afleiden dat deze woelingen zowel qua
verloop als qua aanleiding veel overeenkomsten vertonen met die welke
rood 1700 en later plaatsvonden. Getracht zal worden, in het navolgende,
de oorzaken, het beloop en de afloop van dit turfoproer te schetsen.
1) Uit: Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde
Nederlanden inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af: Uit de
geloofwaardigste Schrijvers en egte Gedenkstukken samengesteld door Jan
Wagenaar, Veertiende deel, 1672-1678, te Amsterdam, MDCCXCIV, biz. 473.
2
) R. M. Dekker, Oproeren in de provincie Holland 1600-1750, Tijdschrift
voor sociale geschiedenis, 9, december 1977, biz. 308.
3) W. F. H. Oldewelt, Hollandse voorlopers van de pachtersoproeren, 1958
Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel,
gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe, beschreeven
door Jan Wagenaar, Historieschrijver der Stad, Eerste stuk, te Amsterdam, 1760,
Heruitgave 1971/72, biz. 486.
4
) Zie noot 1 en 3.
6) Noord-Hollands ontrusting . . . ... . , H. Soeteboom, 1678. Zie literatuur.
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RET LEVEN AAN DE ZAAN AAN HET EINDE VAN DE GOUDEN EEUW
Aan de Zaan vond men toentertijd verschillende dorpen. Zaandam als
stad bestond niet. Wei waren er twee dorpen, Oost- en Westzaandam.
Daamaast kende men de volgende zaanse woonkernen: Wormer, Jisp,
Knollendam, Zaandijk, Koog aan de Zaan, Wormerveer en West- en
Oostzaan. Men spreekt van de zes bannen in de Zaanstreek.
Een banne laat zich volgens Van der Woude het best omschrijven als
de ,historische vorm van wat wij thans een gemeente zouden noemen" 6).
De banne is de bestuurlijke eenheid die aan de gemeente is voorafgegaan.
De bannen rond de Zaan, die niet samenvielen met de dorpen, waren :
Wormer, Jisp, Oostzanen, Westzanen, Assendelft en Krommenie. De zes
bannen stonden onder het gezamenlijk bestuur van de Gecommiteerde
Raden van zowel het Noorder- als het Zuiderkwartier. Ret algemeen bestuur over de provincie Holland werd uitgeoefend door de Staten van
Holland.
De Zaanstreek mag in 1678 met ongeveer 25.000 inwoners tot een dichtbevolkt gebied gerekend worden 7). Zij is een van de oudste industriegebieden van West-Europa. Onvermijdelijk treft men in geschriften over de
zeventiende en achttiende eeuw een zinsnede aan over de meer dan driehonderd schepen die op een gegeven moment op de helling lagen langs de
Zaan. De scheepsbouw was de meest in het oog lopende bedrijfstak welke
in de periode 1650-1700 tot grote bloei was gekomen 8). Nauw verbonden
hiermee was de houthandel en de houtzagerij. De gunstige ligging van de
Zaanstreek met de min of meer open verbinding met de Zuiderzee en de
nabijheid van de stapelmarktplaats Amsterdam, alsmede de in de eigen
omgeving tot ontwikkeling gekomen walvisvaart vormden positieve elementen voor de scheepsbouw en de scheepvaart. De walvisvaart kwam na
1650 tot bloei. Na 1750 ging het slecht met de walvisvangst. Naast bijvoorbeeld de opkomst van de buitenlandse concurrentie, de daling der traanprijzen en de grotere risico's van het verloren gaan der schepen wordt ook
het doodvissen van de jachtgebieden als oorzaak van de achteruitgang
aangevoerd. De zeildoekweverijen waren eveneens onlosmakelijk verbonden
met de scheepvaart. Men trof ze vooral aan in het Noorden van de Zaanstreek. Ret zaanse aandeel in de landelijke productie van stijfsel bedroeg
omstreeks 1681 35 a 40%. Beschuitbakkerijen vond men vooral te Wormer
en Jisp. Ret waren kleine bedrijven. De beschuitbakkers waren zeer arm.
Zij werden in het bijzonder getroffen door de hoge impost op het gemaal en
de beschermende maatregelen die Amsterdam ten behoeve van zijn eigen
beschuitbakkerijen invoerde.
A.M. van der Woude, Het Noorderkwartier, I, Hoofdstuk 2, Bevolking.
De Zaanstreek kende volgens Van der Woude het volgende bevolkingsverloop: 1622 20.134 inwoners; ± 1650 24.000 inwoners; ± 1750 28.000 inwoners.
Voor geheel Noord-Holland, zijn de aantallen resp. 189.657, 211.000 en 128.000.
Zie biz. 185, tabel 3.13.
8) Het navolgende wordt ontleend aan: A. van Braam, Bloei en verval van het
econornisch-sociale Ieven aan de Zaan in de 17de en 18de eeuw, 1943.
8)

7)
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Het meest opvallende moeten toentertijd de honderden roolens langs
de Zaan geweest zijn. Op een molen werkten meestal niet roeer dan zeven
personen. De exploitatie ervan was gewoonlijk in handen van een faroilie
dan wei van een groep personen, die soros meer dan twintig molens exploiteerde. De meelmolenaars verkeerden eveneens in kororoervolle omstandigheden. Dit kwaro doordat zij voor hun afzet aangewezen waren op
de beschuitbakkerijen en de arme arbeidersbevolking. Daarnaast drukte
de impost op bet gemaal zwaar en werd het maalloon door de overheid
vastgesteld. Ook hier was de tegenwerking van de steden constant aanwezig. De bedrijfsresultaten van de olieslagerijen werden beinvloed door
de kosten van onder andere turf die, al naar gelang bet verwerkingsproces
dat werd toegepast, een niet onbelangrijke kostenfactor vormde.
Andere bronnen van bestaan vormden de beurtvaart op Londen, de
koopvaart, de traankokerijen en de traanhandel, de linnenblekerij en de
graan-, zaad- en oliehandel. De visserij, landbouw en veeteelt roogen daarnaast niet vergeten worden.
Toen de Zaanstreek een in produktiemaatstaven gezien welvarend gebied
aan bet worden was werd de behoefte aan arbeiders steeds groter. Hierin
werd voorzien door ambulante arbeiders, bijvoorbeeld bij de walvisvaart,
en door imroigratie van voornamelijk Friezen. Waarschijnlijk zijn door de
arbeidsschaarste de lonen gestegen. De lonen bleven echter in verhouding
tot andere productiegebieden laag 9). Overigens waren de lonen die in
Holland en Zeeland betaald werden weer hoog in vergelijking met bet
buitenland.
BELASTINGEN

De belastingen waren hoog. Er waren voornamelijk indirecte belastingen
(accijnzen en imposten). Tot 1748 werden de iroposten verpacht. De belastingpachters kregen, tegen betaling van een overeengekomen bedrag van
de overheid bet recht op de opbrengst van een bepaalde belasting, die door
hen even wei geind moest worden. De pachtsororoen, die de pachters moesten
afdragen, waren aanzienlijk terwijl zij ook personeel, de gaarders, dienden
te betalen. De pachters hadden de hulp nodig van de plaatselijke overheid
om de inning van de af te dragen gelden soepel te doen verlopen. In de loop
der tijd is het aantal goederen en diensten waarop belasting werd geheven
toegenomen. Bovendien werd de structuur van deze imposten ingewikkelder
(orodat men fraude wilde tegengaan, zoals bij de turfimpost, en om meer
opbrengst te verkrijgen). De imposten drukten niet altijd overeenkorostig
de mate van gebruik van bet artikel waarop zij werden geheven even zwaar.
Aan Oldewelt ontlenen wij ook bet volgende voorbeeld, dat overigens
niet precies te dateren is 10).
,Als impost op de consumptie van de turf moest van iedere ton turf, waar
ook gedolven, door de verkoper 3 st. worden betaald. Maar aangezien deze
impost niet precies kon worden geind in de dorpen alwaar werd geveend,
9

)

10)

Zie noot 8, blz. 94.
W. F. H. Oldewelt, Hollandse imposten, biz. 51.
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mocht de pachter aldaar helfen naar quotisatie van verbruik alsvolgt: van
een farnilie die bouwt en veent /5,- jaars en daarenboven van de I le koe
enz. 8 st. Waren dergelijke families hele capitalisten dan betaalden zij /8,-'s
jaars en als ze halve capitalisten waren /6,-'s jaars. Waren deze hele en
halve capitalisten bovendien koehouders, dan bleven zij gehouden om van
elke II e koe enz. 8 st. te betalen."
De belasting op verreweg de meeste dagelijkse consumptiegoederen heeft
op buitenlanders die ons land in die tijd bezochten een verpletterende
indruk gemaakt 11). De belastingdruk moest zo hoog zijn om de zware
lasten voor de instandhouding en de bescherming van de handelswegen op
te brengen. De vele oorlogen moesten op de een of andere wijze gefinancierd worden 12). De schulden van de Generaliteit, de provincien en de
steden namen toe. De schulddelging welke soms in vredestijd plaatsvond
werd overtroffen door de aanwas van schulden ten tijde van oorlogen.
Holland had verreweg de grootste staatsschuld. De grote staatsschulden
tijdens de Republiek worden door sommigen gezien als een symptoom van
het feit dat de Republiek boven haar stand leefde, dat wil zeggen bet
beschermen van het eigen grondgebied en van de vaarwegen over de hele
wereld waste kostbaar. Volgens Ch. Wilson is de relatieve teruggang in de
achttiende eeuw te wijten aan de toenemende last van de staatsuitgaven en
de schulden gerelateerd aan een stagnerende en ,declining" economie 13).
Hierdoor stegen de nominale lonen en daalde de productie, de concurrentiepositie verslechterde. Ret is een omstreden visie die door hem geponeerd is,
maar het belang dat in Wilsons zienswijze wordt toegekend aan de lasten
door de overheid in diverse vormen aan de bevolking opgelegd, teneinde de
economische belangen veilig te stellen, mag niet onderschat worden als
factor, die de economische achteruitgang in de achttiende eeuw teweegbracht.
11) Zie bijvoorbeeld: Ch. Wilson, Taxation and decline, biz. II8/119. Sir William
Temple, Observations upon the United Provinces of the Netherlands, Oxford,
oorspronkelijke druk 1678, 1972, biz. 129.
12
) Zie bijvoorbeeld: Rapporten en Memorien over de Finantien van Holland.
Met de Bijlagen tot dezelve behorende, in de Jaren 1678, 1721, 1728 en 1750
respectievelyk uitgebragt ter Vergadering der Staten van dezelve Provincie, In
den Haag, ter 's Lands Drukkerij. Uit: Extract uit het Register der Secreete Resolutieen van de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland, in hun Ed. Gr. Mog.
Vergadering, genomen op Vrijdagh den 25. November 1678. ( .... ), dat hoven
het aanhouden van zoo grote ende excessis getal van Militie in geenderly manieren
met het inkomen van den Staat gecompasseert, de saken niet en zyn gereguleert
met die precise ende exacte menage die by de Voorouderen zoo lolfelyck is gepractiseert geweest, ( .... ).
In dit Extract wordt verhaald over: verval van den Staat van de Finantie; er
is een onderzoek verricht naar de stand van de finantien over de periode 1-1-1671
tot 1678.
De volgende zinsnede is voor ons eveneens van belang: ,Ende dat uyt het
ordinaris inkomen van de Provincie van Hollandt niettegenstaande de considerable
verhoogingen op de gemeene rniddelen door de verdubbeling van den impost op
den Turf, het Zout, de verbeteringh op het Zegel van dezelve zoodanigh zijn
vervallen, dat ( .... ).
13
) Ch. Wilson, Taxation and decline, biz. 120/121 en biz. 124.
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In de maand Maart van het jaar 1678 vaardigden de Staten van Holland
een resolutie uit waarbij het meten van turf met manden, zoals Iangs de
Zaan gebruikelijk, werd afgeschaft. Voortaan moest gemeten worden met
tonnen van een bepaalde maat. De maatregei werd van kracht bij de verpachting die in April piaatsvond. De overheid te Zaandam stelde haar
ingezetenen bij publicatie van deze maatregel op de hoogte. Te OostZaandam had dit tot gevoig dat er enige beweging onder het vrouwvoik
ontstond, dat, volgens Soeteboom ,onder een onordentelijk geroep (welk
deze schepseien zeer eygen is)", zich begaf naar het Weeshuys waar de
Regenten vergaderden. Dit vond piaats op 18 mei 1678. De Regenten werd
duidelijk gemaakt dat men afschaffing verlangde van het meten met tonnen.
Men verweet de Regenten eveneens dat ze wei zouden profiteren van deze
maatregel. Honig meent: ,Het verschil tusschen tonnen en manden, dat
zoveel beweging gaf, was niet noemenswaardig; er zal echter wei iets van aan
geweest zijn, dat de gegoeden voor de uitvaardiging van het besluit turf ingeslagen hadden".
De Regenten probeerden de menigte duidelijk te maken dat zij geen
invloed op de maatregel van de Staten van Holland konden uitoefenen.
Het bleef onrustig. Er waren samenscholingen. Op een bepaald moment
roerde een der vrouwen de trom en ging men, gevolgd door jongens, burgers
en vreemdelingen, op weg naar het huis van de Secretaris, Jan van der
Stengh. De Secretaris zamelde de turfimpost in. Hem werd verweten dat hij
het extra geld ten gevolge van de verandering van deze impost in eigen zak
stak. De menigte trof de Secretaris niet thuis aan. Hij was in Haarlem.
Wel was zijn vrouw aanwezig. Ook hier werd de afschaffing van de meting
via tonnen geeist.
Er ontstond een wederzijdse scheldpartij. Jongens begonnen met steentjes
naar het glaswerk te gooien. Alle ruiten werden vernield. Bender Regenten
poogde het onheil te bezweren, onder andere door te dreigen de hem bekende oproerkraaiers aan te geven. Dit had weinig effect. De overheid,
waaronder kapiteins der schutterij, deed verder niets. lndien de overheid op
dit moment enig gezag ten toon gespreid had, was veel onheil te voorkomen
geweest. Degenen die onder de wapenen gebracht moesten worden verbleven ,in 't Veldt en in de Molens" ofwaren ter zee. Anderen waren op de
midweekse markt te Amsterdam. De uitgestrektheid van de dorpen en de
gebrekkige communicatie beperkten de snelheid van handelen. Maar voor de
burgers die men wei onder de wapenen kon brengen, en dit gebeurde later
inderdaad, geldt zoais Soeteboom aangeeft: ,en geen weynige vont mender,
14) Gebaseerd op:
- Noord-Hollands entrusting( .... ), 1678.
- J. Honig Jsz. Junior, Geschiedenis der Zaanlanden, deel 2, 1849, biz. 1-93.
- Vaderlandsche Historie ( .... ) door Jan Wagenaar, dee! XIV, 1672-1678,
MDCCXCIV, biz. 473-477.
- Resoluties van de Staten van Holland, 1678, 21, 28 mei 1678, 16 juni, 17 en 21
juni 1678.
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die men niet bepraet, noch bedwongen zoude hebben, om tot bescherminghe van de Pachters, de handt te willen leenen, (... )".
De volgende dag, Hemelvaartsdag, begonnen jongens wederom met
stenen te gooien. Een ,gansche menigte" stelde zich na de godsdienstoefening op voor het huis van de niet geliefde Secretaris. Het huis werd
aangevallen. De groep die het binnendrong trok zich na korte tijd terug,
voorgevende ,dat zij niet gekomen waren om buit maar om de pachters uit
te roeijen, met last van hogerhand". Anderen drongen echter de kelder
binnen. De wijnen welke daar opgeslagen waren werden genuttigd waardoor
velen weldra het gebruik hunner rede rnisten. Daama trok men weg. Later
drong men het huis weer binnen waarbij men zich niet meer tot de kelder
beperkte. Vee! van de inboedel had men in de tussentijd naar onderduikadressen kunnen brengen.
Tijdens het plunderen begaven zich ,eenige hellevegen van wijven" naar
een der Regenten. Zij vroegen hem hen de turftonnen te geven. De tonnen
werden gegeven en elders in brand gestoken. Tegelijkertijd maakten de
Regenten bekend dat de turf weer met manden gemeten zou worden. De
overige tonnen werden daarop stukgeslagen, niet om tot vreugdevuur te
dienen maar om te bewaren voor de winter teneinde dan als brandstof te
dienen. De toegevendheid van de Regenten gaf aanleiding de afschaffiing
van nog meer pachten te eisen. De Regeering, riep men, was nu de klem
kwijt. ,En 'twas thans de regte tyd, om meer pagten afgeschaft te krijgen".
Een menigte trok op naar de woning van de Onder-Secretaris van de
banne Westzanen. Deze ontving eveneens imposten. De Baljuw Van Blois
probeerde plundering te voorkomen. Het mocht niet baten.
Op aandringen van de Onder-Baljuw van Kennemerland riepen de
Regenten de burgerij onder de wapenen. De burgers gehoorzaamden maar
weigerden de pachters en hun bezittingen te verdedigen.
Een oproerige menigte begaf zich naar het huis van Burgemeester Meyndert Jochemsz. Kat. Men dacht dat hij belang had bij de pacht. Het huis
werd niet geplunderd omdat de menigte ettelijke tonnen zwaar bier aangeboden kreeg. Elders ging het plunderen onverwijld en hardnekkiger door.
Het gerucht werd verspreid dat het huis en de tuin van de SCl'Tetaris tot
algemene buit waren gegeven. Het volk was nu met bijlen en houwelen
uitgerust. Alles werd afgebroken en meegenomen. Later werden nog andere
woningen verwoest. Van de inboedel kon niets gered worden daar de bewoners zich veilig waanden. De burgerij was immers onder de wapenen.
Daamaast hadden somrnige van de ingezetenen die getroffen werden niets
te maken met de pachters. Velen Ieefden in vrees, ondanks het feit dat de
burgerij onder de wapenen was.
De aanstichters van de ongeregeldheden bleven onbekend. Het grauw,
het gemeen bestaande uit de ongeachtsten van de dorpen bleek desondanks
een zekere systematiek in zijn daden aan te brengen.
Het stond min of meer onder Ieiding van een imaginaire (?) hoofdvagebond met twee luitenants. Deze hoofdvagebond, zoals Soeteboom hem
noemt, was onherkenbaar door pruik, hoed en kleren. Dit geldt ook voor
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zijn helpers. Hij maakte gebruik van twee attributen die zijn verschijning
ook nu nog intrigerend maken. Op zijn nachtelijke tochten had hij een
schelletje in de hand waarmee hij zijn bondgenoten aangaf waar en wanneer
met de plunderingen te beginnen en wanneer te eindigen. De klankschakeringen hadden allerlei betekenissen. Veel gezag ontleende hij aan een
gezegelde brief die het bevel inhield de pachters en hun huizen te vernietigen. De brief zou van de Prins afkomstig zijn. Nooit is de identiteit van
de hoofdvagebond achterhaald.
In een ,Missive van de Gecommiteerden na Saerdam, raeckende den
toestant van de Commotie aldaer", gedateerd 21 Mei 1678, worden de
Staten van Holland medegedeeld ,dat sich een Hooft onder de tumultuerende hadde gheopenbaert, naer wiens ordres sy haer in het aentasten ende
plunderen der Huysen reguleerden".
Na drie dagen liepen de plunderingen in Zaandam af omdat de gewapende
burgerij de belangrijkste (water)wegen en gebouwen nu daadwerkelijk
bewaakte. De plunderaars waren zelf niet bewapend. Men trok, via de
waterwegen op naar andere plaatsen langs de Zaan. Te Zaandijk werd de
woning van een inner der pacht verwoest. Uiteindelijk ging de troep te
Knollendam, aan het einde van de Zaan, uiteen. De vreemdelingen trokken
weg, de Zaankanters keerden heimelijk naar hun behuizingen terug. De
burgerij was waakzamer geworden, ook al omdat men vreesde dat vreemdelingen die aangetrokken werden door de ongeregeldheden deze opnieuw
wilden aanvangen.
Te Wormer, toentertijd een belangrijke plaats, werden eveneens woningen
geplunderd door de plaatselijke bevolking 15). Na kennisneming van het
begin van de woelingen te Oost-Zaandam begaf zich volk naar de woning
van de Secretaris van dit dorp. Een der pachters woonde bij hem in, terwijl
hij zelf ook niet brandschoon geacht werd. Het sein tot plunderen werd op
groen gezet nadat jongens het glaswerk bekogelden. Het huis van een andere
pachter werd daarna bezocht. Slechts een ,ledige romp" bleef daarvan
achter.
Te Krommenie deed het volk een poging de woning van de impostmeester
leeg te halen. Deze had echter, gewaarschuwd door de gebeurtenissen te
Zaandam en de verwoesting van de woning van zijn schoonzoon, die te
Zaandijk inner van de pacht was, zijn gehele huis leeggehaald. Het volk
werd door hem bovendien met beloften en giften gekalmeerd. In andere
Zaandorpen, en zelfs in heel Noord-Holland, was het onrustig maar
ernstige plunderingen kwamen, voorzover na te gaan, niet meer voor.
Het turfoproer vond plaats tussen 18en 22 mei 1678. De chronologie der
gebeurtenissen valt niet exact na te gaan daar de verschillende bronnen
onnauwkeurig zijn en elkaar nogal eens tegenspreken.
16) C. Mol, Uit de geschiedenis van Wormer, 1966, biz. 47 en: Staet vande
sgaden, gedaen aent huijs van Dirck van Santen, secretaris te Wormer (ten gevolge
van het oproer op 21 mei 1678), afdeling Heemkunde Zaandam.
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AFLOOP EN BESTRAFFING

Reeds snel werden de Staten van Holland op de hoogte gebracht van de
gebeurtenissen in de Zaanstreek. De Steden in het Noorderkwartier werden
aangeschreven ,haer Burgers tot haer debvoir te houden", terwijl Amsterdam werd verzocht ,eenighe Militie" naar Zaandam te sturen 16). Gedeputeerden van de Staten van Holland kwamen Zondag de 22e Mei zich van
de toestand op de hoogte stellen. Vijf schuiten met soldaten, alsmede twee
schepen met Waardgelders uit Amsterdam, kwamen die dag eveneens hun
opwachting maken in Zaandam. Dit veroorzaakte onder de bevolking veel
rumoer. De soldaten waren niet gewenst. Men moest ze immers van onderdak en proviand voorzien, terwijl hun gedrag veelal niet onbesproken was.
Men kwam overeen een som van honderdvijftig gulden per dag te betalen.
Maandag, 23 Mei, gingen de soldaten aan land en namen de taak van de
gewapende burgers over. Er werd een avondklok ingesteld.
De maatregel van de Staten van Holland op het meten van turf met
tonnen bleef gehandhaafd. Aanplakbiljetten maakten dit een ieder duidelijk. Er werd gelast, de geroofde goederen terug te brengen. De snelle komst
van de soldaten wekte in de Zaanstreek grote verbazing. De meesten neigden
ertoe de Secretaris van Oost-Zaandam, wiens huis het eerst toegetakeld
was, ervan te verdenken dat hij een overdreven voorstelling van zake aan de
bestuurders te Haarlem gegeven had. Deze was vervolgens doorgegeven aan
de Landsregering. Dit zou een verklaring kunnen vormen voor het feit dat
nog op 17 juni 1678 de Staten van Holland zich ongerust maken over de
toestand te Zaandam, , ... echter het voorschreve quat aldaer bleef continueren" ... De Secretaris en andere pachters bleven zich bedreigd voelen.
Wat de afloop van het turfoproer betreft bleek de komst van de soldaten
zeer effectief. Aan de onrust kwam direct een einde. De overheid liet het
daar niet bij. Plotseling werden zes personen in de kraag gevat en naar
Haarlem overgebracht. Het was merkwaardig dat degenen met een slecht
geweten zich niet uit de voeten hadden gemaakt. Men waande zich kennelijk
veilig. Later werden nog enige personen, van beiderlei kunne, naar Haarlem
gebracht. Er vonden huiszoekingen plaats. De meer vermogenden bleef dit
alles bespaard. Van Haarlem werden de verdachten naar Den Haag overgebracht. De Zaanse bevolking vreesde nu het ergste. Enige notabelen
vertrokken naar Den Haag om clementie te vragen, daar niet alle gevangenen tot de ergste belhamels gerekend mochten worden. De Zaanse Regen ten
hadden bij het landsbestuur echter een slechte naam gekregen. Ook smeekbeden van familieleden der verdachten hielpen niet. Op Zondag 5 juni
kwam de Fiskaal van het Hof te Zaandam aan. Hij stelde door ondervraging
een onderzoek in. Dit gebeurde eveneens in andere Zaandorpen. Velen
doken nu onder. Er werden desondanks weer enige personen naar Den
Haag overgebracht. De gearresteerden werden aan het Gerechtshof overgeleverd ,en van den 16den tot den 18den Junij scherpelijk getoetst en op de
16) Zie ook : Amsterdam, in zyne opkomst ( .... ), Jan Wagenaar, biz. 663 .
Resoluties van de Staten van Holland, 21 mei 1678.
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proef gesteld". De 23e Juni volgde het vonnis. De volgende dag werden vier
gevangenen in Den Haag opgehangen. Aile vier waren woonachtig langs de
Zaan. Vier vrouwen en een man werden met de roede gestraft, gebrandmerkt en de volgende dag hetland uitgebannen (van vijftien jaar tot eeuwig).
Tevens werden nog andere bewoners van de Zaanstreek gesommeerd voor de
rechter te verschijnen, op straffe van verbanning.
De vier lijken werden twee dagen later naar Zaandam gebracht. Zij
zouden op de plaats van het oproer weer gehangen dienen te worden. De
bevolking vond over het algemeen de straffen echter te zwaar. Omdat men
onrust vreesde werden de lijken buiten de dorpen opnieuw gehangen. De
beul en zijn helpers deden het werk. Een groot aantal mensen kwam kijken.
Er bleef enige onrust. Enige soldaten hielden de toestand in de gaten.
Opgemerkt dient te worden dat de Staten van Holland de Prins van
Oranje hadden verzocht: ,eenige Compagnien Voet-knechten ende Paerdevolck binnen dese Provincie, soo drae als doenlijck is, te Iaten komen,
omme des noots te konnen beletten, dat het voorschreve groot quaet niet
en blijft continueren, en de tot andere Plaetsen overgaet". Dit verzoek werd
door de Prins 22 juni 1678 ingewilligd. Een commissie van Regen ten van de
belangrijkste Zaandorpen probeerde bij de Prins en de Staten toestemming
te verkrijgen om de gehangenen te begraven en de soldaten te Iaten inrukken. Dit laatste beloofde de Prins, over de beslissing op de andere verzoeken
hadden de Staten aileen zeggenschap. Deze verleenden geen toestemming.
De 20e Augustus, men had de lijken dus al vier weken Iaten hangen, bleek
de galg doorgezaagd te zijn. De plaatselijke Regenten vreesden ingrijpen
van de Staten. Dit bleef uit daar niet te bewijzen viel dat Zaankanters hier
de hand in hadden. De lijken waren verdwenen. Waarschijnlijk hadden
studenten ze in een schip geladen om er later ontleedkunde op te kunnen
uitoefenen.
Uiteindelijk heeft het oproer niets uitgericht. De schade moest door de
Zaanse bevolking, door middel van extra belastingen, betaald worden.
Ingevolge een resolutie van de Staten van Holland van 13 december 1678
werd aile schade over acht Zaandorpen omgeslagen. Naar proportie van de
totaalbedragen der kohieren van de tweehonderdste penning van 1674
werden de afzonderlijke dorpen aansprakelijk gesteld. De totale schade was
ruim /33.000,- 17). De dorpen moesten dus de direct gedupeerden geheel
of gedeeltelijk de schade vergoeden alsmede een bedrag aan de Staten doen
toekomen.
De legering van de soldaten kostte veel geld en bracht veel ongerief met
zich. Een aantal inwoners moest vluchten. De plaatselijke Regenten hadden
het bij de Staten van Holland verbruid. De pachters bleven op hun plaats.
Pas zeventig jaar later kwam er verandering in het gehate pachtsysteem.
Toen nam de Staat de inning van de belasting rechtstreeks op zich. De
belastingdruk bleef echter zwaar.
17)

Zie noot 15.
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ACHTERLIGGENDE OORZAKEN

Uit het ,boeksken" van Soeteboom komt naar voren dat de tijdgenoten
de achterliggende oorzaken van het oproer veeleer zochten in godsdienstige
twisten dan in sociaal-economische verhoudingen.
Soeteboom zelf is van mening dat: ,De vrede van 's lands kerk bevestigd
de burgelijke, dezelve verstoort, raakt de gemeente in kwade beweging en
oproer" 1 8). De beschrijver van het turfoproer is een ge1ovig man. Overstromingen, nederlagen in de oorlogen e.d. zijn ,straffen Gods". Het
turfoproer ontkomt niet aan deze interpretatie. Achtergrond voor deze
zienswijze vormt de rivaliteit tussen Oost- en West-Zaandam, waarbij
godsdienstige twisten een belangrijke rol spelen. In November 1633 deden
zich bij de inning van gelden ten behoeve van de bouw van een kerk te
West-Zaandam ongeregeldheden voor. Sommige Oost-Zaandammers
weigerden te beta1en. De onenigheid tussen de twee dorpen bleef lange
tijd voortduren, hetgeen men in het relaas over het turfoproer kan terugvinden. In Wormer hebben eveneens twisten in de kerk plaatsgevonden.
Hoewel men het belang dat kerkelijke onenigheid in de zeventiende eeuw
schiep niet mag onderschatten, immers de Bijbel was een boek dat velen
vrijwel letterlijk kenden en de preken welke men aanhoorde werden even
uitgebreid besproken als in de huidige tijd bepaalde televisieprogramma's,
lijkt ons toch een verklaring van het turfoproer in termen van twisten in de
kerk onjuist. Zelfs Honig, die overigens zelden een oordeel geeft, lijkt een
dergelijke explicatie te ver te gaan. Hij stelt: ,Zeker is het, dat mente Wormer groot ongenoegen tegen de pachters of impostmeesters had opgevat,
die beschuldigd werden, dat zij niets anders zochten, en deden dan de
gemeente, op eene slinksche wijze, uit te putten".
Een andere voor de Zaanse geschiedschrijving belangrijke auteur, Lootsrna, meent dat ,de groote ontstemming tegen de impostmeesters" de
belangrijkste oorzaak van het oproer vormde, daar dit oproer zich tot de
meeste Zaandorpen uitstrekte 19). In de beschrijvingen van het oproer
proeft men duidelijk de kolossale afkeer van de pachters. Hoewel ,het
gemeen" de uitvoerder van de vemielingen was bleek de burgerij in eerste
instantie niet genegen de ongeregeldheden tegen te gaan. Pas toen het
oproer zich niet alleen meer op de pachterswoningen richtte kwam men in
actie om eigendommen te beschermen. De identiteit van de gestraften lijkt,
voorzover na te gaan, de beweringen dat vreemdelingen en Zaankanters van
het allerlaagste allooi de oproerkraaiers waren, te logenstraffen.
Wij zijn het niet geheel eens met Van Braam die het turfoproer ziet als
,een typisch voorbeeld van de uiting der klassetegenstellingen" 20). Hij
meent: ,door een maatregel van de oligarchische overheid verwachtte het
volk een stijgingvan de turfprijzen.Het uitte nu zijn misnoegen vooral tegen
de gegoede burgers". Weliswaar was de tegenstelling tussen het gewone
18)
19
)

20)

J. Honig Jsz. Junior, Geschiedenis der Zaanlanden, deel I, biz. 285.
S. Lootsma, Historische studien over de Zaanstreek, biz. 83.
A. van Braam, Bloei en verval ( .... ),biz. 96.
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volk en de gegoede burgerij aanzienlijk, maar de oproerkraaiers richtten
zich in eerste instantie tegen de impostmeesters en hun helpers. De niet
direct bij de inning der imposten betrokkenen maakten hier geen bezwaar
tegen. Ook zij voelden de zware last van de imposten, in het bijzonder als
de economische tijden slecht waren. De periode 1672-1681 was er een van
malaise 21). Het valt aan te nemen dat de aanstichters van de diverse oproeren welke hier genoemd worden zich gesteund wisten door de antipathie die een groot dee! der burgerij koesterde tegen de imposten.
De vele oorlogen (waarbij gebruik gemaakt werd van huurlingen), ter
verdediging van het eigen grondgebied en de handelsbelangen brachten
zware lasten mee. Waren de economische omstandigheden slecht dan deden
die lasten zich extra gevoelen, terwijl het een groot deel van de bevolking
niet altijd duidelijk geweest zal zijn waartoe de op te brengen gelden moesten
dienen.
Dreigde een oproer uit de hand te !open dan greep de burgerij in. De
impostmeesters en de Regenten die schade hadden geleden kregen die in
de meeste gevallen geheel of gedeeltelijk vergoed. Onder het volk vielen
enige slachtoffers. De toestand veranderde voor hen verder niet. De lasten
bleven aanzienlijk, de inning der belastingen onrechtvaardig, de levensomstandigheden kommervol. Pas in 1748 besloten de Staten de inning der
belastingen in eigen hand te nemen. De in dat jaar in het gehele land om
zich heen grijpende onlusten tegen de pachters maakte dit onvermijdelijk.
In dat jaar viel er in de Zaandorpen overigens slechts gemor te vernemen.
Het rnisnoegen tegen het pachtsysteem had zich in 1678 al geuit. De herinnering daaraan was blijkbaar weinig opwekkend.
0VEREENKOMSTEN MET ANDERE PACHTERSOPROEREN IN HOLLAND

22
)

De aanleiding voor de verschillende hollandse voorlopers van het algemene pachtersoproer in 1748 is steeds een op het eerste gezicht onbelangrijke gebeurtenis waar het latere oproer veelal zijn naam aan ontleent. Het
Costerman-oproer te Rotterdam in 1690 wordt zo genoemd omdat adelborst
Cornelis Costerman met enige collega's gepoogd had goedkope, niet door
pacht belaste, wijn te kopen. Zij werden betrapt door enige pachters en
hun helpers. Er ontstond een worsteling waarbij een der helpers van de
pachters dodelijk getroffen werd. Costerman werd veroordeeld en ter dood
gebracht. Het volk vond deze straf veel te zwaar. Men begon te plunderen,
waarbij het huis van een der belastingpachters en van de baljuw het doelwit
vormden. De burgerij was niet genegen snel in te grijpen. De bestraffi.ng van
de hoofddaders bleef uit.
21) J. G. van Dillen, Honderd jaar economische ontwikk:eling van het Noorden
- honderd jaar conjunctuurverloop - Algemene Geschiedenis van Nederland,
deel VII en W. F. H. Oldewelt, Hollandse imposten ( . ... ), 1955, Bijlagen.
22) Als pachtersoproeren zijn die oproeren gekenmerkt welke door Oldewelt
als zodanig zijn omschreven. Zie voor kritiek hierop R. M. Dekker, Oproeren
in de provincie Holland 1600-1750, Tijdschrift voor sociale geschiedenis, december
1977, noot 60. Van het onderscheid antifiscaal, antipachters is hier afgezien,
i.t.t. Dekker in zijn artikel.
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In 1690 en 1693 vonden er te Haarlem woelingen plaats 23). De stadskeur
tegen onder andere het roken op straat, vandaar de naam tabaksoproer,
en imposten op zuivel vormden daartoe de aanleiding. Echte verwoestingen
kwamen niet voor. Te Amsterdam vond in 1696 een beroemd gebleven
oproer plaats 24). Daar vormde de aanleiding een keur op het dragen en
begraven van doden. Een aantal ,vrije" aansprekers en dragers werd
daardoor uitgesloten van hun dagelijkse werkzaamheden. Zij begonnen te
protesteren. Het groeide uit tot een volksbeweging. C. Busken Huet acht
dit een democratische en sociale beweging welke de volgens hem lachwekkende naam van bidders en sprekersoproer zal blijven dragen. Ook hier
hield de burgerij zich afzijdig zodat de oproerkraaiers hun gang konden
gaan. De invoering van de keur werd ten gevolge van het tumult zes weken
uitgesteld. Het mocht niet baten. Soldaten trachtten de onrust te bezweren.
Zij waren vooreerst niet opgewassen tegen de menigte die geagiteerd was
geraakt doordat de kapitein der soldaten een der opstandigen had gedood.
Men richtte zich op de huizen van een ieder die geacht werd iets met de
gemeentelijke keur op het begraven te maken te hebben. De getroffenen
trachtten het gevaar af te wenden door het doen van beloften. Het stadsbestuur talmde met het nemen van krachtige tegenmaatregelen. De aangevangen plunderingen gingen door. De burgerij werd wederom onder de
wapenen geroepen, ditmaal op straffe van honderd gulden boete bij niet
verschijnen. Tenminste twaalf oproerkraaiers werden opgehangen.
Te Alkmaar, dat agrarisch van karakter was, vond in 1714 plundering
plaats. Volgens Oldewelt is de oorzaak hiervan de zeer ongunstige economische toestand van het hollandse platteland ten gevolge van de rundveepest. De druk van de imposten werd daardoor extra gevoeld. In dit geval
vormde de impost op bier de aanleiding tot de onrust. En ook hier was de
burgerij niet erg genegen tussenbeide te komen.
Iedere hollandse voorloper van de latere algemene pachtersoproeren
bezit zijn eigen kenmerken, maar sluit in zijn relatie van oorzaak en gevolg
nauw aan bij de oproeren in 1748. Deze zijn in eerste instantie ontstaan op
het platteland, met als achterliggende oorzaak de slechte economische
omstandigheden ten gevolge van de tweede golf van de rundveepest.
Zij sloegen snel over naar het Westen waar de levensomstandigheden
van het grootste dee! der bevolking ook niet rooskleurig genoemd kon
worden.
23)

Zie noot 22, biz. 60.
Zie onder andere: Jan Wagenaar, Amsterdam in zyne opkomst ( .... ),
1760, biz. 711-720.
Deze keur werd opgedragen door de Staten van Holland ten behoeve van verbetering van de toestand der finantien van de Staten van Holland ten gevolge van
de negenjarige oorlog tegen Frankrijk. De Staten stelde een impost op trouwen en
begraven in.
De opmerking van C. Busken Huet wordt ontleend aan: Hetland van Rembrandt,
MCMLXXIV, biz. 344.
24)
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SLOTOPMERKINGEN

Uit het voorafgaande blijkt dat het Zaanse turfoproer vee! overeenkomsten met de genoemde oproeren vertoont. Een aanleiding verbonden
met de imposten, onverwachte onlusten, te laat ingrijpen, de burgerij die de
gebeurtenissen eerst gade slaat en ten slotte hard ingrijpen: a! deze elementen vinden we terug in de diverse oproeren. Daarnaast hebben de
economische omstandigheden een belangrijke invloed. Ret is niet toevallig
dat het besluit van de Staten van Holland tot afkondiging van de strengste
straffen op ,lijf en bezit" bij feitelijk verzet tegen belastingpachters, viel
korte tijd na het Zaanse turfoproer en het voortduren van het vijandige
gedrag ten opzichte van de pachters en hun helpers in Zaandam 25 ).
Oproerigheid welke in de zeventiende en achttiende eeuw veelvuldig
voorkwam vindt men slechts zelden in de belangrijke geschiedeniswerken
terug, tenzij het gaat om troebelen ten gevolge van conflicten RegentenStadhouder. Ret is de verdienste van de lokale geschiedschrijving dat deze
gebeurtenissen, weliswaar gekleurd naar de achtergrond van de verslaggever
en het tijdperk waarin hij leefde, niet verdwijnen achter de prestaties van de
beroemde Nederlanders.
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II
HET HISTORISCH MODERNISERINGSPROCES VAN BEVOLKING
EN ARBEID: BELGISCH BRABANT 1700-1900 *)
door
P.M. M. KLEP
Deze macro-historische studie is uitgevoerd met een uitgesproken lange
terrnijnperspectief. Verschillende analyses en beschrijvingen strekken zich
uit over de veertiende tot en met de twintigste eeuw, doch de merkwaardige
overgangsperiode I 700-1900 staat centraal.
Het historisch karakter van dit tijdperk dwingt tot een specifieke onderzoeksstrategie. Het betreft immers een unieke transformatieperiode, waarin
een totaal moderniseringsproces tot ontwikkeling komt. Aile aspecten van
de Brabantse samenleving ondergaan fundamentele veranderingen. In
economisch opzicht grijpt de Industriele Revolutie plaats, in de politieke
sfeer is men getuige van de opkomst van de democratische staatsvorm en in
sociaal opzicht vindt men verschijnselen als bevolkingsexplosie, urbanisatie
en veranderingen in sociale normen, relaties en instituties.
Cruciaal is nu, dat deze verschillende grote maatschappelijke componenten niet noodzakelijk even snel en harmonisch hun gedaanteveranderingen
doormaken. Bovendien bestaat de transformatie van iedere afzonderlijke
maatschappelijke component weer uit een verzameling asynchronische
subprocessen. Er is ongelijktijdige structurele ontwikkeling van de diverse
maatschappelijke systemen, welke zijn uitdrukking vindt in allerlei vormen
van spanning. Vanuit deze historische optiek heb ik mijn studie ondernomen. Het is een belangrijke en boeiende opgave voor historici - voor wie
de tijd een essentiele variabele is - het ongelijktijdig verlopend moderniseringsproces in kaart te brengen, de invisible hand van de historische
dynamiek zichtbaar te maken en de ontwikkeling der maatschappelijke
spanningsvelden te doorgronden.
De Westeuropese economisch-historische geschiedschrijving van de
laatste dertig jaar openbaart een relatief geringe belangstelling voor de
periode die de overgang vormt tussen enerzijds de expansie- en contractiefase van de zestiende en zeventiende eeuw en anderzijds de periode van de
recente industriele groei 1). Degene die de themata van de econornisch*) Deze tekst is voor een groot deel gebaseerd op passages uit de inleiding en
het besluit van mijn proefschrift: P.M. M. Klep, Bevolking en arbeid in transformatie: Brabant 1700-1900. Een analyse van ongelijktijdige ontwikkelingen
in een maatschappij op weg naar moderne economische groei, Nijmegen 1980.
Het is tevens een enigszins gewijzigde versie van een voordracht gehouden voor de
Studievereniging voor Sociaal-Economische Geschiedenis op 30 september 1978 te
Amsterdam en van een inleiding gegeven ter ge!egenheid van de verdediging van
mijn genoemde dissertatie op 6 oktober 1978 te Leuven. Promotor was prof.
dr. H. van der Wee te Leuven. De auteur brengt hem hulde voor de zeer persoonlijke en bekwame begeleiding die hij van hem mocht ontvangen.
1) Zie: H. van der Wee en P.M. M. Klep, Quantitative Economic History in
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historische congressen overloopt, wordt getroffen door de overwe1digende
belangstelling voor de geschiedenis van de moderne economische groei.
De verklaring van de spectaculaire toename van de produktie van economische goederen heeft de aandacht in het bijzonder gericht op de snelle
kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkeling van de produktiefactor kapitaal2).
Doch hoeveel tijd is er niet verlopen tussen de eerste spectaculaire uitvindingen en de totale industrialisering van de maatschappij? Hoe lang
heeft het niet geduurd voordat de massale produktievermeerdering, de
anonieme grootstad en de moderne sociale en politieke infrastructuur tot
Europees gemeengoed zijn geworden? En is niet met enige verbazing geconstateerd dat sommige oude, hoogontwikkelde gebieden slechts schoorvoetend tot industrialisatie zijn overgegaan 3)? Welke goede of slechte
redenen hadden zij daarvoor? Hoe moet deze overgangsperiode van dual
development verstaan worden?
Brabant is een van die trage gebieden met een ,sluipende" modernisering.
Uit de titel blijkt dat rnijn onderzoekingen het in Belgie gelegen deel van
Brabant betreffen, om precies te zijn: het grondgebied van de Belgische
provincies Antwerpen en Brabant. Het gaat om een gebied van ruim
600.000 ha, dat in 1846 twaalf administratieve steden telt: Antwerpen,
Lier, Mechelen, Turnhout, Brussel, Halle, Aarschot, Diest, Leuven, Tienen,
Nijvel en Waver.
Nog onlangs verscheen een belangrijke studie over de industrialisatie in
Belgie en Nederland tijdens de eerste helft van de negentiende eeuw, waarin
Brabant met al zijn aanzienlijke steden slechts een muurbloempje is 4).
Gezien de in het oog springende veranderingen in Vlaanderen en Wallonie
is dit overigens goed te begrijpen. Zoals ook Nederland is Brabant zeer
lange tijd in industrieel opzicht relatief onbetekenend geweest.
De forrnidabele commerciele expansie van de Antwerpse wereldmarkt
tijdens de veertiende tot de zestiende eeuw, indrukwekkend gestalte gegeven
door professor Van der Wee 5), breekt met de val van Antwerpen in 1585
Europe Since the Second World War: Survey, Evaluation and Prospects, in:
Recherches Economiques de Louvain, 41 (1975), biz. 195-218 en F. Crouzet,
The Economic History of Modern Europe, in: Journal of Economic History, 31
(1971), biz. 135-152. Een markante uitzondering vormt het onderzoek naar de
prijzen en lonen en hun fluctuaties.
2) Een recent voorbeeld is J. Mokyr, Industrialization in the Low Countries,
1795-1850, New Haven en Londen 1976, die het historisch innovatieproces van de
technologie behandelt. Cfr. P. M. M. Klep, Technologische modernisering in
de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 92 (1979), ter perse.
3) Een aardig voorbeeld is F. Krantz en P. M. Hohenberg, Failed Transitions
to Modern Industrial Society: Renaissance Italy and Seventeenth Century Holland,
Montreal 1975.
4
) Mokyr, Industrialization.
5) H. van der Wee, The Growth of the Antwerp Market and the European
Economy (fourteenth-sixteenth centuries), Parijs-Leuven-'s-Gravenhage 1963,
3 din.
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abrupt af. De zeventiende eeuw brengt op een lager niveau enig herstel 6),
doch in de achttiende eeuw is het verval niet Ianger tegen te houden 7).
Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw treedt een deerlijk verpauperde Brabantse samenleving het tijdvak van de moderne econornische
groei binnen, waarbij de zware industrie een zeer beperkte rol toebedeeld is.
Hoe moet de achttiende en negentiende eeuwse overgangsontwikkeling
van deze Brabantse samenleving geschilderd worden? Hoe en met welke
concepten moet zij beschreven en verklaard worden? Wat ik willaten zien is
de ongelijktijdige historische ontwikkeling van enerzijds de reeds vanaf
1750 ingezette bevolkingsexplosie en anderzijds de pas na 1850 daaraan
beantwoordende structuurveranderingen in de econornische activiteit.
Het asynchroon optreden van deze verschijnselen bezorgt de Brabantse
samenleving grote spanningen, die pas door de modeme econornische groei
in somrnige opzichten geleidelijk verrninderd zullen worden. Het verschijnsel
van de ongelijktijdige transformatie van bevolking en arbeid op weg naar de
industriele samenleving zoals hier uitgewerkt voor Brabant, kan overigens
in zeer veel gewesten en Ianden aangetroffen worden. Men denke hierbij
behalve aan historische voorbeelden ook aan de problematiek van de
huidige Derde Wereld.
Vanuit het globale moderniseringsproces kies ik hiermede een asynchroon subproces, dat rnijns inziens van eminente betekenis is voor het
begrijpen van de totale overgangsperiode. lk heb goede redenen om de
bevolking en de arbeid, geruggesteund door enerzijds demografische en
anderzijds econornische theorie, als strategische varia belen voor het transformatorische onderzoek in de periode 1700-1900 naar voren te schuiven.
Een eenvoudig en zeer concreet argument is, dat er omtrent bevolking en
arbeid in de Brabantse context van de achttiende en negentiende eeuw heel
wat meer directe en indirecte historische informatie bestaat dan bijvoorbeeld over produktie en kapitaal: het gekozen subproces is grijpbaar.
Er zijn bovendien argumenten, die aantonen dat het essentieel is.
Ten eerste is in de intemationale historisch-demografische literatuur van
de laatste jaren het historisch unieke fenomeen van de demografische
transitie gesignaleerd, die reeds v66r de lndustriele Revolutie de meeste
Westeuropese samenlevingen diepgaand heeft bemvloed. Ten tweede kan
door de geografische lokalisering van de bevolking een ander belangrijk
overgangsproces nagespoord worden: de urbanisatie. Tenslotte is reeds
6 ) R. Baetens, De nazomer van Antwerpens welvaart. De diaspora en het handelshuis De Groote tijdens de eerste helft der 17de eeuw, Brussel1976, 2 din.
7) Voor een lange termijn-analyse zie: Klep, Urbanization in a Pre-Industrial
Economy. The Case of Brabant, 1374-1930, in: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste
Geschiedenis, 7 (1976), biz. 153-168; op basis van aanvullingen voor de zeventiende
en twintigste eeuw: P.M. M. Klep, Very Long Term Regional Disparities in
Brabantine Urbanization (1374-1970). Some Aspects of Measurement and Explanation, in: P. Bairoch en M. Levy-Leboyer (eds.), Regional and International
Disparities in Economic Development Since the Industrial Revolution. Contributions, Theme A4, Seventh International Economic History Congress, Edinburgh 1978, biz. 301-312.
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vaak aangetoond 8) hoe men via de geschiedenis van de structuur van de
economische activiteit een stevige greep krijgt op veranderingen in de
totale maatschappelijke constellatie. Hierbij valt te bedenken, dat structurele veranderingen in de vraag naar arbeid een overeenkomstige inv1oed
hebben op de levensomstandigheden van de arbeidende mens en zijn
afhankelijken. Specialisatie en economische modernisering van de arbeid
impliceren fundamentele veranderingen in de levenspatronen van de betrokken bevolking 9).
In deze visie, die niet gericht is op de pricing, maar op de allocation van
arbeid, zal ik de verklaring voor structuurverschuivingen moeten zoeken
in de krachten die de produktiestructuur beheersen. Bovendien geldt
tevens, dat er transformatorische krachten werkzaam zijn langs de aanbodstructuur van de arbeid. In heel wat ontwikkelingslanden heeft men
moeten vaststellen dat de krachten die het aanbod van de verschillende
soorten arbeid bepalen niet zonder meer luisteren naar de moderne dynamiek.
Bevolking en arbeid zie ik bijgevolg als sleutelvariabelen in het totale
transformatieproces; het asynchroon optreden van de respectievelijke
transformaties creeert een wezenlijk spanningsveld. De geschetste benadering mag men aanduiden als comparatief-statisch. Zowel de bevolking als
de activiteitsstructuur zijn immers te beschouwen als partiele maatschappelijke evenwichten, die op korte termijn nauwelijks veranderen. Met behulp
van demografische en macro-economische theorie kunnen de belangrijkste
factoren worden gei:dentificeerd die deze evenwichten in stand houden.
Zoals reeds is opgemerkt, vertoont de Brabantse samenleving de eigenaardigheid dat het bevolkingsevenwicht ruim 100 jaar eerder door een modern
dynamisme bezield wordt dan de activiteitsstructuur. Hoe en waarom
worden deze evenwichten verbroken? Wat zijn de gevolgen van de ongelijktijdigheid van deze structuurveranderingen? Enkele resultaten van dit
onderzoek kunnen als volgt worden samengevat.
1. Op basis van oude 10) en nieuwe 11) gegevens heb ik het volume van de
8) Ik denk hierbij vooral aan de grote rurale theses van de historici van de
Analesgroep en aan de historisch-sociografische school van Wageningen.
9) Zie ook: S. Kuznets, Economic Growth of Nations. Total Output and
Production Structure, Cambridge (Mass.) 1971, biz. 201.
10) H. de Smedt, Ruirn een kwart eeuw historische navorsing op het vlak van de
demografie van het Hertogdom Brabant. Een bibliografisch overzicht (1945-1972),
in: Bijdragen tot de Geschiedenis, 55 (1972), biz. 264-278.
11) P.M. M. Klep, Brabantse tellingen en capitale imposities, 1692-1709.
Notities over belangrijke bronnen en woelige jaren, in: Bijdragen tot de Geschiedenis, 57 (1974), biz. 203-227. In het proefschrift (zie *) is tevens een uitvoerige
,lijst van specifieke vindplaatsen" opgenomen waarin ongeveer 2.000 onderzochte
tellingen en kohieren van 1693, 1702, 1709, 1747 en 1755 van de onderscheiden
Brabantse dorpen en steden zijn opgenomen. Voor sommige ramingen en hypothesen
aangaande de bevolkingsontwikkeling van Brabant kon ik tevens steunen op
onderzoek in het Nederlandse Brabant: P.M. M. Klep, Het huishouden in
westelijk Noord-Brabant: structuur en ontwikkeling, 1750-1849, in: A. A. G.Bijdragen, 18 (1973), biz. 23-94.
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Brabantse bevolking kunnen schatten over een periode van zes eeuwen.
Hiertoe zijn een aantal peiljaren onderzocht, die telkens door intervallen van
ongever 50 jaar van elkaar gescheiden zijn. Voor bet nader onderzoek van
de achttiende en negentiende eeuw heb ik nog enkele tijdstippen aan deze
rij toegevoegd. Het bronnenonderzoek heeft onder meer tot gevolg gehad,
dat bet beeld van de achttiende eeuwse Brabantse bevolkingsontwikkeling,
geschetst door A. Cosemans 12), drastisch herzien is. Zie tabel1 .
TABEL 1

Bevolking en bevolkingsdichtheid in Brabant, 1374-1970
(in 000 en in eenheden per km2)

1374
1437
1480
1526
1565
1615
1665
1693
1709
1755
1784
1806
1818
1829
1846
1856
1866
1880
1890
1900
1910
1930
1970

Bevolking

Dichtheid

330,5
378,0
371 ,0
377,0
451 ,5
363,7
475,8
481,2
482,4
500,2
637
716,6
790,8
911,1
1.097,7
1.183,3
1.292,3
1.573,4
1.808,5
2.096,4
2.448,4
2.841 ,4
3.679,6

54
62
61
62
74
59
78
79
79
82
104
117
129
149
180
194
211
257
296
343
400

465
602

Indices
(1755 = 100)
(1970 = 100)
9,0
10,3
10,1
10,2
12,3
9,9
12,9
13,1
13,1
13,6
17,3
19,5
21 ,5
24,8
29,8
32,2
35,1
42,8
49,1
57,0
66,5
77,2
100

66,1
75,6
74,1
75,4
90,3
72,7
95,1
96,2
96,4
100
127,3
143,3
158,1
182,1
219,4
236,6
258,4
314,6
361,6
419,1
489,5
568,1
735,6

Bron: Klep, Bevolking en arbeid in transformatie: Brabant 1700-1900, biz. 8.
Nota: De oppervlakte van Brabant bedraagt 6.114,68 km2 •
In deperiode 1374-1970neemt de omvangvan deBrabantse bevolkingtoe
van ongeveer 330.500 tot 3.679.000 zielen. Rond bet midden van de achttiende eeuw wordt een afgetekende ombuiging van de bevolkingscurve
zichtbaar. Tot 1755 bedraagt de gemiddelde jaarlijkse toename slechts
0,11 %, daama echter 0,93 %. Deze versnelling en het volgehouden hoge
tempo van de bevolkingsgroei mogen worden beschouwd als unieke historische verschijnselen. Zij luiden een nieuw tijdperk in, waarin het patroon
12) A. Cosemans, De bevolking van Brabant in de XVIIde en XVillde eeuw,
Brussel 1939.
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der maatschappelijke krachten fundamenteel gewijzigd wordt. De bevolkingsdichtheid neemt toe tot ongehoorde waarden, waardoor grotere sociale en
economische differentiatie en een reeks innovatie-effecten worden uitgelokt
(het size-density effect), doch anderzijds de malthusiaanse spanning tussen
bevolking en landbouwareaal sterk oploopt 13).
Het demografisch onderzoek naar de oorzaken van de gesignaleerde
groeiversnelling heeft de dalende sterfte als voornaamste explicatieve
factor aangewezen. De gemiddelde levensverwachting van de Brabantse bevolking neemt een sprong van 33 jaar in de eerste helft van de achttiende
eeuw tot 40 jaar en meer in de eerste helft van de negentiende eeuw. Een
afzonderlijk onderzoek zou nodig zijn om de vermindering van de sterfte
op haar beurt nader te verklaren 14) .
2. Metingen op basis van onderscheiden demografisch-statistische concepten van de stad Iaten zien, dat de stedelijke bevolking in de eerste helft
van de achttiende eeuw sterk afneemt, vervolgens tot 1820 matig aangroeit
en daarna zeer snel expandeert. Tot 1750 blijft de emigratie van het platteland naar de stad uit en is er mogelijk zelfs een omgekeerde beweging in het
spel. Na 1750 versnelt de migratie naar de stad voortdurend, terwijl bovendien de natuurlijke bevolkingsgroei der steden geleidelijk positief wordt.
Het aandeel van de stedelijke bevolking in het Brabantse totaal daalt
van 45 % rond 1700 tot 34 % in 1755 en zelfs 31 % in 1818. Dan vo1gt een
snel herstel tot 41 % in 1846, 49 % in 1866 (tegen 47 % in 1565!) en zelfs
81 % in 1970. In het tijdvak 1829-1880, waarin de gemiddelde jaarlijkse
urbanisatiesnelheid ongeveer 4 % bedraagt, grijpt een cruciale overgang
plaats 15) . Er barst immers een continu proces van grootscheepse verstedelijking van de Brabantse samenleving los. De oude stadsstructuren gaan ten
onder en via aanpassingsprocessen ontstaan geheel nieuwe levensvormen,
waarin de moderne stadsmens zichtbaar wordt.
Tussen de breuk in de Brabantse groeicurve, gelokaliseerd rond 1750,
en de aanvang van het moderne massale verstedelijkingsproces verloopt
ongeveer een eeuw. Door deze late reactie raakt het Brabantse platteland
door een steeds verder oplopende bevolkingsdichtheid in grote problemen.
Het kost de Brabantse samenleving opvallend veel tijd om een fundamenteel
en afdoend antwoord te geven op de nieuwe demografische situatie. De
contouren van het historisch verschijnsel van de ongelijktijdige transformatie van bevolking en middelen van bestaan worden hier reeds zichtbaar. Een nog rigoureuzere analyse wordt mogelijk door de koppeling van
bevolking aan arbeid.
3. Het is rnijn overtuiging, dat deze koppeling qua historische kritiek
13) Deze spanning is bijvoorbeeld zeer goed voelbaar in de Kempen: cfr. P.M.
M. Klep, Groeidynamiek en stagnatie in een agrarisch grensgebied. De economische ontwikkeling in de Noordantwerpse Kempen en de Baronie van Breda,
1750-1850, Tilburg 1973.
14) Zeer belangrijk in dit verband is: C. Bruneel, La mortalite dans Jes campagnes :
le Duche de Brabant aux XVIIe et XVIIIe siecles, Leuven 1978, 3 din.
15
) Zie noot 7.
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en methodologie met de meeste zorg moet worden omgeven. Vandaar dat ik
hoofdstuk: 3 uitsluitend heb besteed aan een onderzoek naar het begrip
arbeid. Er moest een theoretisch verantwoorde en historisch bruikbare
keuze worden gemaakt uit de vele opvattingen rond het arbeidsconcept.
Bij deze keuze moest ik rekening houden met de beperktheid der historische
gegevens en de eisen van de economische theorie. Het gekozen kernbegrip
formuleert arbeid als de macro-economische produktiefactor arbeid, die
zijn meet bare vorm krijgt in het totaal van de economisch actieve bevolking.
4. Vervolgens heb ik in hoofdstuk 4 het arbeidsconcept toegepast door
effectieve historische metingen uit te voeren 16). Dit kritisch-statistisch
onderzoek bracht vele nieuwe resultaten, onder andere inzake de geschiedenis van de vrouwenarbeid. In tegenstelling tot wat de beroepstellingen deden
vermoeden, kon worden vastgesteld dat de trend van de Brabantse vrouwelijke arbeidsparticipatie in de loop van de negentiende eeuw een onmiskenbaar dalend verloop heeft gehad.
De hoofdstukken 3 en 4, die respectievelijk kwalitatief en kwantitatief
zijn, moeten gezien worden als een onmisbare voorbereidingsfase voor de
finale hoofdstukken 5 en 6, die de structurele veranderingen in de arbeid
tot voorwerp hebben 17 ). Achtereenvolgens worden de transformatie van de
vraag naar arbeid en van het aanbod van arbeid onderzocht.
5. In hoeverre is er een verschuiving van de vraag naar agrarische arbeid
waar te nemen ten gunste van de vraag naar niet-agrarische arbeid? Vast is
komen te staan, dat in 1850 de tewerkstellingsstructuur weinig afwijkt van
de situatie rond 1750 en rond 1700: het verhoudingscijfer tussen de aantallen actieven van de niet-agrarische en de agrarische sector (uitgedrukt in S)
bedraagt respectievelijk 1,00, 0, 79 a 1,08 en 0,85 a 1, 13. Tussen 1866 en
1910 neemt S evenwel een sprong van 1,13 tot 3,34. Verdere ramingen
leren, dat de Brabantse S-waarde reeds vanaf het einde van de vijftiende
eeuw rond de 1,0-waarde schommelt, terwijl in 1970 9,0 bereikt wordt.
De trendbreuk is bijgevolg scherp. Regionale analyse suggereert, dat de
variaties in S vrij nauw kunnen samenhangen met de ontwikkelingen van de
export-industrie, doch dat de lokale koopkrachtige vraag van fundamentele
betekenis is.
In een formeel economisch model kunnen de S-waarden functioneel bepaald worden in uitgebreide simultane verbanden. Aldus is het mogelijk
zowel het niveau als de niveauverschillen van de S-waarden te verklaren.
16
) Sommige aspecten van de metingen heb ik behandeld in: P.M. M. Klep,
De agrarische beroepsbevolking van de provincies Antwerpen en Brabant en van
het Koninkrijk Belgie, 1846-1910. Niewe evaluaties van statistisch material, in:
Bijdragen tot de Geschiedenis, 59 (1976), biz. 25-69. Een samenvatting verscheen
onder de titel: New Estimates of the Agricultural Labour Force in Belgium. A
Reinterpretation of Statistical Sources, Leuven 1975 (Discussionpaper 7504 van
de Workshop on Quantitative Economic History).
17
) Een voorstudie verscheen als: P.M. M. Klep, Economic-Historical Occupational Classifications. A Qualitative and Quantitative Description of the Labour
Force Before Industrialization. The Duchy of Brabant, 1700-1850, Leuven 1974
(Discussionpaper 7302 van de Workshop on Quantitative Economic History).

22

HET lllSTORISCH MODERNISERINGSPROCES IN BELGISCH BRABANT

Het uitgewerkte, vereenvoudigende modellaat zien, dat de bevolkingsgroei,
de grondrente en de per capita export van niet-agrarische produkten tot de
zeer zware factoren behoren. Groeit de bevolking sneller dan deze exporten,
dan krijgt de economic een agrariserende impuls en zal S afnemen, tenzij
een stijging van de grondrente als gevolg van de bevolkingsdruk dit effect
zou compenseren of overtreffen. Zeer belangrijk is ook de consumptiegeneigdheid van niet-agrarische produkten en diensten ten aanzien van het
arbeidsinkomen. Hoe hoger deze is, des te meer kan de niet-agrarische
sector profiteren van bevolkingsgroei.
De theoretische analyse en een voorlopige invulling van het model met
Brabantse gegevens blijken lonend. Duidelijk wordt nu hoe de grote economische krachten die de ontworpen binaire produktiestructuur bepalen,
op lange termijn aan fundamentele verschuivingen onderhevig zijn. Duidelijk wordt tevens dat het hoogst opmerkelijk genoemd moet worden, dat
Brabant tussen 1750 en 1850 erin slaagt de S-waarde op peil te houden en
niet in een verpauperende ruralisatie van de economic afglijdt.
De schijnbare stabiliteit van de S-waarde tussen 1750 en 1850 (telkens
ongeveer 1,0) verbergt flinke verschuivingen in het patroon van de economische krachten. Enerzijds ondergaat de Brabantse economic een agrariserende impuls. Door intensivering van de landbouw en door de druk van
de omstandigheden verdubbelt immers het aantal agrarisch actieven: de
beschikbare oppervlakte cultuurgrond per actieve wordt gehalveerd. Het
zijn daarentegen de snel stijgende rente-inkomens, gestimuleerd door de
verhoogde grondproduktiviteit en de nijpende schaarste aan landbouwgronden, die verantwoordelijk zijn voor een tegengestelde industrialiserende impuls, die de agrariserende impuls zelfs in kracht overtreft: de
S-waarde van 1,0 wordt in (1709 en) 1755 voor ruwweg 70% verklaard door
de vermogensopbrengsten, in 1846 zelfs voor 90%. Intussen neemt het
structureel gewicht van de niet-agrarische exportsector opzienbarend
af.
Na 1846 zijn de rollen omgekeerd. De S-bijdrage van de vermogensinkomsten daalt, terwijl de exportsector snel aan belang wint. Doorslaggevend voor de lange termijn (waarin S toeneemt tot 9,0 in 1970) is echter
de enorme stijging van de binnenregionale vraag naar niet-agrarische produkten. Deze wordt veroorzaakt door de seculaire toename van het reele
arbeidsinkomen vanaf het midden van de negentiende eeuw. Naarmate het
inkomen groter wordt, zal irnmers een steeds groter deel van dit inkomen
aan niet-agrarische produkten besteed worden.
6. Alvorens de structurele veranderingen van de aanbodzijde van de
arbeid te onderzoeken, is een aftasten nodig van een groot nog ononderzocht studieveld. Concreet kan worden vastgesteld, dat de vermenging van
verschillende soorten economische activiteit die in veel traditionele samenlevingen voorkomt, niet aileen betrekking heeft op het soort produkt dat
voortgebracht wordt. Voorbeelden demonstreren, dat niet zelden arbeid
aangeboden wordt voor zowel werkzaamheden binnen het huishoudelijk
bedrijf als daarbuiten. Het afwegingsproces tussen enerzijds het aangaan

HET IDSTORISCH MODERNISERINGSPROCES IN BELGISCH BRABANT

23

van een arbeidsovereenkomst met een werkgever en anderzijds het verrichten van arbeid in eigen beheer is niet zonder meer te doorgronden.
De theoretische analyse brengt het concept van de dual economy 18).
Hierin onderscheidt men een kapitalistische sector en een subsistentiesector met een overeenkomstige loonarbeidersmarkt en huishoudelijk georganiseerde arbeidsallocatie. Het model van A. Lewis introduceert tevens
het concept van de verborgen werkloosheid. Met deze term wordt een situatie van overbevolking aangeduid in de subsistentiesector, waarin de
marginale produktiviteit van de arbeid gelijk is aan nul. Dit betekent, dat
arbeid kan worden weggenomen zonder dat de produktie daalt. In de
historische realiteit is bet losmaken van de overtollige arbeid uit de traditionele sfeer ecbter niet zo eenvoudig verlopen. De oude, reeds sterk versplinterde agrarische structuur werkt als een fuik voor een grote groep
economiscb actieven. In Brabant is deze typische overgangsstructuur van de
kleine boeren- en keuterlandbouw nooit verpulverd, zoals bijvoorbeeld
in England en Vlaanderen.
Voor het begrijpen van de economiscbe en sociale dualiteit in het achttiende en negentiende eeuwse Brabant is de kennismaking met theorie van
de family economy onontbeerlijk 19). Binnen dit niet-kapitalistiscb systeem
vervult de markt slecbts een secundaire rol. Het accent ligt op contimiiteit
van bet buishoudelijk bedrijf, dat zich om sociale redenen bovendien geen
ontslagen kan permitteren. Het familiaal economisch systeem reageert
bovendien in vele opzichten .geheel anders dan een marktbedrijf, juist omdat
het winstprincipe een geheel andere inhoud heeft. Op de grondmarkt
bijvoorbeeld zijn de huishoudelijke bedrijven bereid tot het betalen van veel
hogere prijzen dan de grote agrarische ondernemers, die afgeremd worden
door hun economische bedrijfscalculaties. Hoe dient nu de structurele
ontwikkeling van het aanbod van de economisch actieve bevolking bebestudeerd te worden?. Rekening houdend met essentiele trekken uit de
family economy en de markteconomie wordt het concept van de arbeidsexploitatiestatus gepresenteerd. Concreet worden twee hoofdgroepen onderscheiden: zij die hun arbeid zelf exploiteren en zij die hun arbeid aan een
werkgever verkopen, die hun arbeid Iaten exploiteren.
Het historisch onderzoek, gebaseerd op uitgebreide bronnenkritische
en kwantitatieve bewerkingen voor de jaren 1702, 1747, 1755, 1846, 1866
en 1910, leidt tot de vaststelling dat reeds in de eerste helft van de achttiende eeuw, nog ver v66r de Industriele Revolutie, slechts de helft van de
Brabantse bevolking gebonden is aan huishoudens met een zelfstandige
arbeidsexploitatiestatus. Tussen 1700 en 1750 treedt zeer weinig verandering
op, doch vanaf 1750 zet een geleidelijke daling in waardoor het aandeel
vermindert tot een derde in 1910.
18
) A. Lewis, The Theory of Economic Growth, Londen 1955; voor een historische toepassing: A. Hodne, Growth in a Dual Economy. The Norwegian Experience 1814-1914, in: Economy and History, 16 (1973), biz. 81-110.
19) D. Thorner, Chayanov's Concept of Peasant Economy, in: D. Thorner,
B. Kerblay en R. E. F. Smith, (eds.), A. V. Chayanov on the Theory of Peasant
Economy, Homewood 1966, biz. XI-XXIIT.
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De daling van de zelfstandige activiteit na 1750 wordt aanvankelijk sterk
gedomineerd door Malthusiaanse verschijnselen. Het stichten van nieuwe
zelfstandige bedrijven wordt op het platteland steeds moeilijker, daar het
cultuurareaal slechts traag toeneemt. De steden moeten grote groepen nietzelfstandige paupers slikken, terwijl de bestaande zelfstandige sector vecht
tegen een verslechtering van zowel de binnenlandse als de buitenlandse
markt. De textielactiviteit vermindert voortdurend door buitenlandse
concurrentie, de reele lonen nemen drastisch af door de oplopende graanprijzen en de als onwettelijk ervaren mededinging van de plattelandsambachten neemt voortdurend toe.
Nieuwe elementen versterken de relatieve groei van de loonsector, doordat zij de snelle opkomst van het niet-familiaal marktbedrijf in de hand
werken. De modeme technologie met haar nieuwe eisen van schaalvergroting en grootscheepse investeringen kan door de huishoudelijke bedrijven nauwelijks verwerkt worden. De verbetering van communicatie en
infrastructuur leidt tot een marktvergroting die via de toenemende vrije
concurrentie en sterk vergrote risico's zeer vele kleine familiaal georganiseerde bedrijven uitschakelt. Tenslotte zorgt ook de eerste fase van de
demografische transitie voor een ongehoorde bevolkingsgroei, waardoor
gunstige condities geschapen worden voor de expansie van de loonsector.
Ook de groei van het staatsapparaat, geheel bestaande uit loontrekkenden,
draagt hiertoe bij.
Verdere analyse toont aan dat onder de loontrekkenden een aanzienlijke
groep actieven aanwezig is met een gemengde arbeidsexploitatiestatus. De
keuter-arbeider, die naast zijn eigen bezigheden nog loonarbeid verricht,
is de belangrijkste representant. Veranderingen in het relatief aandeel van
deze menggroep zijn nauw verbonden met variaties in het aandeel van de
rurale sector binnen de totale economie.
De zeer aarzelende overgang tussen 1750 en 1850 naar loonarbeid en het
langdurig voortbestaan van de gemengde status hebben belangrijke consequenties voor de Brabantse samenleving. De arbeidsmarkt ondervindt in
elk oogstseizoen een enorme desorganiserende piekvraag wegens de zeer
sterk opgedreven arbeidsirltensiteit van de marginale boerenbedrijven. In de
politieke constellatie belet het verschijnsel van de keuter-arbeider de
uitgroei van de socialistische partij. Frappant is ook de tragische afhankelijkheid van deze half getransformeerde familiale subsector ten opzichte van
woekeraars, verpachters van kleine percelen en kooplieden-ondememers.
Voorts constateert men dat op de markt der industriele produkten de
verpauperde marginale landbouwers de nieuwe fabrieksprodukten door
scherpe loondalingen soms grote concurrentie aandoen. Op de kapitaalmarkt blijkt voor vele kapitaalbezitters het beleggen in de noodlijdende
family sector een zodanig lucratieve activiteit, dat massale risicodragende
investeringen in de modeme sector onvoldoende aandacht krijgen. Tenslotte moet gesteld worden, dat de stagnatie in het overgangsproces, belichaamd in de omvangrijke groep actieven met een gemengde arbeidsexploitatiestatus, leidt tot een maatschappelijke institutionalisering van het
probleem. Sommige bevoordeelde machtsgroepen in de maatschappij
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krijgen belang bij het voortbestaan van de situatie. De stagnatie wordt een
systeem.
De structurele transformatie van de economische arbeid blijkt ruim een
eeuw na het begin van de demografische transitie definitief op gang te
komen. In de vraagstructuur kan het rentekapitalisme onmogelijk het
antwoord vormen voor het steeds grotere arbeidsvolume dat zijn heil
buiten de landbouw moet zoeken. De positieve invloed van de niet-agrarische
export schrompelt ineen. De aanbodsstructuur van de arbeid transformeert reeds vanaf 1750, doch zeer partieel en zeer aarzelend. Het voortbestaan van een grote menggroep van actieven met zelfstandige en loonarbeid in een bijna onleefbare economische structuur tekent het karakter van
het geschetste overgangstijdperk. Pas na 1850 treedt de doorbraak naar
zuivere loonarbeid op, hoewel het zogenaamde kleine boerenprobleem als
restant van de transformatieperiode nog lang blijft voortbestaan.
De duur van de transformatieperiode tussen de start van de demografische
transitie en de structurele veranderingen in de arbeid hangt af van de snelheid waarmee de historische condities tot stand komen waarbinnen de
moderne economische groei kan starten. Hoe sneller economische groei
uitgelokt wordt, des te korter de overgangsperiode. Een voorbeeld van
snelle ontwikkeling is England, waar de versnelling van de bevolkingsgroei
en het begin van de Industriele Revolutie zeer dicht op elkaar volgen en
gedeeltelijk zelfs gelijktijdig en simultaan verlopen. Mijns inziens betreft
het hier evenwel een uniek geval en is de ongelijktijdigheid de regel.
Het trage en te partiele antwoord op de bevolkingsexplosie van de
achttiende eeuw verdient een eigen naam. De achttiende en negentiende
eeuw worden in het licht van de Engelse ontwikkeling al te gemakkelijk
gezien als een soms slechte, soms goede, voedingsbodem voor de lndustriele
Revolutie. Het beschreven ongelijktijdige transformatieproces vormt een
nieuw systeem van op elkaar afgestemde krachten, waarin de oude maatschappij slechts zeer ten dele aangepast wordt aan het nieuwe verschijnsel
van de bevolkingsgroei. On a dope le vieux moteur 20), ten koste van een
enorme sociale ellende en een diepe maatschappelijke malaise.
Tussen enerzijds de grote periode van de Europese expansie en crisis
van de vijftiende tot het midden van de achttiende eeuw en anderzijds de
periode van de moderne economische groei identificeer ik een overgangstijdvak met een eigen karakter. Een veelheid van maatschappelijke gedaanteveranderingen 21 ) treedt op tussen de start van de demografische transitie
en de beginfase van de moderne economische groei: het is het tijdvak
gedomineerd door de ongelijktijdige transformatie van bevolking en arbeid.
20) E. Labrousse, Dynamismes economiques, dynamismes sociaux, dynamismes
mentaux, in: F. Braude) en E. Labrousse (eds.), Histoire economique et sociale
de Ia France, dl. II, Parijs 1970, biz. 708.
21
) Voor veranderingen in het volksleven onder invloed van de opkomende
nijverheid, zie o.a. het klassieke werk van R. Braun, Industrialisierung und Volksleben. Die Veranderungen der Lebensformen in einem llindlichen Industriegebiet
vor 1800 (Ztircher Oberland), Stuttgart 1960.
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DE GENERALE LIJSTEN VAN DE SCHEPEN DIE IN DE PERIODEN
1758-1761 EN 1783-1786 IN HOLLAND ZIJN BINNENGEKOMEN
door
F. SNAPPER
In 1953 heeft Oldewelt in zijn scheepvaartstatistiek van Amsterdam in de
17e en 18e eeuw belangrijke aanvullingen gegeven over de omvang van de
Amsterdamse scheepvaart in die eeuwen 1). Hij vond niet aileen de aantallen
schepen, die jaarlijks gedurende het tijdperk 1662-1747 de haven van
Amsterdam waren binnenge1open, maar ook de opbrengst van het z.g.
waterge1d, een stedelijk tastgetd, dat geheven werd van de schepen, die de
haven van Amsterdam binnenliepen 2), voor de periode 1643-1798. De
opbrengst van dit lastgeld vertoont een goede correlatie met het aantal
schepen gedurende de jaren 1662-1747. Men mag derhalve veronderstellen
dat de Amsterdamse scheepvaart in de perioden 1643-1661 en 1752-1798
hetzelfde verloop heeft gehad ats de stedelijke tastgetden 3).
Otdewelt heeft zich ook nog bezig gehouden met ,de vertrekhavens der
te Amsterdam arriverende zeeschepen". Hij heeft hiervoor de generate
lijsten gebruikt van aile schepen, die binnen Texel en via 't Vtie arriveerden 4). Hierbij rijst de vraag in hoeverre alle schepen, die via Texel en 't Vlie
binnen kwamen voor Amsterdam waren bestemd. Knoppers en ik hebben
voor een aantal jaren de verschillen berekend van de in deze zeegaten uit de
Oostzee binnengetopen schepen en de schepen, die uit de Oostzee komende
in Amsterdam het galjootsgeld betaatden, dat van aile schepen die uit de
Oostzee komende voor Nederlandse rekening voeren, te Amsterdam werd
geheven. Wij vonden een verschil dat in vredesjaren vaak meer dan 10 %
bedroeg 5). Bij de behandeling van deze generale lijsten moeten we er dan
ook rekening mee houden dat niet aile schepen voor Amsterdam waren
bestemd. Een klein deet hiervan ging naar havens als Hoom, Harlingen,
Medemblik en Enkhuizen.
In mijn ,Veranderingen in de Nederlandse scheepvaart op de Oostzee in
de achttiende eeuw" heb ik meegedeeld hoe ik de generate lijsten van de
schepen, die in Texel en 't Vlie waren gearriveerd heb gevonden, als gevolg
van de nauwgezette rapportage van de Franse consul te Rotterdam aan
zijn minister te Parijs. Ook deze consul wijst er op dat een aantat van de
1
) W. F. H. Oldewelt, De scheepvaartstatistiek van Amsterdam in de 17e en
18e eeuw, in: 45e Jaarboek van het Genootschap Amstelodanum 0953), 114-151.
2
) Oldewelt a.w. 116-118.
3) Oldewelt a.w. 120-122.
4
) Oldewelt a.w. 122.
5
) J. V. Th. Knoppers en F. Snapper, De Nederlandse scheepvaart op de
Oostzee vanaf het eind van de 17e eeuw tot het begin van de 19e eeuw, in: Economisch en Sociaal Historisch Jaarboek, Dee! XLI (1978), zie het verschil tussen
kolommen VII en VI van tabel5, 132, 133.
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schepen die in Texet en 't Vlie binnenkwamen voor andere Zuiderzeesteden dan Amsterdam waren bestemd 6). Zoats reeds in mijn eerder aangehaatd werk vermetd was de bron van deze ijverige ambtenaar de ,Oprechte Haerlemse Courant". Nu blijkt dat deze krant de generate tijsten
van de in Goeree en de Maas binnengekomen schepen voor aile jaren in
de periode 1754-1774 heeft gepubliceerd en die van 't Vlie in de periode
1758-1761 1). Bovendien vond ik in de Franse archieven de generate lijsten
voor dejaren van de periode 1758-1761 van de schepen, die in Texel waren
binnen gevallen 8). Tenslotte vond ik in het Rijksarchief in Noord-Holland
te Haarlem in de Archieven Pilotage de generale lijsten voor de jaren van
de periode t783-1786 van aile in Texel en 't Vlie binnengekomen schepen.
Met uitzondering van de generale lijst voor 1784 zijn de gegevens van de
andere generate lijsten in het geheel niet of slechts gedeeltelijk bekend.
Oldewelt heeft in zijn reeds genoemd artikel ook de generate lijsten van
1783 gepubliceerd, maar bij vergelijking blijkt dat er een aantal fouten zijn
ingeslopen. Dit komt doordat Otdewett's bron, de Nieuwe Nederlandsche
Jaarboeken, voor dat jaar een niet volledig overzicht hebben gegeven.
Tot nu toe konden we slechts vanaf t778 beschikken over de totalen van
de in de Hollandse zeegaten binnengelopen schepen, zij het dan ook met
hiaten. Thans is hier de periode 1758-1761 bij gekomen. In bijlage A treft
men voor deze periode aile havens aan waaruit tenminste 5 schepen naar de
Hollandse wateren voeren. In bijtage B zijn aile overige havens vermetd.
In bijtage C vindt men de generate lijsten van de in Texel en 't Vlie binnengekomen schepen voor de jaren 1783, 1785 en 1786 9). De overige generate
tijsten van de schepen, die in Goeree en de Maas binnenliepen hoop ik in
een volgend artikel te behandelen.
Een volledige analyse van dit materiaat hoop ik in dat artikel te geven.
Thans volsta ik met slechts enkele opmerkingen betreffende de invtoed, die
de beide betangrijke oorlogen in deze perioden op de Hollandse scheepvaart
hebben gehad.
Gedurende de Zevenjarige Oorlog (1756-1763) was Nederland neutraal.
De Engelsen echter, die ook ter zee en in de kolonien in een harde strijd
met Frankrijk waren gewikkeld wilden de toevoer van oorlogsmateriaal naar
Frankrijk stil leggen, waarbij zij het begrip oorlogsmateriaal zeer ruim
interpreteerden. In het begin van deze oorlog werden dan ook veel Hotlandse koopvaarders door de Engelsen opgebracht waardoor in ons land
een krachtige roep om convooibescherming door de Staatse marine outstood. Hierbij kwam dat kort voor het uitbreken van de zevenjarige oorlog
de Franse regering de vaart op de Franse bezittingen had opengestetd en de
handel met de Franse eilanden in West-Indie bleek zeer winstgevend.
6
) F. Snapper, Veranderingen in de Nederlandse scheepvaart op de Oostzee
in de achttiende eeuw, in: Ondernemende geschiedenis (1977) 136.
7) In het archief van de drukkerij Enschede te Haarlem bevinden zich de desbetreffende kranten. Deze lijsten werden toentertijd in de loop van de maand
januari of begin februari gepubliceerd.
8
) Archives Nationales, Parijs, Marine B7-416, B7-417, B7-419.
9
) Rijksarchief in Noord-Holland te Haarlem, Archieven Pilotage nr. 163.
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De Nederlandse regering had in 1757 een 14-tal schepen in dienst gesteld
ter bescherming van de koopvaardij, maar, om financiele redenen, dit
aantal in 1758 tot 6 teruggebracht. Groot was de verontwaardiging hierover
in onze handelskringen, die hiervoor de Engelse weduwe van Prins Willem
IV, die als ,Gouvemante" de stadhouderlijke functies waamam, mede
verantwoordelijk stelden. Toen zij begin 1759 overleed wisten op aandrang
van Holland onze admiraliteiten 21 convooiers in zee te brengen. Ook in de
volgende oorlogsjaren kwamen dergelijke aantallen Nederlandse convooischepen in zee 10). Uit de vermelde cijfers blijkt dat inderdaad de vaart op
West-Indie na 1758 sterk is toegenomen. Om enkele voorbeelden te noemen:
uit Suriname viel in 1758 een 34-tal schepen onze zeegaten binnen; in
1761 waren het er 48. Voor St. Eustatius waren deze getallen respectievelijk
58 en 66; voor Cura~ao 13 en 62.
Een enkel woord over de scheepvaart op de Zuid-Hollandse havens
waarvan Rotterdam verreweg de belangrijkste was. Varierend tussen de
1700 en 2000 schepen per jaar was dit aantal in 1758 tot 1261 teruggevallen
om in 1761 tot 2283 te stijgen. Merkwaardig is dat deze stijging grotendeels
valt toe te schrijven aan schepen, die uit Engelse havens vertrokken. De
desbetreffende aantallen zijn voor deze havens ongeveer 500 in 1758 en
1300 in 1761. Nog merkwaardiger is dat, terwijl uit Sunderland in 1758
ongeveer 330 schepen en in 1761 ongeveer 370 schepen naar de Zuidhollandse havens in voeren 1758 uit de andere Engelse havens slechts enkele
tientallen schepen naar dit gebied vertrokken. Een goede verklaring
hiervoor heb ik nog niet gevonden.
De vierde Engelse Oorlog blijkt onze scheepvaart althans, weinig schade
te hebben berokkend. Reeds voor deze oorlog was onze scheepvaart op
Noorwegen toegenomen, die op het Oostzeegebied gestabiliseerd. Na deze
oorlog varieren de totalen van de schepen die onze havens bezoeken niet
in belangrijke mate met die van v66r deze oorlog, hoewel er onderling wei
verschillen zijn. Ik kom hier echter in mijn volgend artikel op terug.
BIJLAGE A
AANTALLEN BINNENGEKOMEN SCHEPEN
1758

Aberdeen .
Ahuis . . .
Alicante . .
Allematten
Alloway .
Altona . . .
Anklam ..
Archangel .
10)

Subtotaal Goeree

Texel

Vlie

3

4

7
4

18
14
22

18
14
22

4

2

Maas

Subtotaal

2

4

Totaal
4
7
5
18
14
22

J. C. Mollema, Geschiedenis van Nederland ter zee, Dee! III (1941) 257-259.

GENERALE LDSTEN VAN IN HOLLAND BINNENGEKOMEN SCHEPEN

29

1758
Texel
Arensburg .
Arensdal.
Batavia .
Bayonne.
Berbice
Bergen
(in Noorwegen) .
Berwick .
Bilbao . .
Blakney .
Bordeaux
Borrowstones .
Boulogne.
Bourneuf.
Bremen
Brewick .
Bristol.
Burnham.
Cadix .
Caen
Calais.
Carelskroon
Carolina ..
Cette
Charente . .
Christiania .
Christiaansand .
Christiaansund .
Colbergen
Colchester
Cork
Crageroe.
St. Croix.
St. Crux .
Cura~;ao.

Dantzig .
Dieppe . .
Drarnrnen .
Drontheim.
Droogbak .
Dublin.
Duinkerken
Embden .
Engeland.
St. Eustatius
(De) Eyder.
Faro . .
Fohr
Frankrijk
Frederikshal . .
Frederikshaven .
Galipoli .

Vlie

Subtotaal

Goeree

Maas

20
7
11
3
11

2

7
13
3

4
2

19

30

37

20

19
67
1
2

13

80

32
10

1
8
6

3

6
6

5
27

4

5
31

4
4
2
5
31

3

2

5

2
5
13
69
9
1
7
10
2
1
49
1

1
2
92
23
3
1
1
3

1
1
4
5
13
161
9
24
10
1
11
5
1
49
2

3
1
2
8
15

2
8

5
3

5
3
3

7

44

74

4
1
30

4
1
62
10

24
1
142
10

3

4
8
6
7

2

7
5
5
6
3

1
2

3

1
5
1
2
8
18

1
5

1
3

6
5

1

2

3
17

5
25

4

4
9

2

7

9

5
7

2

20
11
17
3

5

5
2

Totaal

20
4
4

31

11
4
4
2

Subtotaal

31
1
5
12
6
12
20
5
31

5
1
6
1
4
5
13
167
14
24
12
1
5
36
5
5
58
2
7
7
5
5
7
4
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1758

Texel
Gefle
Gigon.
Glasgow.
Grauwdiep.
Gothenburg
Groenland .
Guersnay
Halmstad
Hamburg
Harwich .
Havre.
Holmsboe .
Holmstrand
Hull ..
Ipswich
Jernezy
Koningsbergen
Kopenhagen
Lange Sund
Leith
Libau . .
Libourne.
Limmerick .
Lissabon.
Listerdiep
Liverpool
Livorno .
London .
St. Lugar.
Lynn
Malaga
St. Malo.
Mandai .
Marseille .
St. Martin .
Memel.
Molden .
Montross
Morlaix .
Mund Christo
Nantes.
Napels.
Narva .
Newcastle .
New York.
De Noord .
Noorwegen.
Oldenburg .
Oleron .
Onnega
Oosterriesen
Oostzee .

Vlie
3

5
116
11

9
1
14
3
30
1
1
30
21
8
62
1

1
6
3
18
2
142

1
6
8
134
2
153
10
1
4
19

2
99
5
9
1
5

5
129
5
9
1
2
35

1
5

22
5

2

8
64
1

2
1
4

Goeree

4
3
2
5

3
91
5

11

5

11
102
10

5
2

8
2

13
4

4

12

16

14
6
3

10
4

24
10
3

10

5

15

36

32

68

3
1

3

1
3
4

1
3
2

1
5
4
2

5

27

1
51

2

2

23
67
1
3
232
2
2
5
6
1

10
7
3

4

7
7

9
1
8

3

3

2

22
16
1
3
230
2
2
5
6
1

1
24

96
2

2
5
6

Totaal
4
3
18
6
8
141
7
2
164
102
20
1
4
32
4
5
130
5
9
17
2
59
10
25
5
15
8
132
1
1
7
7
2
5
4
9
2
5
12

3
17

7

7
4

Subtotaal

3
7

2
2

15
12
1
3
134

Maas

4

1
1
3
5

3
3
4
4
5
1

Subtotaal

8
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Texel
Ornay.
7
Ostende .
Oudsoen.
Pernau.
23
St. Petersburg.
Philadelphia
Pilau
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1759

Embden .
Engeland.
St. Eustatius
(De) Eyder.
Faro . .
Fohr
Frankrijk
Frederikshal .
Frederikshaven .
Galipoll .
Gefle
Gigon . .
Glasgow.
Grauwdiep .
Gothenburg
Groenland.
Guersnay
Halmstad
Hamburg
Harwich.
Havre .
Holmsboe .
Holmstrand
Hull . .
Ipswich
Jernezy
Koningsbergen
Kopenhagen
Lange Sund
Leith
Libau.
Libourne .
Limmerick.
Lissabon.
Listerdiep
Liverpool
Livorno .
London .
St. Lugar.
Lynn
Malaga
St. Malo.
Mandai .
Marseille.
St. Martin
Memel.
Molden .
Montross
Morlaix .
Mund Christo
Nantes.
Napels.

Texel

Vlie

59

I
6

5
112
23

13
2
24
2

Subtotaal

12

4

5

1
4

1
4

2
2
3
12
4

3
3
17
116

11

2
11

2
22

7
3
7

8
6

7
11
13

92
I

1
2

93
3

4
2

11
4

15
6

1
9
1
1
8

1
15
1
21
10
1

3
4

134

I 57

5
7
4

1
5
7
17

73
5
1

2
97
7
I

26
22

22

9
48
5

9
50
5
1
7
1
4
2
18
19

3

2

7
1
4

6
1
5
4

Maas

11

1
3
26

2
17
7

Goeree

60
6
1
4
1
3
9
3
2

4

5
3

Subtotaal

1
12

7
1
5
4

6
20
2
1
6
1
39

7
1
33

72

18
1

2
1

1
1
1
2
1

46
5
3
1
8
1
1
1
4
2

5

5

10

28
4
3
1
8

Totaal

72

6
6
4
1
3
10
7
2
2
25
3
17
123
11
13
157
93
4
5
7
32
6
2
97
7
2
16
4
47
10
23
7
10
122
5
47
12
4
5
10
19
20
1
4
9
1
15
4
3
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1759

Narva ..
Newcastle
New York.
De Noord .
Noorwegen .
Oldenburg .
Oleron.
Onnega
Oosterriesen
Oostzee .
Ornay .
Ostende .
Oudsoen ..
Pernau.
St. Petersburg .
Philadelphia
Pilau
Porsgrond .
Port a Port.
Reval .
Riga.
Rostock .
Rotterdam.
Rouaan .
Rhode Island .
Roche fort.
Salou .
San Sebastian.
Santen . .
Schotland
Sevilla ..
Seudres
Smyrna
Stettin . .
Stockholm.
Stockton .
Straat Davis
Sunderland .
Suriname ..
Ter Veer ..
Tons bergen .
St. Ubes (Setubal) .
St. Valery
Waarsbergen .
Waterford .
Wels . .
Whytehaven
Windau .
Woodbridge
Wyborg .
Yarmouth .
Zante .

Texel

Vlie

56

5

Subtotaal

Goeree

Subtotaal

1
10

2
32

4

4

Totaal

52

61
9
9
7
203

5

5

5

2

10
1
15
2

5

5

10
1
15
2
3
9
14

9
6
7
151

3

10
1
15

5

16
5

14
4
27
2
7
1

14
9
43
7
7
1
4

56

153
3

4
97
1
3
10
2

2
2
3

5
13

2

6
3

6
3

6

7
6
10
68
39

4
10

2

13

19

55
20

20
62

10

72
44

6
1

6
11
6
3

2
3

6
3

3

2

45
7
7
1
4

3
1

156
4

20

33
2
1

5

3

17

1
3

1
4

3

3
1

14
1

10

3
3
1
55
4
1
2
6
306

1
2
5

2

63
41
9
7
207

9

12
4
11

3
4

1
1

4
2

9

64

4
1
28

4
5
3
34

51
4
4

357
48

14

1
16

9
41
7

14
53

6
12
22
3
14
53

11

11

2

2
2
211

3
2
16
212

20

44
10

1
22

Maas

2
63

148

5

11

2
70
14
73
42
34
20
429
48
5
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1759
Texel
Engelse
oorlogschepen
Hollandse
oorlogschepen .
Wegens averij en/of
convooi en/of
tegenwind
Onbekend
Overigen.
Totaal . .

Vlie

47
82
1514

Subtotaal

47
53
944

135
2458

Goeree

Maas

Subtotaal

Totaal

14

14

14

6

6

6

68
19
126
1696

115
19
261
4154

54
18
104
1053

14
1
22
643

AANTALLEN BINNENGEKOMEN SCHEPEN

1760
Texel
Aberdeen
Ahuis . .
Alicante . .
Allematten .
Alloway .
Altona . .
Anklam .
Archangel
Arensburg
Arensdal.
Batavia
Bayonne .
Berbice
Bergen
(in Noorwegen) .
Berwick .
Bilbao . .
Blakney .
Bordeaux
Borrowstones .
Boulogne .
Bourneuf.
Bremen
Brewick .
Bristol . .
Burnham.
Cadix
Caen
Calais . . .
Carelskroon
Carolina . .
Cette
0

0

0

0

0

0

Vlie

6
8
5
2
17

6
8
5

13
7
4
2
17

8
4

2

15

13

Goeree

10

3
1
4

28

23
6

19
12

73

3

1
4

11

11

1

10
42
2
2
3
1

6

1

2

2

4
1
6

1
4
4

42
2
1
2
1
1

1
2
2
8
18
4
1
1

24
8

2
18
60
2
6
4
2

2
6
12
6
6
13
9
21
2
18
15
14
4
52
8
21
18
133
2
6
5

6

5
1
1

4
18
1
2
2

7
29
6
3

8
29
48

3

2

3
15

4
3
7
22

3

4
7

Totaal

11

3
11

3

2

1

4
2

Subtotaal

4

19

41
2
1
1

Maas

2

13
9
21
2
17
11

11

61

Subtotaal

1
15

5
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1760

Charente . .
Christiania .
Christiaansand
Christiaansund
Colbergen .
Colchester .
Cork
Crageroe.
St. Croix.
St. Crux .
Cura9ao.
Dantzig .
Dieppe . .
Drammen .
Drontheim .
Droogbak .
Dublin.
Duinkerken
Embden.
Engeland.
St. Eustatius
(De) Eyder.
Faro . .
Fohr
Frankrijk
Frederikshal .
Frederikshaven .
Galipoll .
Gefte
Gigon.
Glasgow.
Gothenburg
Grauwdiep.
Groenland.
Guersnay
Halmstad
Hamburg
Harwich.
Havre.
Holmsboe .
Holmstrand
Hull . .
Ipswich
Jernezy . . .
Koningsbergen
Kopenhagen
Lange Sund
Leith
Libau .
Libourne.
Lirnmerick .
Lissabon.

Texel

Vlie

Subtotaal

4
1
1

2
25

4
3
26

6

6

4
4
3
38
69
10
7

97
2
9
2
2

4
2
3
52

3
1
1
1
3
127

2
2

4
7

4
10
1
6
1

5

10
2
9
51
2
4

19
102
10
5

3
30
18

4
2
3
53

1
2

1
9

1
38
1

4
4
3
38
166
12
9
9
2

30
2

13
2
136
51
1
9
2
4
19
1
140

Maas

Subtotaal

7

15

22

2
3

1
3

3
6

6
12

1
13
12

Goeree

1
7

6
3
6
4
4
3
39
179
24
9

4
4

6

10

50

10

50
1

2
4
14
2
53

11

64

6

7

9
2

4

5

5

4
10
2
6
4
19
13
2
143
7

4

1
7

2
12

3
19
7
7

5

2

2

5

1
83
2

7
1
3

8
84
5

85
14
2
4

13
19

12
3

25
22

44

4

5

9

59

22
1
149
11

5

5

19

26
3
26

10

11

33
32

Totaal

13
3
16
3
1

9
13
4
4

22
16
20
7
1

22
49
52
7
20
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1760
Texel
Listerdiep
Liverpool
Livorno .
London .
St. Lugar.
Lynn
Malaga
St. Malo.
Mandai .
Marseille.
St. Martin
Memel.
Molden .
Montross
Morlaix .
Mund Christo
Nantes.
Napels.
Narva.
Newcastle
New York.
De Noord .
Noorwegen.
Oldenburg .
Oleron.
Onnega
Oosterriesen
Oostzee .
Ornay.
Ostende .
Oudsoen . .
Pernau.
St. Petersburg.
Philadelphia
Pilau
Porsgrond .
Port a Port.
Reval .
Riga.
Restock .
Rotterdam.
Rouaan .
Rhode Island .
Roche Fort.
Salou .
San Sebastian.
Santen . .
Schotland
Sevilla.
Seudres
Smyrna
Stettin .

Vlie
2

1
5
47
2

1
3

10

Subtotaal
2
1
6
50
2
1
11

1
10
7

2
1
18
2

3
11
25
2

5
8
3
2

1
3
2

6
11
5
2

5
11

2
2

7
13

92

22

114

5
14

5
5
6

5
15
6
4
1
104
1
3
12
4

20
1
1
1
1
52
7
3
1

8
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Subtotaal

Totaal

7
1
50

21

11
1
71

74
4
1

22
1
4

96
5
5

2
12
7
121
2
97
16
5

2
3
1
4
2
3

5
14
26
6
2
9

9
1
1
23

14
3
1
30
13

2

116

4

1
3
1
4
1
2

11

7
1
1
13

2
10

6

14
5

14
5
5
9
6
5
35
9
1
1
4
2
160
13
6
38
4
2
7
1
6
7
8
54
13
43

5
6
5
35
7
1
1
4
2
156
8
6
13
4

11

11

Maas

5

6
1
6
7
4
10

6
1
6
7
4
9

Goeree

41

5
3

2

5
4

2

4
1

4

4
5

3

22

25
2
1

3
38
2

1
6

44

4

2

2
2
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1760

Stockholm.
Stockton.
Straat Davis
Sunderland .
Suriname. .
Ter Veer . .
Tonsbergen . .
St. Ubes (Setubal) .
St. Valery . .
Waasbergen
Waterford . .
Wels . .
Whyte Haven.
Windau .
Woodbridge
Wyborg .
Yarmouth .
Zante .
Engelse
oorlogschepen
Hollandse . .
oorlogschepen .
Wegens averij en/of
convooi en/of
tegenwind
Onbekend
Overigen .
Totaal . .

Texel

Vlie

15
1
15
62

37

44
1

15
1

Subtotaal

52
1
15
77
45

Goeree

Maas

Subtotaal

2
24

40

4
64

276

27

303

2

5

5
1

3
3

3

12

15

3

5

8

60

63

123

3

2

5

1
1

9

9

3

3

6
2

6
2

11

10
1
6

12
18
6

8
123
2
11

11

5
11

147

217

218

5

5

11

29

30

30

13

13

13

105
18
108

187
18
220

1958

4187

82

88
17

70

71

41

112

60

17
1
48

1412

817

2229

1317

641

82

56
65
15
380
50
2
1

11

1
6

Totaal

AANTALLEN BINNENGEKOMEN SCHEPEN

1761
Texel
Aberdeen
Ahuis . . .
Alicante . .
Allematten
Alloway .
Altona . .
Anklam . .
Archangel .
Arensburg .
Arensdal.
Batavia
Bayonne.
Berbice

1
10
6
2
23

Vlie

1
3

17
3
1
5

27
8
21
6

Subtotaal

1
4
10
6

Goeree

3
1

Maas

Subtotaal

3
1

17

Totaal

2
4
10
9
1
17
5

5
24
5

24

27
8
21
6

27
12
28
6

5

4
7

4
7
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1761

Bergen
(in Noorwegen) .
Berwick .
Bilbao ..
Blakney .
Bordeaux
Borrowstones .
Boulogne .
Bourneuf.
Bremen
Brewick .
Bristol .
Burnham.
Cadix .
Caen
Calais .
Carelskroon
Carolina.
Cette
Charente ..
Christiania .
Christiaansand
Christiaansund
Colbergen .
Colchester .
Cork
Crageroe.
St. Croix.
St. Crux.
Cura9llo .
Dantzig .
Dieppe ..
Drarnmen
Drontheim.
Droogbak .
Dublin.
Duinkerken
Embden . .
Engeland .
St. Eustatius
(De) Eyder .
Faro . .
Fohr
Frankrijk
Frederikshal .
Frederikshaven
Galipoli .
Gefle
Gigon.
Glasgow.
Gothenburg
Grauwdiep .

Texel

Vlie

7

25
1

17

1

Subtotaal

32
1
18

Goeree

37
2
2
11

64

1
2
3

7

71

2
26

1
2
5
26

33

33

8

8
1
15
4
7
2
27
3
1

54
4
1
5
1
18
4
1

15
4
7
2

2
25
3
1

14

75

14
3
1
57
148

4
4
15
20
2

5
14
1
6

11

8
6

2
2

41
2
6
26
74
4
3
5
1
6
32
4
2
6
11

9

13

13

26

33
2
27
5
1
25
8
14
3
1
62
151

2

2
5
2

4
3

25
8

5
3
5

5

2

9
19

2

9

9

8
2

1
4

3

4

5

9

94
1

163
12

5

5

69

53

54

11

2

5

7
1

7

3

4

7

1
2

16
3

7
1
1
7
6

5

5

45

46
18
3

5

1
18
3

4
17
2
168
66

5

1

4

73
3
24
26
145
4
4
7
6
26
6
32
37
2
14
1
26

13

9

17

Totaal

1

5
9
9
9

Subtotaal

8

20
6
3
1
57
73

Maas

7
2
32

3
13
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1761

Groenland.
Guersnay
Halmstad
Hamburg
Harwich.
Havre . .
Holmsboe .
Holmstrand
Hull ..
Ipswich . .
Jemezy . . .
Koningsbergen
Kopenhagen
Lange Sund
Leith ..
Libau . .
Libourne . .
Limmerick.
Lissabon.
Listerdiep
Liverpool
Livomo .
London .
St. Lugar.
Lynn
Malaga
St. Malo.
Mandai .
Marseille.
St. Martin
Memel . .
Molden .
Montross
Morlaix . .
Mund Christo
Nantes . .
Napels . .
Narva . .
New Castle.
New York.
DeNoord .
Noorwegen.
Oldenburg.
Oleron . .
Onnega . .
Oosterriesen
Oostzee .
Ornay . . .
Ostende . .
Oudsoen ..
Pemau. . . .
St. Petersburg.

Texel

Vlie

Subtotaal

106

16

122

5

163

168

3

12
3
10
17

12
16
2
42
4
2
7
41
23
1

10

1

25
4

2
171
7
6
2
32
45

2
2
1

25
2
2

129
3
6

11

54
2

Maas

Subtotaal

7

7

2

2

2
104
4

4
3

6
104
7

3
33

9

8
42

7

3

10

5

23
3

12
2
9
4

17
2
32
7

7

3

10

72

12

84

76
4

20
1
3

96

5

4

58
2
9

5

5

4
1
15
1

4
6
15
25
4

Totaal

129
2
174
104
19
3
10
25
42
2
181
7
6
19
34
77
7
25
2
12
11

11

9
6
14
10
3

Goeree

1
1
1
3
2
3

2
1
4

5

3
2
1
3
3
3
7

142
2
96
14
8
4
8
16
28
7
3
18

11

11

11

11

5
2
4
4
3
162

2
1

2

5

4
1

25

8

33

2

2

15
6
2
37
4
3
164

4

3

3

7

1
4
4
3
125

37

4
16

16
4

7
4

2
7
6
15

4
2
2
10

5

4

4
5

4
9

16
4
4
11

7
7
15
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1761
Texel
Philadelphia
Pilau
Porsgrond .
Port a Port .
Reval .
Riga
Rostock .
Rotterdam.
Rouaan . .
Rhode Island .
Rocheforty
Salou .
San Sebastian
Santen . .
Schotland
Sevilla .
Seudres
Smyrna
Stettin . .
Stockholm.
Stockton . .
Straat Davis
Sunderland .
Suriname . .
Ter Veer . .
Tons bergen ..
St. Ubes (Setubal) .
St. Valery
Waasbergen
Waterford .
Wels . . .
Whytehaven
Windau .
Woodbridge
Wyborg .
Yarmouth .
Zante . .
Engelse
oorlogschepen
Hollandse
oorlogschepen
Wegens averij en/of
convooi en/of
tegenwind
Onbekend
Overigen.
Totaal . .

Vlie

2
3
5

119
2
25
3
1
4
3
1
7
2
12
9
17

13
20
55

48

Goeree

Maas

Totaal

2

1
4
83
3

4
9
202

9
226

3
3

28
6
1
6
4
1
7

2
1

47
22
3
2
1

10

5

15

9

5

7

30

4

5

3

3

27

373
5
1

6
10
4

3
10

1
9

4
19

25
6

2

2
61

5

7
136

6
4
15

22

14

54

1
10
29
18
62
43
50
23
430
54
1
6
14
23
11

322
2

7
136
2
11
4
14
322
3

15

15

15

10

10

10

217
2

1027

27
6
6
4
37

11

6

65
6
6
6
5

346
5

2
11

1508

37

2
12
56
39
13
23
57
49

2
10

20
54
94

24

5

75

3
8

Subtotaal

2

6
10
4
1

Subtotaal

4
105

148

36
4
46

6
3
42

42
7
88

62
7
236

2535

1601

682

2283

4818

20

42
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BIJLAGE B
Lijst van in Texel, Vlie, Goeree en Maas, ingekomen schepen uit vertrekhavens
met jaarlijks in totaal minder dan 5 schepen, in de jaren I758, I759, 1760 en I76I
(ieder jaar wordt in de volgende subbijlagen, I, II, III en IV afzonderlijk vermeld).
Achter de namen van de vertrekhavens staan de desbetreffende getallen voor
Texel, Vlie, Goeree en Maas.
I (I758)
Albourgh 0 0 I I ; Amsterdam 0 0 I 0 ; Aalburg 0 I 0 0 ; Abo 1 I 0 0 ; Ancona,
0 0 0 4; Barcelona, 1 0 I 0; Barfleur, 1 0 0 0; Barwick, 0 0 1 0 ; Benecario, 1 0 0 0;
Bengalen, 3 0 0 0; Berbice 3 0 0 0 ; Bergen St. Wynox I I 0 0 ; Blye, 0 I 0 2 ; Boston,
0 I 0 0; Betford, 0 0 I 1; Bosvliet, 0 I 0 0; Boxtehoede, 0 1 0 0 ; Brest, 4 0 0 0 ;
Canarische eilanden, 0 0 1 0; Carnes, 0 I 0 0; Carelshaven, 1 I 0 0; Carolinerziel,
01 00 ; Carthagena, 1 000; Cefalonia, I 000 ; St. Cenatica, I 000 ; Ceylon,
2 0 0 0 ; Cherbourg, 0 0 0 2; Chester, 0 0 I 0; China, I 0 0 0 ; Cola, 1 0 0 0;
Crooswijk, I I 0 0; Cyprus, 1 0 0 0; Ditmarsum, I 2 0 0 ; Domesnes, I 0 0 0;
St. Domingo, I 0 1 0; Duins, 2 0 0 0; Dundee, 0 0 2 0; Dysart, 0 0 2 0; Edinburgh,
0 0 1 0 ; Elbing, 0 1 0 0; Ekkermunde, 0 1 0 0 ; Fayal, I, 0 0 0 ; Fecam, 0 0 0 2 ;
Flekkeren, 0 I 0 0; Feneros, I 0 0 0 ; Frederisstad, 0 3 0 0; Genua, I 0 0 0; Gibraltar,
0 0 0 2 ; Goeree, I 0 0 0; Granville, 0 0 0 I; Grenock, 0 0 I 0 ; Guadeloupe, 1 0 0 0 ;
Guinea, I 0 0 0; Hoesem, 0 2 0 0 ; Jamaica, I 0 I 0 ; Jutland, 0 0 0 I; Kingshoorn,
0 0 1 0; Kroonstad, 0 2 0 0; Kruyshaven, 0 3 0 0; Kurenime, I 0 0 0; St. Lazaire,
1 0 0 0; Londonderry, 0 0 0 2; l'Orient, 2 0 0 0 ; Majorca, 4 0 0 0 ; St. Martin,
(West-Indie), 0 I 0 0; Middelburg, 2 I 0 0 ; Milford, I 0 2 0; Milhill, 0 I 0 0; Mos,
0 I 00; Narbona, I 000 ; Nismerziel, 0 I 00; Noordkopping, 2 1 0 0; Normantier,
1 0 0 0; Perth, 0 0 I 0; Pill, I 0 0 0 ; Plymouth, 0 0 0 2; Port Douwes, I 0 0 0 ; Port
Louis, 0 0 0 I; Port Prince d'Espanola, 1 0 0 0; Rinkopping, 0 2 0 0; (La) Rochelle,
0 0 2 0; Rugewolde, 0 2 0 0 ; Rypen, 0 I 0 0 ; Saufen, 0 I 0 0; Scandora, I 0 0 0; Smaldiep, 0 2 0 0; Southampton, 0 0 0 I ; Steenhuyserhil, 0 I 0 0; Stolberg, 0 I 0 0 ;
Stolpmunde, 0 I 0 0 ; Straalzond, 0 I 0 0 ; St. Thomas, 0 I 0 0; Topsham, 3 I 0 0;
Topshon, 1 0 0 0 ; Triest, 2 0 0 0; Tyal, I 0 0 0 ; Ukermunde, 0 I 0 0; Venetie,
2 0 2 0; Villa Nova, 0 0 0 I ; Vlissingen, I 0 0 0 ; Waarbergen, 1 0 0 0; Warmsond,
I 0 0 0; Wight, 0 0 0 I ; Wishaven, 0 I 0 0 ; Zante, 0 0 3 0 ; Zoenwater, 0 1 0 0.
II (1759)
Aalburg, I 2 0 0 ; Abo, I 0 0 0 ; Ageles, I 0 0 0 ; Alloway, 0 0 3 0 ; Aniiingen,
0 I 0 0; Arkensontse kust, 0 0 I 0 ; Avero, 1 0 0 0 ; Baaye, 1 0 0 0 ; Banff, 0 0 I 0;
Barcelona, 2 0 0 0 ; Bergen St. Wynox, 0 0 3 0; Blye, I 0 0 0 ; Boston, 1 0 0 1;
Cagliary, I 0 0 0 ; Calmer, 0 2 0 0 ; Carelshaven, I 0 0 0; Carolina (Z), 0 I 0 0 ;
Carthagena, 3 0 0 0; St. Cenatica, 4 0 0 0; Ceylon, 3 0 0 0 ; Charlajana, 1 0 0 0 ;
Chester, 00 I 0 ; China, 2000; Christiania, 0 200 ; Cola, 2000; Cracauty, 0 I 0 0;
Crooswijk, I 0 0 0; Delfzijl, I 0 0 0 ; St. Domingo, 0 1 0 0 ; Douglas, I 0 0 0;
Dover, 0 1 0 0; Dundee, 0 0 I 2; Duynsburg, 0 2 0 0 ; Dysart, 0 0 1 0; Elbing, 0 3 0 0;
Elseneur, 1 0 0 0 ; Elsvliet, 0 2 0 0 ; Falmouth, 2 0 0 0 ; Fecarn, 0 0 I I ; Flensburg,
I I 0 0 ; Frederiksstad, 0 3 0 0; Galmsbul, 0 I 0 0; Genua, 3 0 0 0; Gibraltar,
I 1 0 0 ; Granville, 0 0 0 2; Graveline, I 0 0 0; Hitland, I 0 0 1; Hoyer, 0 1 0 0;
Inverness, 0 0 I 0 ; Just, 0 I 0 0 ; Kargovieth, I 0 0 0 ; Kroonstad, I 0 0 0; Kruyshaven, 0 2 0 0 ; La Hogue, 0 0 0 1; Louisburg, 0 I 0 I ; Lystaff, 0 0 4 0; Maarhopen,
0 1 0 0; Maasberg, 1 0 0 0 ; Majorca, 4 0 0 0; Middelburg, 2 0 0 0; Milford, 2 0 0 1;
Moldauw, 0 I 0 0 ; Nieuw Engeland, I 0 00; Noordkopping, I 2 0 0; Noordmars,
0 I 0 0; Nyhaus, 0 I 0 0 ; Odensee, 0 I 0 0; Okholm, 0 1 0 0; Oksestrand, 0 2 0 0;
Oland, 0 I 0 0; Oldbourgh, 0 0 0 1 ; !'Orient, 1 0 0 1; Perth, 0 0 1 3; Plymouth,
1 0 0 0; Pool, 0 0 1 0; Port Louis, I 0 0 0; Rey, 0 0 I 0; Rochefort, 0 0 1 0 ; Ia
Rochelle, 1 0 0 1 ; Saffy, 1 0 0 0 ; Santwich, 0 0 0 1; Scarbourg, 1 0 0 0; Schelds,
2 0 0 0; Smaldiep, 0 1 0 0; Soloo, 1 0 0 0; Southwal, 0 0 I I ; Sowls, 0 0 I 0 ; Stabels,
OOIO ; Stavanger, I200; Steenhuysen, 0010 ; Stroomstad, OIOO ; Tanger,
1 0 0 0; Terceira, 1 0 0 0; St. Thomas, 2 0 1 0; Topsham, 2 0 0 0; Topshon, 1 0 0 0;
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Touro, I 0 0 0 ; Triest, I 0 0 0; Valencia, 0 0 2 0 ; Vanes, I 0 0 0; Veecamp, 2 0 0 0;
Venetie, I 0 0 0; Vilo Franco, I 0 0 0; 't Vlie, 2 0 0 0; Waarbergen, I 0 0 0;
Warmesond, I 0 0 0; West-Indie, I 0 0 0; (de) Wezer, 0 I 0 0 ; Wismar, 2 0 0 0;
Woodbridge, 0 0 0 2; Zante, I 0 2 0.

m (1760)
Aalburg, 0 I 0 0 ; Abelswijk, 1 0 0 0; Abo, 1 0 0 0 ; Alemouth, 0 0 1 0 ; Alloa.
0 3 0 0; Ameland, 0 1 0 0; Amsterdam, 0 1 0 0 ; Ancona, 1 0 0 0; St. Andero
(Santander) 2 0 0 0; Arkelon, I 0 0 0 ; Barcelona, I 0 I I; Benecario, I 0 I 0 ;
Bengalen, 2 0 0 0; Berbice, 4 0 0 0; Bergen St. Wynox, 0 0 2 I; Berieux, 0 0 0 I;
Blye, I 0 0 0; Boston, 1 1 0 0 ; Cagliary, 1 0 1 0; Calloa, 0 1 0 0; Carelshaven,
1 2 0 0 ; Cefalonica, 1 0 1 0 ; St. Cenatica, 1 0 0 0; Ceylon, 3 0 0 0; Cherbourg,
0 0 1 0 ; China, 2 0 0 0; St. Christoffel, 0 1 0 0 ; Cola, 1 0 0 0; Couron, 0 1 0 0;
Couwes, 0 2 0 0; Denemarken, 1 0 0 0; Ditmarsum, 0 1 0 0; Dover, 2 0 1 0 ; Dryes,
0 1 0 0; Dunbar, 0 0 0 1; Dundee, 0 0 1 2 ; Egersond , 0 1 0 0; Elbing, 0 2 0 0 ;
Elseneur, 0 1 0 0; Falmouth, 2 0 0 0 ; Fanes, 1 0 0 0; Fayal, 1 0 0 0; Fecam, 0 0 0 1;
Finland, 1 0 0 0; Fiume, 0 0 I 0; Ia Flotte, 1 0 0 0 ; Frederiksstad, 0 2 0 0; Gallipoli,
1 0 1 0 ; Genua, 1 0 0 1 ; Geveling, 1 0 0 0 ; Gevell 1 0 0 0; Giandiep, 1 0 0 0; Gotland,
0 3 0 0; Graveline, I 0 0 0; Groningen, 0 1 0 0 ; Hartepool, 0 0 1 0; Helstroom,
1 0 0 0; Holwoe, 0 1 0 0; Holyhead, 0 0 1 2 ; Invernes, 0 0 1 0 ; Jamaica, 1 0 0 0;
St. Jan, 1 0 0 0 ; Jeneve, 1 0 0 0; Jevel, 0 1 0 0 ; Kirkwall 0 0 0 1; Kruyshaven,
0 1 0 0; Labe, 0 0 1 0 ; Leven, 0 0 1 0 ; Lipanee, 1 0 0 0; Louisa, 1 0 0 0; St. Lucy,
0 0 1 0; Middelburg, 1 0 0 0; Milford, 0 0 3 0 ; Nesmerziel, 0 1 0 0 ; New Providence,
1 0 0 0; Noordkopping, 3 1 0 0; Noordmars, 0 1 0 0; Norden, 0 1 0 0; Ockermunde,
1 0 0 0 ; Oland, 0 1 0 0; Oosterhuizen, 0 2 0 0 ; I' Orient, 1 0 1 1; Peel worm, 0 1 0 0;
Perth, 0 0 0 2 ; Pillau, 0 1 0 0; Pinatar, 0 0 0 I; Policarne, 1 0 0 0; Pool, 0 0 1 0 ;
Porsoy, 0 0 1 0; Portsmouth, 0 0 1 0 ; Ia Rochelle, 1 0 0 0; Salonica, 1 0 0 0 ; Scandrona, 2 0 0 0; Scarbourg, 1 0 0 0; St. Senatico, 0 0 2 0 ; Smaldiep, 0 1 0 0 ; (de) Sont,
2 0 0 0; Sorlignes, 0 0 0 2; Sorvls on Jervis, 0 0 1 2; Southwall, 0 0 2 0; Stolpe,
0 1 0 0; Straalzond, 0 0 1 0; Stroomstad, 0 0 1 0 ; St. Thomas, 2 1 0 0; Thurso,
0 0 1 0 ; Topsham, 1 0 0 0 ; Topshon, 1 0 0 0; Triest, 2 0 0 0; Tuniborn, 0 0 0 1;
Verre Jukka, 1 0 0 0; Villa Nova, 0 1 0 0 ; Vilo Franco, 1 0 0 0; Warnmelsue,
0200 ; West-Indie, 1 000; (de) Wezer, 01 00 ; Wight, 2000; Wismar, 111 0 ;
Wihtby, 0 1 0 0.
IV (1761)
Aalburg, 0 3 0 0; Abo, 1 0 0 0 ; Albroth, 0 0 1 0; Alloa, 0 2 0 0; Amsterdam,
0 0 1 0 ; Ammerum, 0 1 0 0 ; Arrotava, 1 0 0 0 ; Barcaster, 0 0 1 0 ; Barcelona,
1 0 0 0; Bergen St. Wynox, 0 0 1 0; Blye, 0 0 1 0; Bolin, 0 0 1 0; Brest, 0 0 0 2;
St. Brieux, 0 0 0 2; Brugge, 1 0 1 0 ; Cagliary, 1 0 0 0; Cajaanen, 1 0 0 0 ; Carelshaven, 0 4 0 0; Carga Filet, 1 0 0 0; Carolina (Z), 0 0 1 0 ; Carthagena, 2 0 0 0;
Cefalonia, 0 0 1 0; Cherbourg, 0 0 1 0 ; China, 3 0 0 0 ; Christiaanstad, 0 1 0 0;
St. Christoffel, 0 1 0 0 ; Cola, 1 0 0 0; Coser, 0 1 0 0; St. Domingo, 0 0 1 0 ; Dover,
0 0 1 0; Edinburgh, 0 0 1 0; Etaples, 1 0 1 0 ; Falmouth, 3 0 0 0; Fanes, 1 0 0 0;
Fayal, 2 000; Feames, 0 0 1 0; Fecam, 200 0; Fencola, 1 0 0 0 ; Findhorn, 0 0 1 0;
Frequier, 0 0 1 0; Frondsham, 0 0 1 0; Frederiksstad, 0 2 0 0; Galmsbul, 0 1 0 0;
Genua, 2000; Geversdorp, 0200; Gibraltar, 001 0; Granville, 001 0; Graveline,
1 0 0 0; Gravesend, 0 1 0 1 ; Greenwich, 0 0 1 0; Guinea, 1 0 0 0; Haarburg, 0 1 0 1 ;
Harland, 0 1 0 0; Hartepool, 0 0 1 0; Hearne, 0 0 1 0; Helms tad, 0 2 0 0; Hiornem,
0 1 0 0; Hitland, 1 1 0 2; Honfieur, 0 0 2 0; Istehoe, 0 1 0 0; Ivica, 2 0 0 0; Jamaica,
1 0 0 0; Jutland, 1 0 0 0; Kapshaven, 0 1 0 0 ; Kerkaldie, 0 0 1 1 ; KingZale, 1 0 0 0;
KollerOord, 0 1 0 0; Lesouw, 1 0 0 0; Lion, 1 0 0 0 ; Lubeck, 0 1 0 0; Lijfstad,
0 0 1 2; St. Martin (West-Indie), 2 0 0 0 ; Menton, 2 0 0 0; Messina, 1 0 0 0; Middelburg, 2 2 0 0; Monfridonia, 1 0 0 0 ; Nieuw Engeland, 1 0 0 0; Noordkopping,
1 3 0 0 ; Nykarleby, 0 1 0 0; Ockermunde, 0 2 0 0; Ockestrand, 0 1 0 0; Oland,
0 1 0 0; Olvernes, 1 0 0 0 ; Oosterhuizen, 0 3 0 0 ; Pasakke, 3 0 0 0 ; Peel, 0 0 1 0;
Peelworm, 0 1 0 0; Plymouth, 2 0 0 0; Porsoy, 0 0 0 2; Ringkopping, 0 1 0 0;
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Ia Rochelle, 1 0 0 0; Rugewolde, 2 0 0 0; Rye, 0 0 0 1 ; Salonica, 2 0 0 0; Scandrona,
1 0 0 0; Schelwijk, 0 1 0 0; St. Senatico, 0 0 1 0; Soltwood, 0 0 0 3; Southwall,
1 0 0 0; Sowls, 0 0 0 1; Texel, 0 0 0 2; Topsham, 3 0 0 0; Treptauw, 0 1 0 0; Triest,
4 0 0 0; Vanes, 0 0 1 0; St. Veka, 1 0 0 0; Venetie, 1 0 1 0; Veuril, 0 0 1 0; Vilo
Franco, I 0 0 0; 't Vlie, I 0 0 0; Vrijburg, 0 I 0 0; Wammelsue, 2 0 0 0; Ward,
0 0 0 I; West-lndie, 2 0 0 I; de Wezer, 0 4 0 0; West-Eems, 0 0 I 0; Whitby, 0 0 2 I;
Wustabel, 0 0 I 0.

IV

THEORIE EN WERKELIJKHEID: KLASSIEKE ECONOMEN OVER
ECONOMIE EN BEVOLKING
door
A. C. A. M. BOTS

1.

TER INLEIDING: GESCHIEDENIS Y AN DE ECONOMISCHE THEORIE EN ECONO-

MISCHE GESCHIEDENIS

Economen die zich met de geschiedenis van hun wetenschap bezighouden
tonen onder meer belangstelling voor de invloed van buiten-wetenschappelijke factoren op die wetenschap. Zij denken hierbij vooral aan politieke
en sociaal-filosofische overtuigingen of, in marxistische zin, aan klassenideologie, maar ook aan feitelijke economische omstandigheden en economisch-politieke vraagstukken van het verleden. Centraal in hun aandacht
staat de vraag, of de economische wetenschap in haar ontwikkelingsgeschiedenis een substantiele winst aan theoretisch inzicht en analytische
bewerktuiging heeft gevormd dan wel voor een zeker of aanzienlijk deel
gedetermineerd is geweest door buiten-wetenschappelijke oordelen.
Er zijn praktisch geen economen die veronderstellen dat hun vak een
slechts door specifiek wetenschappelijke normen gekenmerkte vooruitgang heeft gekend. Eigenlijk erkent iedereen wel in mindere of meerdere
mate dat de economie met niet-wetenschappelijke inspiraties en oordelen
te kampen heeft gehad en nog heeft. De meesten menen echter dat ook kan
worden gesproken van absolute - cumulatieve - en substantiele groei
en verdieping in theoretisch en analytisch opzicht. Deze mening vinden we
bijvoorbeeld bij J. A. Schumpeter en M. Blaug 1). In Blaugs formulering:
ideeen en theorieen staan niet slechts ,sub specie temporis" 2). Anderen
neigen in dit opzicht naar het tegengestelde standpunt, dus een min of meer
en soms zelfs overwegend relativistische benadering. Dit geldt vooral voor
marxisten, zoals M. Dobb en R. L. Meek 3), maar ook voor sommige nietmarxisten 4).
Schumpeter onderscheidt in de wetenschap der economie een kern van
theoretisch-analytische elementen - de ,tools of analysis" of ,tooled
1) Schumpeter, History of economic analysis, London 1963, pp. 38-40; Blaug,
Economic theory in retrospect, Cambridge 1978, pp. 1-8.
2) Blaug, a.w., p. 3.
3) Dobb, Theories of value and distribution since Adam Smith. Ideology and
economic thought, Cambridge 1973, pp. 1-37; Meek, Economics and ideology.
Studies in the development of economic thought, London 1967, pp. 196-224, en:
Studies in the labour theory of value, London 1973 (2e ed.).
4) M. Bernard, Introduction a une sociologie des doctrines economiques des
Physiocrates aStuart Mill, La Haye-Paris 1964, pp. 7-11; G. Myrdal, Das politische
Element in der nationaiOkonomischen Doktrinbildung, Hannover 1963; J. Robinson, Economic philosophy, Chicago 1963; W. Stark, Die Geschichte der Volkswirtschaftslehre in ihrer Beziehung zur sozialen Entwicklung, Dordrecht 1960,
pp. 1-8.

46

KLASSIEKE ECONOMEN OVER ECONOMIE EN BEVOLKING

knowledge" - en kenmerkt deze als het gebied waarop de economie geleidelijk en met vallen en opstaan gewonnen heeft. Hij waardeert in dit
opzicht met name de doorbraken in de economische theorie van na 1870,
het marginalisme en de walrasiaanse evenwichtstheorie 5). Er is volgens
hem naast en in verbinding met de , history of economic analysis" ook een
, history of economic thought" : de geschiedenis van economische denkstelsels en overtuigingen in zoverre ideologisch bepaald, dus gebonden aan
buiten-wetenschappelijke oordelen en vooroordelen, die ook, maar niet
aileen, kunnen voortkomen uit groeps- ofklassebelangen 6).
De studie van de geschiedenis van de economische wetenschap is verhelderend, aldus Schumpeter, omdat zij laat zien, hoe en in welke mate er
insluiping kan zijn van ideologische vooringenomenheid. Het is een geschiedenis vol valkuilen, doodlopende wegen en verspilde inspanning
geweest 7). Deze gevaren zijn des te groter, omdat veel nieuwe theorievorming noodzakelijkerwijs uitgaat van een pre-analytische, voor-wetenschappelijke , visie" 8) . Toch heeft zich vooruitgang voorgedaan; wij beschikken over betere ,tools of analysis" dan Stuart Mill en diens voorgangers 9). Overigens, aldus Blaug, kunnen ideologische inspiraties vaak
leiden tot bet ontstaan van stukken wetenschappelijk valide theorie, doordat zij de aandacht op voordien verwaarloosde probleemvelden richten 10).
Dobb keert zich vooral tegen Schumpeters opvatting, als hij stelt dater
in wezen nauwelijks of in beperkte zin een ontwikkeling is geweest naar een
ideologisch neutraal, boven-historisch corpus van theoretische inzichten.
Men kan van dit laatste slechts spreken, voor zover het de puur formele
structuur van uitspraken over de economische werkelijkheid betreft, alsmede generalisaties van een zeer hoog abstractieniveau, geldig op basis van
zekere premissen en ,extremely thin in factual content" 11). Onmiddellijk
echter wanneer bet om meer substantiele uitspraken over de economische
werkelijkheid gaat, komt Schumpeters preanalytische visie in bet spel.
De substantiele kern van iedere theorie is doordrongen van historische
intuitie, Schumpeters visie en bet sociale perspectief van de econoom, dus
van buiten-wetenschappelijke invloeden 12).
Hoe ver mag of moet de relativistische benadering van de geschiedenis
van de economische wetenschap zich uitstrekken? In dit artikel worden
enkele klassieke economen juist vanuit bet oogpunt van hun tijdsgebondenheid bekeken, zodat bet zin heeft wat nader op deze vraag in te gaan. In
elk geval gaat het standpunt van Dobb en Meek te ver, hetgeen overigens
geen afbreuk doet aan de juistheid van veel van hun analyses van ideologische invloeden op de diverse historische fasen van bet economisch denken.
Schumpeter, a.w., pp. 6-11 en 14-17.
Schumpeter, a.w., pp. 38-39.
7) Schumpeter, a.w., pp. 4-5.
6 ) Schumpeter, a.w., pp. 41-43.
9) Schumpeter, a.w., p. 39.
10) B1aug, a.w., p. 6.
11) Dobb, a.w., pp. 11-12.
12) Dobb, a.w., pp. 3-7 en 35-36.
6)

6)
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Zo steekt er veel waars in hun constatering dat de overgang van de klassieke, ,objectieve" waardeleer, die zijn vertrekpunt koos in de produktiekosten of in de arbeid, naar de ,subjectieve" waardeleer van de neoklassieken veel te maken had met socialistische gevolgtrekkingen uit de
klassieke theorie of ten minste met de verdediging van de werking van een
economisch systeem dat berust op privaateigendom, markt en concurrentie 13).
De economische wetenschap heeft echter in theoretisch-analytisch opzicht sinds de mercantilisten meer bereikt dan zeer abstracte en aan specifieke premissen gebonden generalisaties. Theorie is een vereenvoudigde,
gestileerde voorstelling van de werkelijkheid en dus altijd in zekere mate
abstract. Toch laat de moderne micro- en macro-economische theorie met
behulp van modellen en kwantitatieve technieken zinvolle benaderingen toe
van werkelijk bestaande verschijnselen in bet economisch Ieven. Dit geldt
niet slechts de actuele economische werkelijkheid. Ook in de economische
geschiedschrijving heeft het gebruik van theorie, begrippen en modellen
bevruchtend gewerkt, heel duidelijk in de New Economic History, maar
daar niet aileen.
De moderne economische wetenschap heeft ten aanzien van haar object,
bet werkelijke economische Ieven, meer verklarende kracht dan bet geval
zou zijn, indien er sprake was van voor- of buiten-wetenschappelijke bei:nvloeding in die mate als Dobb en Meek bet willen. Natuurlijk is die kracbt
niet helemaal volmaakt en vaak zelfs verre van perfect. Nog afgezien van de
invloed van niet-wetenschappelijke oordelen, bestaat er immer spanning
tussen de ingewikkeldheid van de werkelijkheid en de eenvoud van theorie
en model. Daarmee zijn deze instrumenten niet onbruikbaar. Integendeel,
zij zijn als abstracties van de werkelijkheid juist nodig, willen we uitstijgen
hoven loutere beschrijving of strikt empirisch-inductieve generalisaties.
Retgeen tot nu toe is gezegd spreekt vanzelf of is althans onder de meeste
economen gemeengoed. Ret was echter nodig er wat dieper op in te gaan,
teneinde bet goed te kunnen onderscheiden van een ander aspect van economische theorie, dat in dit artikel bet uitgangspunt vormt. Dit aspect
komt bij de meeste geschiedschrijvers van de economische wetenschap,
zowel van bet type-Schumpeter als dat van Dobb en Meek, minder goed uit
de verf. Ret gaat bier om de noodzakelijkerwijs beperkte empirische geldigheid van vele onderdelen van de economische theorie en bet bijbeborende
begrippenapparaat, gevolg van de omstandigheid dat er in de werkelijkheid
niet een, maar diverse typen van economisch Ieven, of tenminste zeer
diverse aan tijd en plaats gebonden situaties bestaan of hebben bestaan.
Enkele voorbeelden mogen dienen ter verduidelijking. De moderne
prijstheorie beeft minder verklarende kracht voor weinig-marktgebonden
economieen, bijvoorbeeld van bet sovjet-type. Ook de groei van de nonprofit sectoren en de toeneming van de fiscale en sociale inkomensover13) Dobb, a.w., pp. 112 e.v. en 116 e.v. ; Meek, Economics and ideology, pp.
247-256.
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drachten in de westerse economieen vragen om aangepaste of aangevulde
theorie. Bekend is dat de nu vigerende groeitheorieen en -modellen minder
relevant zijn, als het gaat om de economische perspectieven op de lange
termijn waarmee we in het huidige tijdsgewricht, na de economische groei
der jaren '50 en '60, wellicht te rekenen hebben. Opvallend is ook de hernieuwde aandacht voor de kondratieff-cyclus. Even bekend is de discussie
die op het moment in Nederland wordt gevoerd over het feit dat de CPBmodellen in een eerder stadium meer predictieve kracht hadden dan in de
huidige economische depressie.
In al deze voorbeelden is het probleem niet zozeer of niet aileen de
formeel-logische of inhoudelijke onjuistheid of de ideologische bei'nvloeding
van bestaande theorieen en modellen, maar hun beperkte empirische
geldigheid naar tijd en plaats. Dit probleem knelt des te meer, naarmate het
karakter van de feitelijke economische verschijnselen die men wil onderzoeken, verder afwijkt van dat van ooze moderne westerse economieen,
waarop de bestaande theorieen en modellen nu eenmaal voor een groot
deel zijn toegesneden.
Historici stoten veel eerder dan economen op de tijdsgebondenheid van
theorieen en modellen, zeker wanneer zij verder in het verleden teruggaan.
Wat moet men aan met de moderne conjunctuur-modellen, als het bestaan
van zulk een conjunctuur voor oudere perioden nog niet is aangetoond ;
of met de huidige groeimodellen voor een verleden waarin geen cumulatiefvoortgezette groei bestond, maar wei zeer lange golven van groei en teruggang of stagnatie, bepaald door een ander factorencomplex dan de moderne
groei? 14) Anderzijds is, bijvoorbeeld, het model van de algemene samenhangen tussen economie en bevolking in pre-industriele samenlevingen van
J. de Vries 15) zonder betekenis voor het tijdperk van de moderne groei.
Hetzelfde geldt voor algemene schema's van het verloop van prei'ndustriele
duurtecrises, zoals opgesteld door E. La brousse of W. Abel 16).
Ret , waar" of ,niet waar" en het ,geldig" of ,niet geldig" van theorieen,
begrippen en modellen zijn dus voor een deel wei en voor een ander deel niet
aan absolute maatstaven af te meten. Elke theorie, model of verklaringsschema is onderworpen aan de formeel-logische spelregels. Bovendien zijn
bepaalde noties en begrippen geldig voor aile historische economieen of
voor zeer veel van die economieen. Zo kunnen we veel inzichten en begrippen uit de moderne economische wetenschap gebruiken voor de analytischverklarende interpretatie van verschijnselen, processen en evoluties in
oudere tot zeer oude economieen 17) . Beneden dit niveau strekt de geldig14) A.M. v. d. Woude, Het gebruik van begrippen ontleend aan de sociale
wetenschappen bij het analyseren van economische en sociale verschijnselen in
het verleden, in : A. A. G. Bijdragen 18, Wageningen 1973, pp. 15-18.
15) J. de Vries, The Dutch rural economy in the Golden Age, 1500-1700, New
Haven 1974, pp. 76-80.
16) W. Abel, Agrarkrisen und Agrarkonjunktur. Eine Geschichte der Landund Erniilirungswirtschaft Mitteleuropas seit dem hohen Mittelalter, HamburgBerlin 1978, pp. 22-26.
17) Zie P. W. Kleins commentaar op de wat ,pessimistische" visie van A. M.
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heid zich slechts uit tot economieen of economische situaties die aan de
meer speciale uitgangspunten van een theorie voldoen, bijvoorbeeld aan
de premisse van ondernemingsgewijze produktie onder een regiem van
marktconcurrentie of aan die van cumulatieve, voortgezette groei.
Dit is een ander soort relativiteit dan Dobb en Meek bedoelen. De
tijdsgebondenheid die zij heiden op het oog hebben, beperkt de pretentie
van wetenschappelijkheid- objectiviteit- die economen irnmer aan hun
zienswijzen hebben verbonden. De relativiteit die hier aan de orde is,
beperkt geenszins de wetenschappelijke validiteit van theorieen, wel hun
toepasbaarheid bij de verklaring van naar tijd en plaats verschillende
situaties of typen economieen. Ook auteurs als Schumpeter en Blaug, die
de wordingsgeschiedenis van de moderne, westers-economisch georienteerde theorie onderzoeken, stellen zich het probleem van dit soort relativitiet niet of slechts in de marge.
In verband met deze relativiteit en in het kader van dit artikel kan op een
op het eerste gezicht eigenaardig verschijnsel in de moderne economische
en demografische historiografie worden gewezen. Bij het onderzoek van
lange-termijn ontwikkelingen in de pre'industriele economieen en bevolkingen gebruiken sommige historici verklaringsschema's of modellen van
ricardiaans-malthusiaanse signatuur 18). Er wordt dus teruggegrepen naar
theoretische stelsels die in de economische wetenschap zelf al sinds 1870
verlaten zijn. Natuurlijk worden de klassieke inzichten niet toegepast in de
exacte vorm waarin Ricardo en Malthus hun theorieen hebben gegoten.
Ook zijn slechts enkele, hoewel fundamentele onderdelen van hun theorie
relevant. Bovendien was hun theoretisch-analytische bewerktuiging op
vele punten nog onbeholpen, zodat het nodig is, wil men hun inzichten
toepassen, die aan te scherpen met de moderne theorie en met moderne
begrippen. Zo sprak Ricardo van de historische tendens tot afnemende
fysieke opbrengsten in de voedselproduktie, terwijl de huidige theorie onderscheid maakt tussen totale, gemiddelde en marginate opbrengsten; het
elasticiteitsbegrip, en trouwens het hele marginaliteitsbegrip waren hem
onbekend, en zo was er meer. Bij Malthus zullen we vergeefs zoeken naar
meer verfijnde demografische begrippen als netto-vervangingsfactor. Tenslotte behoeft hun theorie aanvulling en verfijning in het licht van de
historische, vooral kwantitatieve feitenkennis waarover wij nu beschikken.
De moderne theorie staat dus zo ver van de ervaringswereld van de
pre'industriele samenlevingen af, ook die in Europa, dat historici moeten
gaan zoeken naar aangepaste modellen of verklaringsschema's. Daarbij
v.d. Woude in: Kwantitatieve aspecten van de Amsterdamse roggehandel in de
17e eeuw en de Europese economische geschiedenis, in: Ondernemende geschiedenis,
's-Gravenhage 1977, pp. 85-86, noot 18.
18) Abel, a.w., pp. 14-17, 20-21, 38, 131, 287; H. J. Habakkuk, Population
growth and economic development since 1750, Leicester 1972, p. 10; P. W. Klein,
De zeventiende eeuw (1585-1700), in: J. H. van Stuijvenberg (red.), De economische
geschiedenis van Nederland, Groningen 1977, pp. 108-115; E. A. Wrigley, Population and history, London 1969, pp. 32-35 en 46-53; De Vries, The Dutch rural
economy, pp. 76-80.
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blijkt de klassieke theorie, als het bepaalde lange-termijn samenhangen
in de trends van produktie, inkomensverdeling en bevolking betreft, enkele
goede diensten te kunnen bewijzen. Kenmerkend is dat die theorie op die
manier niet wordt opgevat, zoals de klassieken zelf haar hebben bedoeld,
namelijk als een algemene theorie van het economisch Ieven, maar als een
theorie - beter misschien : een verklaringsschema of model - van een
bepaald type economie. De klassieke theorie heeft dus voor een groot deel
een partiele, geen generale empirische geldigheid.
Het is de bedoeling van dit artikel om enkele belangrijke Engelse klassieke
economen, Adam Smith (1723-1790), David Ricardo (1772-1823) en
Thomas Robert Malthus (1766-1834), vanuit deze invalshoek te analyseren.
Er wordt dus gezocht naar aanknopingspunten tussen de economische en
demografische historiografie enerzijds en de geschiedenis van de economische
wetenschap anderzijds. De ideologische en sociaal-filosofische inspiraties en
de economisch-politieke visies van de gekozen auteurs worden hier terzijde gelaten of aileen secundair in de beschouwing betrokken. John Stuart
Mill (1806-1875), de laatste der grote klassieke economen, komt slechts
zijdelings aan de orde. Voor wat de hier behandelde aspecten van de
theorie betreft, was hij overwegend ricardiaan en bovendien beschikken we
op dit punt reeds over een afgeronde interpretatie van de hand van F. L.
van Holthoon 19).
De meeste economen die de klassieken hebben bestudeerd en die zich
ook voor de invloed van historische omstandigheden interesseren, hebben
zich vooral beperkt tot ideologie, sociale filosofie, het sociale milieu en de
praktisch-politieke vraagstukken van de tijd der klassieken, zoals de
Engelse Graanwetten, de Armenwetten en monetaire kwesties. Enkele
economen hebben echter ook blijk gegeven van aandacht voor de invloed
van de historisch-economische ornstandigheden en ontwikkelingen, dus
waar het in dit artikel om gaat: de inwerking van het object van de economische wetenschap zelf op die wetenschap 20).
Zij beperken zich echter in overwegende mate tot de typische kenmerken
van de economische transformatieperiode waarin de klassieken leefden, en
vragen zich vooral af, in hoeverre de klassieken zich van die kenmerken al
dan niet bewust waren. Toetsing van de theorie aan de premdustriele ervaringswereld - die kennelijk ondanks de transformatie van zo'n belang
was voor de klassieke visies - heeft in het geheel niet of slechts ten dele
plaatsgevonden 21) . Misschien is de hoofdzakelijke orientatie van de huidige
19) Van Holthoon, The road to Utopia. A study of John Stuart Mill's social
thought, Assen z.j. (1971), pp. 135-173.
20) Bernard, a.w.; Stark, a.w.; Meek, Economics and ideology; G. S. L. Tucker,
Progress and profits in British economic thought, 1650-1850, Cambridge 1960;
M. Blaug, Ricardian economics. A historical study, New Haven-London 1958;
S. Hollander, The economics of Adam Smith, Toronto-Buffalo 1973. De economisch-historische benadering komt het duidelijkst uit de verf bij Hollander.
Blaug en Tucker interesseren zich meer voor de invloed van de econornischpolitieke vraagstellingen van de tijd der Engelse klassieken. Bernard, Stark en
Meek passen een socio-economische benadering toe.
81) Zo ook bij Hollander, a.w., en Blaug, a.w.
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economische wetenschap op bet moderne economische !even er een oorzaak
van. Illustratief is Schumpeters verbazing over bet feit, dat Ricardo zo
weinig besef van de potenties van de nieuwe technologie toonde 22). In elk
geval is er een discrepantie tussen onze tegenwoordige economisch- en
demografisch-historische inzichten betreffende de preindustriele wereld
en wat economen in bet algemeen daarvan weten.
2.

ENKELE ECONOMISCHE EN DEMOGRAFISCHE KENMERKEN VAN DE TIJD DER
KLASSIEKE ECONOMEN

Groeiperspectieven van produktie en welvaart die zich in de transformatieperiode ontplooiden, vonden in de denkstelsels der klassieken een nog
onvolkomen weerspiegeling, de realiteiten van de preindustriele samenleving daarentegen des te meer. Het heeft daarom zin ter inleiding enkele
aspecten van de economische en demografische geschiedenis, ook al zijn die
in de geschiedwetenschap vrij goed bekend, wat nader te belichten op een
wijze die op bet klassieke denken is toegespitst.
Een van de belangrijkste thema's in de moderne geschied beoefening is
dat van de specifieke lange-termijn samenhangen tussen de variabelen
produktie, consumptie, prijzen, inkomensverdeling en bevolking in de
premdustriele samenlevingen, samenhangen die zich in de periode van de
moderne economische groei niet meer hebben voorgedaan. In de loop van
de achttiende en negentiende eeuw zijn de huidige westerse welvaartsstaten, Groot-Brittannie voorop, bet pad van de voortgezette economische
groei opgegaan. De nationale inkomens en de welvaart pro caput, ook van
de lagere inkomensregionen, zijn vele malen gestegen.
In Engeland is bet nationale produkt pro caput van 1801 tot 1901 naar
schatting zowat verviervoudigd 23). De ontwikkeling der reele gemiddelde
arbeidslonen in England tot aan 1850 is minder makkelijk vast te stellen.
Het kwantitatieve materiaallaat niet op aile punten even zekere conclusies
toe, er waren belangrijke regionale en sectorale verschillen, bet werkloosheidsniveau is niet goed bekend, en de stijgingsvoet was zeker niet spectaculair. Er is over deze kwestie veel discussie gevoerd, maar Ph. Deane en
W. A. Cole schatten een stijging van 25% van 1800 tot 1824 en vervolgens
tot 1850 van 40% 24). Daarna zijn de gegevens duidelijker. Aangepast voor
werkloosheid bedraagt bet indexcijfer van bet reele loon 194 in 1906 tegen
100 in 1850 25). De welvaartsstijging heeft zich in onze eeuw voortgezet.
In bet kielzog van de stijging der nationale inkomens in de westerse economieen zijn de reele arbeidslonen pro caput van 1860 tot 1960 vervier- tot
vervijfvoudigd 26).
2 2)

Schumpeter, a.w., pp. 570-571.
Ph. Deane en W. A. Cole, British economic growth, 1688-1959, Cambridge
1969 (2e ed.), p. 282.
24
) Deane en Cole, a.w., pp. 25-26. Zie over deze discussie: A. J. Taylor (ed.),
The standard of living in Britain in the Industrial Revolution, London 1975;
M. W. Flinn, Trends in real wages, in: The Economic History Review, 27 (1974).
25) Deane en Cole, a.w., p. 25.
28) E. H. Phelps Brown (with M. Browne), A century of pay. The course of
23)
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Deze cijfers krijgen nog meer relief tegen de achtergrond van de bevolkingsgroei: in Engeland van 8,9 miljoen in 1781 naar 10,6 in 1801,
20,9 in 1851, 37,1 in 1901 en 44,9 in 1931 27). De omstandigheid dat wij
tegenwoordig, althans naar zich misschien laat aanzien, nieuwe grenzen
aan de economische groei ontmoeten, doet niets af aan het unieke historische
karakter van de aangegeven ontwikkeling. In de afgelopen twee eeuwen
hebben bevolking en produktie een voortgezette groei gekend, en wei de
produktie aanzienlijk sterker dan het bevolkingstal.
De transformatie bracht niet aileen groei, maar ook fundamentele
structuur-veranderingen in de economie. Er trad schaalvergroting in produktie en markt op. Het agrarisch aandeel in nationaal produkt en beroepsbevolking daalde. Het geld- en kredietwezen ontplooide en diversifieerde
zich. Deze verschuivingen in structuur en organisatie zorgden samen met
vergroting en versnelling van de kapitaalvorming en technologisering voor
een voortdurende produktiviteitsstijging. Ook de groei van het internationale transport en de internationalisering en de toeneming van de specialisatie van het economisch Ieven, vooral sinds 1850, mogen niet worden
vergeten 28). Het zijn veranderingen van deze aard die de groei van produktie en bevolking mogelijk hebben gemaakt.
Deane en Cole geven enkele schattingen voor Engeland, die een indruk
geven van de temporele fasering en de omvang van de verschuivingen in dat
land. Er zijn aanwijzigingen dat in de acht decennia na de Glorious Revolution er heel globaal aan de samenstelling van het nationaal inkomen weinig
veranderde: de agrarische sector 40 a 45% en de nijverheid 21 a 24%.
Voor 1801 is de schatting respectievelijk 32,5% en 23,4 %. Voor 1811 zijn
die percentages 35,7 en 20,8; het verschil met 1801 is het gevolg van de
oorlogen van toen, waardoor de graanaanvoer werd verstoord. Engeland
was dus al een voedsel-importerend land aan het worden. Na 1811 zakte de
landbouw naar 22,1 % in 1841 en 6,4% in 1901 ; de nijverheid steeg naar
34,4% in 1841 en 40,2% in 1901. Waarschijnlijk is het veranderingstempo
in de periode 1830-1850 vertraagd, om daarna weer te versnellen 29 ).
Opvallend is ook de verschuiving van de proportionele aandelen der
factorkinkomens in het nationale inkomen van Engeland. Het aandeel van
lonen en salarissen schommelde van 1800 tot 1840 waarschijnlijk tussen
42,3% en 46,5 %. Rond 1700 was dit aandeel aanzienlijk lager: ergens tussen
25 en 39% en waarschijnlijk dichter bij het eerste getal. Er heeft zich dus een
relatieve verschuiving naar looninkomen voorgedaan en dit was een reflectie
pay and production in France, Sweden, the U.K. and the U.S. of America, 18601960, London 1968, passim en pp. 343-345.
27 ) Deane en Cole, a.w., p. 8.
28) Zie over die structurele verschuivingen: A. W. Cole en Ph. Deane, The
growth of nationale incomes, in: H. J. Habakkuk en M. Postan (eds), The Cambridge economic history of Europe, vol. IV, part I, Cambridge 1966, pp. 1 en
44-53.
29) Deane en Cole, British economic growth, pp. 141-145 en 155-173. In de
percentages voor de Iandbouw zitten ook bosbouw en visserij en in die voor de
nijverheid het bouwbedrijf en de mijnbouw.
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van een toenemende differentiatie tussen looninkomen en winstinkomens
en daarmee van specialisatie van de produktiefactoren arbeid en kapitaal.
Gregory King onderscheidde in 1688 winst - kapitaalsinkomen - nog niet
als afzonderlijke inkomenscategorie, David Hume en Adam Smith in de
tweede helft van de achttiende eeuw wel. Het aandeel van inkomsten
uit grond- en huizenbezit daalde van naar schatting 19,5% in 1801 naar
13,7% in 1860-1869 en 11,4% in 1900-1909, hetgeen het afnemend belang
van de agrarische sector in de nationale economie weerspiegelt 30).
Aan de bevolkingszijde is het nodig om niet aileen op de groei, maar ook
op de factoren mortaliteit en fertiliteit te letten. In de moderne Europese
bevolkingsgeschiedenis 31) zijn de typisch demografische kenmerken van de
pre"industriele samenlevingen geleidelijk verdwenen. Deze kenmerken
waren: betrekkelijk geringe geografische dichtheid, trage groei, afgewisseld
door seculaire perioden van teruggang of stagnatie, hoge mortaliteitsniveaus en mortaliteitscrises, !age gemiddelde levensverwachtingen en hoge
fertiliteitsniveaus. Na een fase van snelle groei - de cijfers voor Engeland
zijn al gegeven - zijn de Europese bevolkingen overgegaan naar het
twintigste-eeuwse patroon: hoge dichtheid, tragere groei, lage tot zeer
lage sterfte- en geboorteniveaus en hoge gemiddelde levensverwachtingen.
Belangrijk zijn ook de urbanisatie en de relatieve concentratie van de
bevolking in industriele regio's.
Het onderzoek naar deze veranderingen in de vruchtbaarheids- en
sterftepatronen is nog niet afgerond. Er heeft in elk geval een complex van
factoren, economische, medisch-hygienische, sociale, culturele en mentale,
aan ten grondslag gelegen. Het is hier niet de plaats om daar dieper op in
te gaan 32). Duidelijk is echter wel dat aan de bevolkingsgroei in Engeland
sinds de achttiende eeuw weliswaar een teruggang van de mortaliteit heeft
meegewerkt - en waarschijnlijk ook een zekere stijging van de fertiliteit - ,
maar dat die teruggang eerder een gevolg was van een vermindering van de
frequentie en de hevigheid van de sterftecrises en dat tot ver in de negentiende eeuw de gemiddelde levensverwachting laag bleef. Zeker was dit het
geval in de steden. Daarna traden pas de verdergaande daling van de mortaliteit en de afneming van de fertiliteit op die hebben geleid tot de twintigsteeeuwse demografische patronen 33).
30)

Zie over de ontwikkeling der factorinkomens: Deane en Cole, a.w., pp.

246-253, en over de reflectie daarvan in het economische denken: Deane en Cole,
a.w., pp. 252-253; Meek, Economics and ideology, pp. 18-32; dezelfde, Studies
in the Labour theory of value, pp. 15-27.
31
) Zie voor deze moderne bevolkingsgeschiedenis, speciaal wat Engeland
betreft: Habakkuk, Population growth en economic development, pp. 25-73;
N. L. Tranter, Population since the Industrial Revolution: the case of England
and Wales, London 1973, pp. 63-132; Wrigley, Population and history, pp. 146202; D. V. Glass en E. Grebenik, World population, 1800-1950, in: The Cambridge
economic history of Europe, vol. VI, part I, pp. 60-63, 70-81 en 93-119.
32
) Zie hierover de in noot 31 geciteerde literatuur, met name voor Engeland
Habakkuk en Tranter.
33
) Habakkuk, a.w., pp. 53-65; Tranter, a.w., pp. 97 e.v.; Wrigley, a.w., pp.
181-202 en 164-176.
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Zo gunstig was het demografisch beeld ten tijde van de klassieke economen dus nog niet en dit is van essentieel belang voor een goed begrip van
hun denken. Even belangrijk voor dit begrip is de omstandigheid dat de
echte revolutie in de levensstandaard van de lagere inkomensgroepen zich
na 1850 a 1870 voltrok, mede de groei van de sociale wetgeving in aanmerking genomen. V66r 1850 was de transformatie van bevolking en
maatschappij reeds goed op gang. Enkele belangrijke effecten manifesteerden zich echter pas het duidelijkst daarna. Ook op economisch vlak was
dat zo. Het proces van de vermindering van het agrarisch aandeel in de
Engelse economie was rond 1850 nog niet voltooid, laat staan in de periode
van Ricardo en Malthus. Echt grootscheepse importen van goedkoop
voedsel - zoals trouwens ook van industriele grondstoffen -, steunend op
het moderne zeetransport en essentieel voor voortgezette industrialisatie en
urbanisatie, vonden pas plaats sinds de decennia 1860-1880 34). De landbouw
bleef tot zelfs nog in de negentiende eeuw een zwaargewicht in het economisch Ieven, hoewel voor Engeland in mindere mate dan voor de rest van
Europa 35).
Anderzijds kende de transformatie lange tot zeer lange aanzetten in de
voorafgaande geschiedenis van West-Europa, Engeland in het bijzonder,
ook reeds v66rdat het pad van de voortgezette groei van produktie en
volkswelvaart was betreden. Het staat vast dat de demografische crises al
in de achttiende eeuw aan het verminderen waren 36). Urbanisatie was in
sommige regio's al ver doorgedrongen, hoewel de samenleving overal nog
sterk ruraal bleef. De economie vertoonde reeds een trend naar commercialisatie en specialisatie en het geldwezen en interregionale en internationale
handel hadden zich in niet onaanzienlijke mate ontplooid. Er is in de
moderne literatuur ook gewezen op het verschijnsel van de zogenaamde
rurale proto-industrialisatie 3'1). Bekend is tevens dat de vroege techniekgeschiedenis en bepaalde sociaal-culturele factoren de Jatere opgang van de
economie hebben bevorderd.
De oude en de nieuwe wereld waren dus niet door een cesuur gescheiden,
maar zij liepen geleidelijk in elkaar over. Bepaalde kenmerken van het
nieuwe waren reeds in aanzet vroeg aanwezig. Oudere structuren, beperkingen en toestanden verdwenen op hun beurt slechts langzaam en
hielden ook in de negentiende eeuw nog vaak duidelijk stand. Dit heeft de
klassieke economische theorie in beslissende mate be'invloed. Daarom is
het zinvol even stil te staan bij de kenmerken van de pre'industriele samenlevingen.
34
) Deane and Cole, British economic growth, pp. 28-32; Cole en Deane,
The growth of national incomes, pp. 51-52; B. H. Slicher van Bath, The agrarian
history of Western Europe, A.D. 500-1500, London 1963, pp. 23-25 en 238-239.
35
) Zie noot 34.
ae) M. W. Flinn, The stabilization of mortality in the pre-industrial Western
Europe, in: The Journal of European Economic History, 3 (1974).
37) F. F. Mendels, Proto-industrialization: the first phase of the industrialization
process, in: The Journal of Economic History, 32 (1972).
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Ben algemeen geldende, ongedifferentieerde typologie van die samenlevingen is natuurlijk niet mogelijk. Er waren v66r 1700 a 1800 soms aanzienlijke verschillen in structuur en ontwikkelingsgang: in urbanisatie,
verbreiding van de nijverheid, mate van commercialiatie, bevolkingsdichtheid en welvaart. In het ene gebied lag de agrarische arbeidsproduktiviteit hoger dan elders en daar waren dan ook meestal de effecten van
slechtere oogsten geringer. Gregory King schatte in 1688 het jaarlijks
nationaal inkomen pro caput in Holland op £ 8.1s., in Engeland op £ 7.18s.
en in Frankrijk op £ 6.3s. 3s).
Toch hadden al die economieen enkele grondslagen gemeen, die lage,
hoewel variabele, plafonds stelden aan produktie, produktiviteit, bevolking
en welvaart. We zijn over die grondslagen beter gemformeerd geraakt door
het werk van moderne agrarisch en demografisch historici als W. Abel,
B. H . Slicher van Bath, K. Helleiner, P. Goubert en J.D. Chambers 39 ).
Fundamenteel was de overheersende positie van de agrarische sector en
het platteland, niet aileen vanwege de dominante plaats van de voedselproduktie, maar ook omdat grondstoffen en energie nog veel meer dan bij
ons een organische en niet-minerale oorsprong hadden. Dit maakte de hele
economie afhankelijk van de produktiviteit in de landbouw. Opheffing van
deze afhankelijkheid was een van de factoren die het ontstaan van de
moderne econornische en demografische groei kenmerkten 40). Ondanks de
groei van de interregionale en de intracontinentale handel waren de stad
en het ornringende platteland nog vaak vrij innig verknoopt, waarbij het
platteland domineerde. Dit gold voor het grootste deel van Europa ook nog
in de vroeg-moderne tijd. Grond en boerderijen waren een belangrijk
beleggingsobject voor de rijke stedelijke burgerij. Zelfs de Hollandse moedercommercie van de zeventiende eeuw dreef, getuige de Sonttolregisters, voor
naar schatting de helft op graan 41).
Een tweede belangrijk feit was de beperkte, althans aan zekere bovenste
grenzen gebonden produktiviteit van de landbouw, zoals die zich bijvoorbeeld uitte in lage zaaigoed : opbrengst verhoudingen 42). Er lagen
institutionele en sociaal-culturele factoren aan de beperking van de produktiviteit ten grondslag, maar de meest wezenlijke factor was de stand van
technisch weten en kunnen. Meer dan de ook in de nijverheid nog beperkte
38)

Cole en Deane, a.w., pp. 3-4.
Abel, Agrarkrisen und Agrarkonjunktur; P. Goubert, Beauvais et leBeauvaisis de 1600 a 1730, 2 vols., Paris 1960; Helleiner, The population of Europe
from the Black Death to the eve of the vital revolution, in: E. E. Rich en Ch.
Wilson (eds), The Cambridge economic history of Europe, vol. IV, Cambridge
1967; B. H. Slicher van Bath, Agrarian history; J.D. Chambers, Population,
economy and society in pre-industrial England, London 1972. Zie ook: Habakkuk,
a.w., en Wrigley, a.w.
40) Wrigley, a.w., pp. 53-58.
41) Zie over deze verhouding tussen de rurale en de urbane sectoren van de
economie : B. H. Slicher van Bath, Agriculture in the vital revolution, in : E. E.
Rich en Ch. Wilson (eds), The Cambridge economic history of Europe, vol. V,
Cambridge 1977, p. 47; dezelfde, Agrarian history, pp. 3-4 en 14-15.
42) Slicher van Bath, Agrarian history, pp. 18-20 en 280-282.
39)
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produk.tiviteit zorgde deze omstandigheid ervoor, dat het economisch
draagvlak klein en onzeker was; de groeimaxima van stad, nijverheid,
bevolking en volkswelvaart waren laag. Nog in 1800 besteedde een metselaarsgezin met drie kinderen in Berlijn 73 % van het jaarinkomen aan
voedsel en 44% aan brood 43). In alle preindustriele samenlevingen was
dit laatste zeker voor de lagere inkomensgroepen het normale patroon.
Een naar onze maatstaven onevenredig dee! van de maatschappelijke ·
produk.tiecapaciteit - arbeid, kapitaal, grond - moest worden besteed
aan de voortbrenging van de primaire, meest onmisbare levensbehoeften.
Naar tijd en ruimte waren er, als gezegd, in dit basispatroon variaties
mogelijk. Een belangrijke en de meest opvallende getuige, maar niet de
enige, was de Republiek in de zeventiende eeuw, met haar handel en nijverheid, maar ook met haar landbouwsector 44). In organisatie, techniek en
vruchtwisselingsstelsel kende de landbouw mogelijkheden tot intensivering,
dus produk.tiviteitsverhoging, naast extensivering. Ook kon zij meer of
minder marktgebonden zijn, zeker als er een stedelijke markt was. Zo zien
we dan ook dat de landbouw in seculaire fasen van bevolkingsexpansie niet
slechts werd geextensiveerd, maar ook kwalitatief verbeterd werd 45).
Uiteindelijk echter liep op seculaire termijn elke agrarische expansie,
hoe zeer ook ondersteund door produktiviteitsverbetering, vast op de
historische regel van afnemende marginate opbrengsten. Slicher van Bath
onderscheidt in de preindustriele agrarische economie een groot aantal
factoren die het niveau van produktie en produktiviteit hebben bepaald.
Het grootste deel van die factoren was op kortere of op tangere termijn
variabel. De grenzen aan de produk.tie waren dus flexibel. De factoren die
ook op de seculaire termijn constant waren, vormden een klein aantal.
Er waren echter enkele sleutelfactoren bij, die het gehele produk.tieproces
in beperkende zin beheersten 46).
Volgens de klassieke economische theorie was de regel van de afnemende
bodemopbrengsten een kardinale variabele in het totale economische ontwikkelingsproces. In dit opzicht sloot de theorie aan bij de preindustriele
werkelijkheid. Ook de factor bevolking had in die theorie een specifieke
betekenis, die niet meer op de modeme realiteiten van toepassing is. In
de preindustriele samenlevingen zouden hoge bevolkingsdichtheden zoals
bij ons onmogelijk zijn geweest. Fertiliteitsbeperking, maar vooral hoge
mortaliteit zorgden voor begrenzing van groei en omvang van het aantal
mensen.
De lage stand van de gemiddelde levensverwachting werd, zoals bekend,
zowel door een hoge normale mortaliteit - met name in de vroege Ievens43)

Abel, Agrarkrisen und Agrarkonjunktur, p. 245.
De Vries, The Dutch rural economy, passim.
Abel, a.w., pp. 33-35 en 111 -121; Slicher van Bath, Agriculture in the vital
revolution, pp. 50-57; dezelfde, Agrarian history, passim.
48
) B. H. Slicher van Bath, Constante, fluctuerende en variabele factoren in de
produktie en consumptie van agrarische goederen in de pre-industriele maatschappij, in: A. A. G. Bijdragen 15, Wageningen 1970.
44)
45)
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fasen - als door sterftecrises veroorzaakt. Balanceren van de bevolkingen
op het absolute, fysieke bestaansminimurn, dus de hongergrens, kwam in
normale tijden zelden voor. De hoge sterftecijfers waren veeleer het gevolg
van kwetsbaarheid voor endemische en epidemische ziekten vanwege de gebrekkige hygienische en medische praktijken en inzichten, alsmede het
resultaat van de betrekkelijke machteloosheid tegen de natuurlijke wisselvalligheden van de oogst vanwege de zwakke agrarische structuur. Soms
leidden die slechte oogsten tot hongersnood, vaker tot een sterkere morbiditeit. De kwetsbaarheid voor ziekten hing natuurlijk wei samen met de
!age levensstandaard, zeker als de verhouding tussen bevolkingstal en
produktiecapaciteit ongunstiger was, maar dat hoefde niet meteen het
meest absolute bestaansminimurn te impliceren. Daar kwam nog bij dat ter
handhaving van een bepaald bestaansniveau altijd wei enige fertiliteitsbeperking werd gepraktiseerd 47 ). Bevolkings- en duurtecrises maakten in
het industriele tijdperk plaats voor de moderne economische conjunctuur
met haar geheel eigen oorzaken 48).
Ondanks fertiliteitsbeperking waren de fertiliteitsniveaus hoog. Zij
zorgden voor een tegenwicht tegen de mortaliteit en lieten trage bevolkingsgroei toe of herstel na crisis of teruggang. De afstand tot het absolute
bestaansminimum was niet overal en altijd gelijk. Hoe breed die afstand
was, lag aan de ontwikkelingsstand van de economie, alsmede aan de
neiging van de mensen tot fertiliteitsbeperking. Hoe beter ontwikkeld de
landbouw en de overige bestaansmogelijkheden en hoe lager de fertiliteit,
des te hoger was de welvaart; de gunstiger levensstandaard werkte dan
weer positief in op de levensverwachting. Er waren dus diverse evenwichtsniveaus tussen mortaliteit en fertiliteit mogelijk. De verhouding tussen
bevolking en produktiecapaciteit was dus weliswaar een zeer belangrijke
variabele, maar het demografisch evenwichtsmechanisme noch de produktiestructuur was inflexibel of invariabel 49).
Even karakteristiek voor de prelndustriele samenlevingen als het voorgaande waren de door agrarische en demografische historici waargenomen 50)
seculaire golven in bevolking, produktie en prijzen en de daarmee samenhangende verschuivingen in de diverse inkomenssoorten. In tegenstelling
tot de negentiende en twintigste eeuw kenden de voorafgaande episoden
geen cumulatieve groei, althans niet met die snelheid en tot op die hoogte,
laat staan een even sterke vermindering van het aandeel van de landbouw
in de nationale economieen als bij ons. Elke Ianger durende bevolkingsgroei
leidde tot vermeerdering van de agrarische produktie, ook langs intensieve
47

Chambers, a.w., pp. 81-96; Wrigley, a.w., pp. 62-76, lll-112 en 127-131.
Abel, a.w., p. 289.
) Wrigley, a.w., pp. 32-52 en 108-143; Habakkuk, a.w., pp. 10-24; De Vries,
a.w., pp. 76-80.
50
) Abel, a.w., passim; Helleiner, The population of Europe, pp. 68-94; Slicher
van Bath, Agrarian history, pp. 77-144 en pp. 195-239; dezelfde, Agriculture
in the vital revolution, pp. 53-57. De verschijnselen en relaties in deze seculaire
fasen waren natuurlijk aanzienlijk complexer dan hier kan worden weergegeven.
In de nabeschouwing zal op sommige punten nog worden ingegaan.
)
48)

49
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weg, maar werd uiteindelijk geconfronteerd met de reeds vermelde regel van
afnemende marginale opbrengsten. Het aanbod was dus op de Jangere
termijn niet zo elastisch als de vraag.
Door deze regel en vanwege de geringe elasticiteit van de vraag naar
graan als het primaire en voornaamste consumptiegoed in deze lagewelvaartseconomieen deed bevolkingsgroei de graanprijs stijgen. De prijzen
van consumptiegoederen met een elastischer vraag, ook agrarische, bleven
niet met de graanprijs in de pas. In het agrarische produktiepakket kwam
het accent sterker op de voortbrenging van graan te liggen; ook trad een
zekere verschuiving van nijverheid naar landbouw op. Dit impliceert een
stimulans voor de voedselproduktie, maar tegelijkertijd een tendentieel
ongunstiger wordende verhouding tussen bevolking en bestaansmiddelen.
De seculaire bevolkingstoeneming kwam tenslotte tot stilstand, om over te
gaan in fasen van contractie of stagnatie, zulks door verhoging van de
mortaliteit dan wel door verlaging van de fertiliteit. Daarmee werden tevens
de voorgaande trends in de prijzen en de produktie omgebogen.
Bevolking en econornische factoren vertoonden dus in de seculaire
bewegingen nauwe relaties. Deze relaties zijn op het moment niet allen
reeds even duidelijk. Wei staat vast dat de op- en neergaande bevolkingsbewegingen niet !outer zijn te beschouwen als afhankelijk van economische
variabelen, maar ook voor een zeker deel vanuit zichzelf op de economie
konden inwerken volgens het daarnet omschreven schema. Ten aanzien
van de grote epidernie van 1347-1350 bijvoorbeeld, die in belangrijke mate
bijdroeg aan de agrarische depressie van de late Middeleeuwen, wordt
verondersteld dat die mondiaal was en Europa via de Levant, dus , van
buiten", aangreep. Ook konden oorlogen soms van invloed zijn. Tevens
wordt het verdwijnen van de pest uit Europa in de achttiende eeuw wei
toegeschreven aan zoologisch-ecologische factoren 61).
De seculaire golfbewegingen hadden ook enkele specifieke effecten op de
inkomens. Een stijgende graanprijs verrninderde de koopkracht van de
lonen ten aanzien van andere produkten en daarmee de reele welvaartspositie van de loontrekkers. De grondpachtinkomens stegen echter. Deze
tendenties werden omgebogen, wanneer de bevolking stagneerde of inkromp. Abel spreekt in dit verband van een historische schaarbeweging van
het reele loon en de graanprijs.
3.

DE VISIES VAN DE KLASSIEKE ECONOMEN

3.1. Klassieke en neo-klassieke theorie
De belangstelling van de klassieken was primair macro-economisch:
groei- en stagnatieperspectieven van produktie en welvaart en de trends van
prijzen en factorinkomens -lonen, winsten, grondpachtprijzen - in fasen
van groei en stagnatie. Hun interesse ging in dit verband ook uit naar de
plaats van de bevolking in het economisch ontwikkelingsproces, namelijk
naar de relaties tussen bevolking, welvaart, produktie, prijzen en inkomens.
61)

Abel, a.w., pp. 49-50; Helleiner, pp. 84-85 en 95; Wrigley, a.w., pp. 78-80.
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Het vraagstuk van het economisch evenwicht in micro-economische zin
opgevat, dus van het functioneren van het mechanisme van prijs- en inkomensvorming en allocatie in een markteconomie, was hun zeer wel
bekend, maar nam in hun aandachtsveld toch niet zo'n centrale plaats in
als bij de neo-klassieken. Ook werden in die theorie de fysieke produktiviteitscondities samen met de bevolking niet, zoals door neo-klassieken als
W. S. Jevons en L. Walras, als gegeven beschouwd.
De neo-klassieken kozen als studie-object van de economische theorie
het streven van de economische subjecten naar nutsmaximalisatie met
schaarse middelen via de markt en de daaruit voortvloeiende verschijnselen
van prijsvorming van consumptieve produkten en produktiefactoren. Hun
theorie had een evenwichtskarakter en was statisch, terwijl de klassieken
zich juist primair interesseerden voor ontwikkeling. De neo-klassieke
theorie legde de nadruk op het micro-economische aspect.
Jevons en Walras Iaten dit in hun definities van de economische wetenschap duidelijk zien. Jevons laat de variable bevolking buiten beschouwing,
,(... ) because it forms no part of the direct problem of economics",
waarop hij laat volgen: ,The problem of economics may (. .. ) be stated
as thus: Given, a certain population, with various needs and powers of
production, in possession of certain lands and others sources of materials:
required, the mode of employing their labour which will maximize the
utility of the produce" 62 ). De klassieken wisten natuurlijk ook dat de
economische subjecten - consumenten en producenten - hun voordeel
zoeken te maximaliseren en dat daarop de marktverschijnselen van prijsvorming van produkten en allocatie van produktiefactoren berusten. Hun
hoofdzakelijke aandacht ging echter uit naar wat Jevons als ,gegeven"
beschouwde.
Walras formuleert het als volgt: ,L'economie politique pure est essentiellement la theorie de la determination des prix sous un regime hypothetique de libre concurrence economique". Het gaat in de economie om
schaarse goederen en diensten die op de markt verschijnen, en daartoe horen
ook de produktiefactoren. De prijsvorming en allocatie van die factoren
zijn afgeleiden van de prijsvorming van de consumptieprodukten, dus van de
preferenties der consumenten 63). Zoals bekend, introduceerden de neoklassieken als hoeksteen van hun theorie het begrip ,marginaal nut".
Schumpeter constateert dat in de neo-klassieke evenwichtstheorie, speciaal
die van Walras, de ,interrelatedness of all economic phenomena" veel
scherper werd beseft dan door de klassieken. Hij doelt dan speciaal op de
idee dat de prijsvorming en allocatie van produktiefactoren en de prijsvorming van eindprodukten aan elkaar gerelateerde marktverschijnselen
62) W. S. Jevons, The theory of political economy, Harmondsworth 1970 (le ed.
1871), p. 254.
63) L. Walras, Elements d'economie politique pure ou theorie de Ia richesse,
Paris-Lausanne 1926 (1e ed. 1874; 4e ed., de laatste van Walras zelf, 1900), pp.
xi-xiv.
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zijn, beheerst door de werking van hetzelfde marktmechanisme 54). Is
zulks, zoals Schumpeter poneert, een onvolkomenheid in de klassieke
theorie? Dit zou het geval zijn, indien de klassieken zich net als hun opvolgers na 1870 primair voor het evenwichtsvraagstuk vanuit het microeconomisch aspect hadden geinteresseerd.
Volgens Schumpeter leidden de klassieken hun theorie van de beloning
der produktiefactoren in wezen niet af uit de werking van het prijsmechanisme op de markt. Dit is inderdaad zo, maar is het een inconsistentie?
Hadden de klassieken het studie-object van hun wetenschap geformuleerd
zoals Jevons en Walras, dan was er van inconsistentie sprake geweest.
Hun theorie van de verdeling der factorinkomens betrof echter primair de
ontwikkeling van die inkomens in het kader van de seculaire evoluties van
produktie en bevolking en dit is een macro-economische en seculair-dynamische benadering. Zij noemden die inkomens de ,natuurlijke" prijzen
van de produktiefactoren en onderscheidden ze van de ,marktprijzen",
korte-termijn verschijnselen, die van de momentane vraag- en aanbodverhoudingen op de markt afhankelijk zijn. De klassieken hadden dus primair
een ander soort van ,interrelatedness" van economische verschijnselen op
het oog dan de neo-klassieken.
Vanwaar die fundamentele aandachtsverschuiving van seculaire groei- en
stagnatieverschijnselen naar de werking van het prijsmechanisme? Ongetwijfeld had die zowel met ideologische inspiratie als met het streven naar
verbetering van de economische theorie in schumpeteriaanse zin te maken.
Zou het echter een gewaagde veronderstelling zijn, dat de aandachtsverschuiving mede is voortgekomen uit de wijziging der economische en
demografische omstandigheden?
De klassieken, zegt Schumpeter, waren gepreoccupeerd met de mogelijkheid van economische stagnatie in verband met de aan de agrarische
produktie gestelde grenzen, terwijl ,(... ) vast possibilities matured into
realities under their eyes" 56). De klassieken, vooral Malthus en Ricardo,
leefden inderdaad in zulk een periode, maar was dat voor henzelf wel zo
manifest? Vertoonden de ,possibilities" zich niet eerder pas ten voile na de
tijd waarin Ricardo en Malthus leefden en schreven? Engeland was toen in
elk geval nog verre van een welvaartseconomie.
Van Holthoon maakt over de neo-klassieke theorie in dit verband een
interessante opmerking. De marginalistische analyse gaat ervan uit, dat een
consument een keus tussen diverse produkten maakt op basis van afweging
van het marginale nut van deze produkten. Verondersteld wordt dan, dater
een min of meer ruime keus mogelijk is en dit correspondeert zeker niet met
de ricardiaanse visie, volgens welke het inkomen van het grootste deel der
consumenten overwegend aan primaire levensbehoeften wordt besteed 56).
Bevolkingsgroei en welvaart konden in die visie op gespannen voet
54
)

55

)
66)

Schumpeter, History of economic analysis, pp. 242 en 645.
Schumpeter, a.w., pp. 570-571.
Van Holthoon, The road to Utopia, pp. 149-151 en noot 65 op p. 178.
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staan. Dit probleem bestond niet meer voor Alfred Marshall: ,The accumulated wealth of civilized countries is at present growing faster than
population (.. .)",en,(... ) a rise of population is likely to continue to be
accompanied by a more than proportionate increase of the material aids
to production" 57 ). Zowel in de preindustriele economieen als volgens de
klassieke visie was dit niet zo: uiteindelijk ging bevolkingsgroei na een
bepaald stadium gepaard met minder dan proportionele toeneming van de
produktiecapaciteit in de landbouw, hetgeen zich onder meer uitte in
vermindering of stagnatie van de reele koopkracht der lonen.
3.2. Adam Smith

Van de theorieen van Smith, Ricardo en Malthus zullen hier de volgende
onderdelen behandeld worden: de structuur van het economisch Ieven,
economische groei en ontwikkeling en de aandelen der factor-inkomens in
een groeiend of stagnerend nationaal inkomen; bevolking in relatie tot
economische groei en factorinkomens; evenwichtsanalyse. Hiermee is de
kern van de klassieke theorie weergegeven. Er zijn echter onderdelen van die
theorie die hier niet aan de orde komen, bijvoorbeeld monetaire theorie en
de visies op belastingheffing, overheidsuitgaven en economische politiek 58 ).
De klassieken onderscheidden twee soorten belemmeringen aan de groei
van de produktie, namelijk kunstmatige, die hun oorsprong vinden in een
verkeerd, onvrij economisch stelsel, en ,natuurlijke", die zich ook in een
optimale economische orde voordoen. De aandacht is hier prirnair op de
tweede soort gericht; de eerste komt aileen maar secundair aan de orde.
Er zal slechts op een enkel punt worden ingegaan op de formeel-theoretische
inconsistenties en onzuiverheden die met name bij Smith en Malthus te
onderkennen zijn; daarvoor raadplege men verder wat diverse economen
over de klassieke theorie hebben geschreven 59 ).
Volgens Smith zijn twee variabelen bepalend voor economische groei,
namelijk arbeidsverdeling en kapitaalvorming. De eerste factor staat
centraal. De verbetering van de arbeidsproduktiviteit - de ,abridgement
of labour" - is ervan afhankelijk. Arbeidsspecialisatie verhoogt routine
en bekwaarnheid in de taakvervulling en Ievert tijdsbesparing op. Tevens
vergroot zij de ruimte voor het gebruik van betere en gecompliceerdere
werktuigen - ,machinery" - en voor concentratie van arbeiders in
werkplaatsen 60) .
Er wordt door Smith voor wat betreft de nijverheid onderscheid gemaakt
tussen de individueel, voor eigen rekening werkende ambachtsman en de
57
) A. Marshall, Principles of economics. An introductory volume, London
1972 (Ie ed. 1890; 8e ed., de laatste van Marshall zelf, 1920), p. 268.
58) Zie hierover: D. P. O'Brien, The classical economists, Oxford 1975.
59) Bijv. M. Blaug, Economic theory in retrospect; O'Brien, a.w.; Sebumpeter, a.w.
60) Adam Smith, An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations,
vol. I, London-New York (Everyman's Library editie in 2 vols.; 1e ed. 1776,
laatste ed. van Smith zelf 1784), pp. 4-9.
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arbeider in loondienst: de ,workman", in dienst van de ,master" of
,master-manufacturer". In het moderne ,beschaafde" Europa is de individueel werkzame ambachtsman in de minderheid 81). In sommige takken
van nijverheid kan de arbeidsverdeling ver gaan, zoals - het voorbeeld
is klassiek - een tienkoppige speldenwerkplaats, waar de produktie van een
speld in achttien verschillende activiteiten is ontleed. In vele nijverheidssectoren zijn de mogelijkheden tot arbeidsverdeling beperkter dan in de
speldenfabricage 82) .
Er bestaan in de onderscheiden takken van produktie diverse graden
van kapitaalsintensiteit, zowel wat grondstoffen als wat het vaste kapitaal
betreft. Smith onderscheidt vast van variabel - ,circulating" - kapitaal,
namelijk grondstoffen, halffabrikaten en onverkochte consumptieprodukten
aan de ene kant en gebouwen, werktuigen, trekdieren- ,labouring cattle"
-, verbeteringen aan de bodem - bijvoorbeeld door drainage - aan de
andere kant. Bij het variabele kapitaal horen ook de loongoederen. Het
vaste kapitaal wordt gevormd uit het variabele kapitaal; het komt tot stand
uit grondstoffen en door arbeid. De verschillen in de intensiteit van het vaste
kapitaal, dus de differentHS!e ratio's vast : variabel kapitaal in de diverse
produktietakken, houden deels verband met de inherente kapitaalbehoeften
van die takken. Somrnige takken, bijvoorbeeld de mijnbouw, vereisen
vanuit zichzelf meer vast kapitaal dan andere. Voor een ander deel neemt
het relatieve aandeel van het vaste kapitaal toe met de mate van arbeidsverdeling en concentratie; naarmate er op deze pun ten vooruitgang plaatsvindt, kan de factor arbeid over betere werktuigen beschikken; ook de
permanent verbeterde bodem kan als zo'n verbeterd werktuig worden
beschouwd 63).
Smith constateert in de achttiende eeuw in Engeland ,(... ) great improvements in the coarser manufactures of both linen and woolen cloth
(... )", bestemd voor arbeiders, dus voor de gewone consument 84). Betekent deze constatering, samen met die van een toegenomen kapitaalsintensiteit in de nijverheid, dat zich in de Wealth of Nations de contouren
van de Industriele Revolutie laten zien? Voor zover het gaat om de dynamische krachten in die tijd die de aanloop vormden tot het fabriekssysteem,
is dit inderdaad het geval; voor wat dat fabriekssysteem zelf betreft, niet.
De zozeer bewonderde speldenwerkplaats is geen gemechaniseerde fabriek.
Dit komt te na en te bij overeen met historische werkelijkheid. De fabriek
was nog een randverschijnsel. Bovendien waren verscheidene van de
toenmalige technische verbeteringen in de textiel vooral van betekenis voor
de huisnijverheid 85). Opmerkelijk is wel dat bij Smith het ,uitvinden" voor
Wealth of nations, vol. I, pp. 58.
Wealth of nations, vol. I, pp. 4-5.
Wealth of nations, vol. I, pp. 9 en 241-252.
84) Wealth of nations, vol. I, p. 63.
85) Zie Hollander, The economics of Adam Smith, pp. 208-241, voor een
uitvoerige analyse van de Wealth of Nations in het Iicht van de technologischindustriele ontwikkelingen van de tijd van Smith.
81)

81)
8 8)
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een deel niet meer in de werkplaats, maar door specialisten geschiedt 88 ).
Kenmerkend is dat Smith een zich slechts zeer geleidelijk verhogende
ratio vast : variabel kapitaal veronderstelde en bet vaste kapitaal in de
meeste gevallen beschouwde als aanvulling of ondersteuning van de factor
arbeid. Het werktuig was voor hem voornamelijk een verlengstuk van de
producent en niet andersom. Vaste-kapitaalsinvesteringen ,facilitate and
abridge labour" 67 ). Ook de produktieconcentratie stond bij hem nog
hoofdzakelijk in bet teken van de arbeidsverdeling en zeker niet van de
mechanisatie. Arbeidsdeling en -splitsing in bet kielzog van mechanisatie
en substituering van kapitaal voor arbeid waren voor hem nog onbekende
fenomenen . Besef van de echte technologisering en mechanisatie vinden
we wel bij Ricardo, Malthus en Stuart Mill en - zeker - bij Marx, die
overigens ook als een der eersten de conceptie van voortgezette, zichzelf
voortstuwende economische groei tot het kernstuk van zijn economische
ontwikkelingstheorie heeft gemaakt 68).
De factoren arbeid en arbeidsverdeling zijn dus dominant, kapitaal en
kapitaalsaccumulatie primair ondersteunend. Dit neemt niet weg dat
volgens Smith kapitaalvorming een essentieel gegeven is in het proces van
economische groei en ontwikkeling. In de ,rude state of society" voorzag
iedere producent in zijn eigen behoeften, ook wat betrof de produktiemiddelen. In een ruil- en markteconomie moeten produktiemiddelen en
lonen worden bekostigd, voordat de produkten op de markt hun waarde
hebben opgebracht. De producenten worden zodoende voor hun produktiemiddelen en voor hun levensonderhoud afhankelijk van voorafgaande
kapitaalvorming, ook al omdat zij als gespecialiseerde producenten niet
meer zelf in al hun eigen levensbehoeften voorzien 69).
Er blijkt in deze redenering een zeker besef van de verschijnselen produktieperiode en produktie-omweg. In aansluiting hierop worden kapitaal,
kapitaalbezitter en werkgever onderscheiden van arbeid en arbeider. Er
is reeds op gewezen dat Smith samen met David Hume ook als een der
eersten onderscheid maakte tussen loon en winst als respectievelijk arbeidsen kapitaalsinkomen en dat de theorie in dit opzicht veranderingen in de
economische werkelijkheid zelf reflecteerde 70).
Winst als beloning van de factor kapitaal wordt scherp onderscheiden
van de ,wages of (.. .) the labour of inspection and direction", functies
die ,in many great works" zijn toevertrouwd aan ,some principal clerk".
Winst staat niet in proportie tot de verrichte arbeid van ,inspection and
direction", maar tot de omvang van bet geinvesteerde kapitaal en voor de
winstvoet is de rentestand de meest geeigende indicator 71) . Iedere beWealth of nations, vol. I, pp. 9-10.
Wealth of nations, vol. I, pp. 246-247.
68 ) Marx, Das Kapital, z.p. 1968, 1 Bd., pp. 341-503 en 591-791. Zie in dit
verband over de techniek in Marx' denken: A. Heertje, Economics and technical
change, London 1977, pp. 38-61.
69) Wealth of nations, vol. I, pp. 241-242.
70) Zie de geciteerde Iiteratuur in noot 30.
71) Wealth of nations, vol. I, p. 43.
66)
67 )
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schaafde samenleving kent loonarbeiders, kapitaalbezitters en landlords
met hun specifieke inkomens. In de oorspronkelijke ,rude state of society"
was de grond vrij en viel de gehele produktie-opbrengst toe aan de arbeider 72). Interessant is dat Smith het management als afzonderlijke ondernemersfunctie onderscheidt.
Bij Marx was de differentiatie tussen kapitaal en arbeid perfect of nagenoeg perfect. Dit was de grondslag voor de uitbuitingstheorie. Bovendien
zag Marx de ,kapitalistische" kapitaalsaccumulatie, nadat eenmaal die
differentiatie tot stand is gekomen, als een soort van steeds weer versnellende
en in het oog vallende historische vliegwielbeweging 73). Het onderscheid
tussen kapitaal en arbeid bij Smith was hiervan niet meer dan een zwakke
voorafschaduwing. De ,masters" spannen weliswaar op de arbeidsmarkt
samen, teneinde de lonen laag te houden 74), maar dit impliceert in geen
enkel opzicht een alomvattende uitbuitingstheorie als bij Marx.
De meeste kapitalen en produktieconcentraties zijn bij Smith nog klein
en de kapitaalsaccumulatie is een zeer geleidelijk proces, zo langzaam dat het
over een korte tijdspanne bezien nauwelijks zichtbaar is 76). Hoe zou deze
theoretische en historische visie op het kapitaal anders kunnen zijn in een
ook voor wat betreft de nijverheid nog kleinschalig, weinig geconcentreerd
en bepaald Diet hoog-technologisch produktiestelsel? Smith was geen
pessimist, eerder het tegendeel, maar hij was in genen dele een voorzegger
van de Industriele Revolutie of van de moderne economische groei.
De in wezen pre:industriele ervaringsgrondslag van de theorie van Smith
wordt nog duidelijker, als we kijken naar zijn visie op de plaats van de
landbouw in het economisch Ieven. De landbouw is de structurele basis van
de economie en van economische ontwikkeling en groei. Is deze nadruk op
de landbouw aileen maar te beschouwen als overdrijving in de kritiek op
het mercantilisme of als aanleunen tegen de fysiocratische theorie? 76)
Dit is niet het geval. De idee van het structurele belang van de agrarische
sector wordt weliswaar expliciet als argument tegen het mercantilisme
aangevoerd 77 ), maar zij komt in vee! wezenlijker zin voort uit observatie
van de economische werkelijkheid van die tijd.
Smith hechtte het nodige belang aan de stedelijke economie en aan de
handel. Hij verweet de fysiocraten hun opvatting dat alleen de landbouw
nieuwe waarde toe zou voegen aan het nationale produkt en dat nijverheid
en handel in dit opzicht steriel zouden zijn 78). De fysiocraten zijn in hun
kritiek op het colbertisme naar de andere kant doorgeslagen 79). Men zou
Wealth of nations, vol. I, pp. 41-44.
Marx, Das Kapital, 1. Bd., pp. 605-614, 617-625, 653-657 en 789-791, en
3. Bd., pp. 221-228 en 251-260.
74) Wealth of nations, vol. I, pp. 58-61.
76) Wealth of nations, vol. I, p. 307.
76) Zie over Smith's visie op de landbouw: O'Brien, The classical economists,
pp. 208-209.
77) Wealth of nations, vol. I, pp. 304 en 352-374.
78) Wealth of nations, vol. II, pp. 168-172.
79) Wealth of nations, vol. II, p. 158.
72)
73)
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de fysiocratische visie misschien kunnen toeschrijven aan het nog veel
duidelijker rurale karakter van de Franse samenleving. Dat van Engeland
was toen in elk geval minder sterk, getuige het agrarisch werkzame deel van
de beroepsbevolking rond 1750, namelijk 65% tegen 76% in Frankrijk 80).
De ontwikkeling van de arbeidsverdeling is, aldus Smith, mede afhankelijk van de omvang van de markt, dus van ruil, handel en transport. Hoe
meer een economie markt- en ruilgeorienteerd is, des te groter haar groeipotentieel. Ret transport is van kapitaal belang en het watertransport heeft
meer te bieden dan dat over land 81 ). Van veel groter gewicht voor de versterking van het ruilkarakter, dus voor de commercialisatie der economie is
echter de handel tussen stad en platteland, de ruil van voedsel en grondstoffen tegen nijverheidsprodukten 82).
De stad is een dynamisch element in de economie. Zonder hem zou de
samenleving bestaan - en heeft in de feodale Middeleeuwen in feite ook
bestaan - uit in zichzelf besloten en weinig ontwikkelde agrarische leefkringen. De voedselsurplussen, die ook in die feodale toestand in bepaalde
mate werden voortgebracht, werden gebruikt voor de onproduktieve hofhoudingen der heren met hun legertjes van ,idle retainers" en ,menial
servants". De diensten die deze personen, zoals ook overheidsdienaren,
rnilitairen, musici, dansers en dergelijke, voortbrengen zijn niet produktief,
want zij zijn immaterieel. Als inkomen wordt besteed aan typisch consumptieve diensten, vermindert de ruimte voor kapitaalvorming, dus voor de
vorming van loongoederen en produktiemiddelen en van produkten die op
de markt verkoopbaar zijn. Er wordt dan niet uit ,revenue" - Smith
denkt aan pacht- en winstinkomens - gespaard met het oog op het doen
van produktieve investeringen, maar het inkomen wordt besteed aan persoonlijke genoegens van de rijken. Dit laatste gebeurde in het feodale
Europa, toen de ,rijken" nog voornamelijk de landlords waren, volgens
Smith in sterkere mate dan in zijn eigen tijd, waardoor die oudere economieen nog weinig groeidynamiek vertoonden 83 ).
Het theoretisch uitgangspunt dat consumptieve diensten en de diensten
van staatsdienaren niet zouden bijdragen aan de waarde van het nationale
inkomen, wordt zoals bekend tegenwoordig niet meer gedeeld. De Franse
econoom Jean-Baptiste Say brak er overigens in de aanvang van de negentiende eeuw al mee. Toch is het standpunt in het Iicht van bepaalde historische omstandigheden niet zo vreemd, hoewel strikt genomen onjuist.
Kapitaalvorming - en dus besparen op directe consumptie - is immers
een van de noodzakelijke voorwaarden tot economische groei. Gezien het
lage reele welvaartsniveau van de loonarbeidenden kon Smith de spaarneiging bij deze groep terecht als betrekkelijk zwak veronderstellen. Naarmate van de pacht- en winstinkomens, zo luidt zijn opvatting, meer aan
80) C. M. Cipolla, Before the industrial revolution. European economy and
society, 1000-1700, London 1976, pp. 74.
81 ) Wealth of nations, vol. I, p. 16-17.
82) Wealth of nations, vol. I, p. 336.
83) Wealth of nations, vol. I, pp. 294-312.
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conswnptieve diensten voor de huishoudens van de rijken wordt besteed,
vindt er minder kapitaalsaccurnulatie plaats 84). Karakteristiek voor de
premdustriele samenlevingen waren de hoge percentages van de beroepsbevolking die dienden als huispersoneel van de rijken, in de steden veelal
rond 10% 85). De idee van Smith dat een geringe graad van commercialisatie
en verstedelijking een blokkade vormt voor een op kapitaalvorming gericht
gebruik van de hogere inkomens, is overigens ook niet van historisch waarheidsgehalte ontbloot.
Ondanks de kardinale betekenis die Smith aan de stad en de handel
hechtte, zag hij de stad geenszins domineren over platteland en landbouw,
zoals in de moderne economieen. Ben eeuw later zag Marx dit wei. Ook hij
achtte de opkomst en de verdieping van de arbeidsverdeling tussen stad
en platteland een belangrijk historisch feit, een grote stap van barbarij,
achterlijkheid en stagnatie naar beschaving en groei. Marx bleef echter niet
daarbij staan. Hij constateerde de overwinning van de stedelijke economie
en cultuur op die van het platteland 86). Voor Smith daarentegen was en
bleef de landbouw de basis en het uitgangspunt van de urbane en commercit:Ie ontplooimg.
Platteland en stad hebben volgens hem een soort van symbiotische
verhouding; de stad is een wezenlijk dynamische factor, maar het platteland
domineert en de stad drijft als bet ware op agrarische produkten - voedselsurplussen en grondstoffen- en op de rurale afzet van zijn eigen produkten: ,The country supplies the town with the means of subsistence and the
materials of manufacture. The town repays by sending back a part of the
manufactured produce to (. . .) the country (...). The cultivation and
improvement of the country (. ..) must, necessarily, be prior to the increase of the town, which furnishes only the means of conveniency and
luxury" 87).
Ret beeld van industrieel-commerciele urbane eilandjes in een rurale
zee is misschien wat overdreven, maar niet helemaal ontoepasselijk. Steden
hebben volgens Smith een beperkt uitstralingsgebied. De landbouw is
boger ontwikkeld, naarmate de afstand tot de stad geringer is 88 ). In de
handelligt bet zwaartepunt bij die tussen stad en rurale omgeving: ,The
great commerce of every civilised society is that (... ) between the inhabitants of the town and those of the country" 89). De grondslag van die
handel bestaat aan de zijde van de stad niet uit primaire en in massa geWealth of nations, vol. I, pp. 296-297.
Cipolla, a.w., pp. 37-38 en 76-78. Zie ook aldaar pp. 38-40 over de relaties
tussen inkomenshoogte, besparingen voor kapitaalvorming en de neiging tot
,ostentatieve" consumptie bij de rijken.
86) Marx, (samen met F. Engels), Die deutsche ldeologie, in: H. J. Lieber en
P. FUrth (Hrsg.), K. Marx, Frtihe Schriften, 2. Bd., Darmstadt 1971, p. 62; Marx
(samen met F. Engels), Manifest der kommunistischen Partei, in: Friilie Schriften,
2. Bd., p. 822.
87) Wealth of nations, vol. I, p. 337.
88) Wealth of nations, vol. I, p. 337.
89) Wealth of nations, vol. I, p. 336.
84)
85)
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produceerde verbruiks- en produktiegoederen, maar uit, ,conveniences and
luxuries". Kennelijk acht Smith het platteland voor wat betreft primaire
verbruiksgoederen, grondstoffen en werktuigen zelf-voorzienend. In de
Industriele Revolutie vond overgang op industriele massaproduktie plaats.
De lange-afstandshandel, speciaal de internationale, kan een belangrijke aanvulling zijn op de ontwikkelingsmogelijkheden van een nationale
economie. Smith benadrukt het nut van internationale handel en van het
gelijkgerichte belang van aile naties bij elkaars commerciele ontplooiing,
zulks ter weerlegging van de mercantilistische these dat gewin van het ene
land verlies van het andere is 90). Toch is de grote handel voor hem slechts
een aanvulling op de economische ontwikkeling. Een innige internationale
vervlechting van het economisch Ieven ook op mondiaal niveau lag als
potentie geheel buiten zijn blikveld. Het was - alweer - Marx die zich
ten volle van dit nieuwe historische gegeven bewust toonde 91).
We vinden bij Smith een nadere algemene verklaring van het overwicht
van de rurale sector in de nationale economie en werkgelegenheidsstructuur; daar sluit zijn theorie van economische ontwikkeling op aan. In de
agrarische sector zijn de mogelijkheden tot arbeidsverdeling en dus tot
stijging van de arbeidsproduktiviteit geringer dan in de nijverheid. In
economisch dynamische, ontwikkelde Ianden groeit de agrarische produktiviteit wel, maar veel minder dan in de nijverheid: ,In agriculture, the labour
of the rich country is not always much more productive than that of the
poor; or, at least, it is never so much more productive as it commonly is in
manufactures". Hieraan zit ook een differentiele seculaire kosten- en
prijsontwikkeling in landbouw versus nijverheid vast. De landbouw opereert
in een regiem van constante of nagenoeg constante kosten, de nijverheid
kent daarentegen mogelijkheden tot kostendalingen 92).
Grondstoffen van plantaardige, dierlijke en minerale aard vertonen
zelfs de neiging om in de loop van economische ontwikkeling, als de vraag
er naar stijgt, duurder te worden, hoewel niet aile soorten in gelijke mate.
Grondstoffen kennen diverse graden van aanbod-inelasticiteit, veroorzaakt
door schaarstefactoren en door fysieke en technologische belemmeringen
aan hun voortbrenging gesteld. Toch kunnen nijverheidsprodukten in
prijs dalen, aangezien de door de grondstoffenprijzen geinduceerde kostenstijgingen meer dan gecompenseerd worden door de progressieve arbeidsverdeling en de daarmee samenhangende introductie van efficientere
werktuigen 93).
Deze theorie van differentiele produktiviteits- en prijsontwikkeling bij
economische groei komt overeen met preindustriele economische werkelijkheid. Ricardo, Malthus en Stuart Mill handhaafden haar, hoewel
scherper geformuleerd. Zij hoort thuis in elk ontwikkelingsmodel van een
90)

Wealth of nations, vol. I, p. 392.
Marx, Die deutsche ldeologie, pp. 38-40 en 42-43; dezelfde, Manifest der
kommunistischen Partei, pp. 821-822.
92) Wealth of nations, vol. I, pp. 6-7.
93) Wealth of nations, vol. I, pp. 150-161, 198-201,210-211 en 224-228.
91)
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preindustriele economie. In zo'n economie moeten landbouw en grondstoffenproduktie bet eerder dan van intensivering - alhoewel Smith ook
daar mogelijkheden toe zag-, hebben van extensivering. Vandaar bet door
Smith veronderstelde zware gewicht van de landbouw en het platteland ook
in een ontwikkelde, rijpe economie. Ook zijn constatering dat voedsel het
voornaarnste bestanddeel in de landbouw is, komt hiermee overeen:
,In all great countries the greater part of the cultivated lands are employed
in producing either food for men or food for cattle" 94 ). Graan is in elk
land bet voornaarnste deel van de consumptie van de arbeider 95). Smith
beschouwt de prijselasticiteit van de vraag naar graan dus als zeer gering.
Stad en handel zijn afhankelijk van de totale omvang van het agrarische
voedselsurplus. Waarom brengt de landbouw zulk een surplus op, ondanks
de beperkingen gesteld aan de produktiviteitstoeneming? Zou hij net genoeg
opbrengen voor de beloning van de factoren arbeid en kapitaal in het
boerenbedrijf in de vorm van loon en winst, dan zou er geen surplus zijn,
dus geen voedsel voor de stad en geen ruimte voor tewerkstelling van
arbeid in de grondstoffenproduktie en in de nijverheid. In de landbouw, zo
beargumenteert Smith, werkt echter naast arbeid en kapitaal een derde
originele, kosteloze, produktiefactor mee, de bodem met zijn natuurlijke
vruchtbaarheid. Hierdoor ontstaan de surplussen die de stad doen Ieven en
de landlord zijn pachtinkomen bieden 96). De landlord is dus een belangrijke
intermediair in het economisch Ieven. Is dit toch fysiocratische inspiratie?
Misschien wei, maar even belangrijk als verklaring van deze visie lijkt de
feitelijk dominante positie van de Engelse landlord in de toenmalige sociaaleconornische verhoudingen, zoals ook van de landbouw.
De voedselproduktie staat centraal. Elke extensieve en intensieve groei
van de voortbrenging van voedsel vermeerdert het inkomen der landlords
en de ruimte voor tewerkstelling van arbeid en kapitaal in de produktie
van grondstoffen voor de nijverheid en in die nijverheid zelf. Voortbrenging
van en vraag naar andere bodemprodukten dan voedsel en voldoende hoge
prijzen om ook op die produkten pachten te kunnen heffen, kunnen pas
ontstaan bij genoegzame uitbreiding van de voedselproduktie 97 ).
De econornie heeft dus een pyrarnidaal getrapte structuur: een brede
agrarische basis met het accent op de voedselproduktie; de steden als tweede
trap en de buitenlandse handel als top. In dit kader past ook de theorie van
economische ontwikkeling van Smith. Er is een ,natural progress of
opulence", die het beste tot haar recht komt in een marktgeorienteerde
econornie met vrije concurrentie. Volgens die ,natural progress" zal eerst
de landbouw tot ontwikkeling komen, vervolgens de nijverheid en tenslotte
de buitenlandse handel. Met die volgorde is aan de voorwaarden tot
economische optimaliteit voldaan.
Deze ontwikkelingsvolgorde komt bij onbelemmerde werking van het
94)
95 )
96)
97)

Wealth of nations,
Wealth of nations,
Wealth of nations,
Wealth of nations,

vol.
vol.
vol.
vol.

I, p. 138.
I, p. 171.
I, pp. 133 en 324.
I, pp. 132-160.
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evenwichtsmechanisme van de markt vanzelf tot stand. Als de (marginale)
kapitaalrendementen -de winstvoet- in landbouw, nijverheid en internationale handel gelijk zijn, zal het kapitaal eerst in de landbouw worden
geinvesteerd. Er bestaan immers tussen de drie sectoren specifieke risicoverschillen; het risico is het minst in de Iandbouw, groter in de nijverheid
en het grootst in de handel. Pas vanaf het punt waarop als gevolg van de
omvang van het kapitaalsaanbod in de landbouw het rendementsniveau
daar zo laag wordt dat de risicofactor in de nijverheid wordt gecompenseerd,
zal kapitaal naar die nijverheid vloeien en vervolgens naar de bt·itenlandse
handel 98 ).
Als algemene theorie van economische ontwikkeling kan wat Smith
zegt over de ,natural progress of opulence" niet gelden - voor zover zulk
een algemene theorie eigenlijk wei mogelijk is: economische ontwikkeling
is een zeer gedifferentieerd verschijnsel, in moderne groei-economieen
anders dan in de preindustri(:le tijd en weer anders in de huidige ,ontwikkelingslanden". De theorie van Smith is, zoals blijkt uit de Wealth of
Nations, ontleend aan de - veronderstelde - historische ontwikkelingsgang van de Europese economie.
De Europese economische geschiedenis heeft, aldus Smith, het pad van
de ,natural progress" niet exact gevolgd. De verwarring van de volksverhuizingen heeft de gesloten feodaal-agrarische economieen met al hun
nadelen, met name het onproduktieve gebruik van de surplussen, doen
ontstaan. Stad, handel, markt en ruileconomie hebben zich ook kunstmatig ontwikkeld. De vorsten hadden er belang bij. Toch is door deze
ontwikkeling de agrarische economie opengebroken. De landlords gingen
immers hun verbruik richten op stedelijke produkten in plaats van op
onproduktief huispersoneel. Op die manier werd vanzelf het agrarische
surplus produktief gemaakt en zijn stad en platteland elkaar gaan versterken in een vercommercialiseerde economie 99 ). Deze theoretischhistorische analyse is gericht tegen het mercantilisme. Zij is tevens bedoeld
als verklaring van de Europese economische geschiedenis, waarin commercialisatie en urbanisatie inderdaad belangrijke ontwikkelingslijnen zijn
geweest en waarin stad en platteland vaak ongeveer de symbiotische verhouding hadden die Smith veronderstelde, ondanks de groei van de handel
op langere afstand.
In de natuurlijke ontwikkelingsgang van elke rijpe economie past volgens
Smith ook een noodzakelijke tendens naar een uiteindelijke stagnatie van
de groei van produktie, bevolking en welvaart. Op de lange of zeer lange
termijn loopt immers de kapitaalsaccumulatie vast, doordat de winstvoet
daalt tot een niveau waarop geen besparingen meer plaatsvinden. Geleidelijk aan raken in een rijpe economie de investeringsmogelijkheden
uitgeput. De spanning tussen die mogelijkheden en het aanbod van kapitaal
oefent dan een neerwaartse druk op de winstvoet uit.
98)
99
)

Wealth of nations, vol. I, pp. 337-340.
Wealth of nations, vol. I, pp. 336-370.
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De grenzen aan de investeringsmogelijkheden en daarmee aan de economische groei worden niet bepaald door de behoefte aan kapitaal, maar zij
zijn fysiek en natuurlijk bepaald. Ret zijn dezelfde belemmeringen die een
uiteindelijke grens stellen aan de bevolkingsgroei en volkswelvaart.
Enkele citaten Iaten dit duidelijk zien: ,There is in every society (... ) an
ordinary or average rate (... ) of (.. .) profit (. .. ). This rate is naturally
regulated (... ) by the general circumstances of the society, their riches or
poverty, their advancing, stationary, or declining condition (...)" 100) ,
en: ,In a country which had acquired that full complement of riches which
the nature of its soil and climate, and its situation with respect to other
countries, allowed it to acquire (.. .), both the wages of labour and the
profits of stock would probably be very low. In a country fully peopled
to what either its territory could maintain or its stock employ (... ) the
number of labourers (... ) could never be augmented" 101). In wezen vormen
de mogelijkheden tot opbrengstvermeerdering in de bodemproduktie de
grens aan de groei en deze mogelijkheden zijn, ook als rekening wordt
gehouden met produktiviteitsverhoging, niet onbeperkt.
De winstvoet daalt net als de lonen niet tot nul, maar tot een niveau
waarop net geen desinvestering plaatsvindt. Ben hoge winstvoet is er een
teken van dat een land onontwikkeld is. De mogelijkheden tot economische
groei zijn dan nog niet geexploreerd. Speciaal de landbouw als basis van het
economisch Ieven is in dit opzicht van belang. Nieuwe, onontgonnen kolonieen met veel vruchtbare bodem verkeren in zo'n situatie, maar ook in de
meer ontwikkelde naties van Europa is alle ruirnte in de landbouw nog niet
uitgeput 102). Zolang als de winstvoet hoven zijn minimum blijft, hoe
weinig ook, is er nog ruirnte voor groei, alhoewel die zal vertragen. Volgens
Smith vertoont de winstvoet dus bij seculaire expansie een dalende trend,
naarmate de situatie van de ,full complement of riches" wordt benaderd.
Met deze theorie van groei en stagnatie hebben we een schema van economische ontwikkeling dat duidelijk is afgestemd op de preindustriele
economische en demografische realiteit : tot op grote hoogte flexibele, maar
uiteindelijk ondoordringbare natuurlijke plafonds. Technologische, grensverleggende doorbraken als in onze moderne economieen blijven buiten
het blikveld. Dit was ook het fundamentele uitgangspunt van de stagnatietheorieen van Malthus, Ricardo en Stuart Mill, hoewel hun redeneringen
zowel als die van Smith op onderdelen belangrijk verschilden. Geen der
klassieken had overigens enig besef van de seculaire golven van produkten,
prijzen en bevolking in de Europese geschiedenis tot aan het industriele
tijdperk, die door moderne historici zijn waargenomen. In de nabeschouwing komen we op dit laatste punt nog terug.
Kenmerkend voor de klassieke theorie van seculaire ontwikkeling is de
plaats die wordt toegekend aan de factor bevolking. Smith stelde, net als
10 0)
1 01 )

10Z)

Wealth of nations, vol. I, p. 48.
Wealth of nations, vol. I, p. 84.
Wealth of nations, vol. I, pp. 82 en 335.
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de andere klassieken, het lange-termijn arbeidsaanbod gelijk aan de bevolkingsgroei en de groei van de vraag naar arbeid op die termijn gelijk
aan het tempo van de kapitaalsaccumulatie. Een dichte bevolking is een
teken van welvaart en economische groei, zoals geringe bevolkingsdichtheid samenhangt met economische onontwikkeldheid 103). Bevolkingsgroei
is dus niet aileen een gevolg van economische groei, maar is er tevens een
voorwaarde toe.
Deze visie is niet zo verwonderlijk, als we beseffen dat de meeste Europese
Ianden nog dun bevolkt waren. Het populationistisch standpunt was v66r
1800 betrekkelijk wijd verbreid. De veronderstelling van parailelliteit van
kapitaalsaccumulatie en dus van economische groei met vraag naar arbeid
op de lange termijn hing samen met de grote betekenis die Smith toekende
aan de factor arbeid in de produktie en daarmee aan het loonkapitaal als
betrekkelijk dominant onderdeel van de totale kapitaalvoorraad.
Daarnet is de winsttheorie van Smith en diens visie op de seculaire trends
in de winstvoet behandeld. Hoe zat het naar zijn idee met de beide andere
factorinkomens, loon en pacht? Het reele loon is volgens Smith seculair
bezien afhankelijk van drie varia belen: kapitaalsaccumulatie, bevolkingsgroei
en de prijzen der loongoederen. Als de econornie groeit, vindt er kapitaalsaccumulatie plaats en stijgt dus de vraag naar arbeid. In die situatie stijgen
tevens de lonen. Dit roept vergroting van het arbeidsaanbod in de vorm
van bevolkingsgroei op, echter enigszins vertraagd, zodat de loontrekkersinkomens verbetering ondergaan, zolang als er econornische groei is. Het
lange-termijn aanbod van arbeid is dus bij econornische groei inelastischer
dan de vraag.
Stagneert de kapitaalsaccumulatie - zowel in een onontwikkelde
economie als in een rijpe economie die haar uiterste grenzen heeft bereikt -, dan stagneert ook de groei van de vraag naar arbeid; de loonstijging
komt tot stilstand. In dat geval heeft de bevolking echter juist de neiging
zo ver door te groeien dat de lonen onder druk komen en de grens van het
fysieke bestaansminimum naderen. Op dat punt wordt de bevolking stationair. Deze demografische reactie treedt in beschaafde naties aileen op bij de
lagere bevolkingsgroepen. Armoede stimuleert bovendien de fertiliteit
eerder dan dat zij haar beperkt. Het gevolg is hogere sterfte, vooral bij
kinderen 104).
In expanderende economieen wordt de toestand der lagere klassen behalve door loonstijging ook verbeterd doordat de prijzen van loongoederen,
met name nijverheidsprodukten, dalen als gevolg van de arbeidsverdeling
en de technische vooruitgang. In zo'n situatie komen ,conveniences of life"
binnen het bereik van de loonarbeider. Het beschaafde Europa en Engeland
Wealth of nations, vol. I, p. 62.
Zie voor deze loontheorie: Wealth of nations, vol. I, pp. 61-65 en 70-71.
Smith laat overigens de loonhoogte ook athangen van de vraag naar arbeid uit
niet-produktief besteed ,revenue" van de rijken. Bij economische groei neemt
behalve het loonkapitaal ook dit revenue toe. Het vermindert evenals het loonkapitaal, als de economie contraheert.
1 0 3)

104)
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zijn daar de getuigen van 105). Met deze theorie van de relaties tussen lonen,
bevolking en produktie hebben we in de notedop bij Smith reeds de malthusiaans-ricardiaanse bevolkings- en loontheorie, zoals die paste in het
klassieke schema van seculaire ontwikkeling.
Hoe zat het volgens Smith met de pachtinkomens van de landlords?
Zolang grond een vrij goed is, dus in primitieve, zeer dun bevolkte samenlevingen, valt de gehele opbrengst toe aan de directe producent. Zodra
grond een schaars goed en dus privaateigendom wordt, komt de grondeigenaar als afzonderlijke inkomenscategorie in het beeld. Door het mechanisme van de prijsvorming en allocatie van kapitaal en arbeid op de markt
tenderen loon en winstvoet ook in de bodemproduktie naar de algemene
evenwichtsniveaus die in de gehele economie gelden. Hierdoor is tevens het
niveau van de pacht gegeven, dus van wat de landlord zich kan toeeigenen.
De agrarische produktie heeft immers als unieke kwaliteit, dat zij meer
voedsel opbrengt dan voor de ,ordinary wages" en de ,average rate of
profit" nodig is.
De omvang van dit surplus en daarmee ook van de pacht is afhankelijk
van de vruchtbaarheid van de onderscheiden stukken grond, alsmede van
de afstand tot de markt. Is de afstand kleiner, dan zijn de vervoerskosten
geringer en dus het surplus voor de landlord groter 106). Het surplus in de
voedselproduktie vindt altijd voldoende afzet, zodat de voedselprijzen
immer hoog genoeg zijn om het surplus volledig in pacht om te zetten.
De toeneming van de voedselproduktie roept immers bevolkingsgroei
op tot het niveau dat de voedselvoorraad toelaat: ,As men (... ) naturally
multiply in proportion to the means of their subsistence, food is always,
more or less, in demand". Aangezien grond, van welke kwaliteit dan ook,
altijd wei een zeker surplus aan voedsel boven de behoeften van de boer en
diens arbeiders voortbrengt, ontvangt de landlord ook op de slechtere
grond wel enige pacht 107). In economisch meer ontwikkelde naties zal die
bevolkingsgroei tot stand komen, doordat op basis van de voedselsurplussen de tewerkstellingsmogelijkheden in de nijverheid en daarmee de
vraag naar arbeid toenemen.
Het ontstaan en de toeneming van pacht op grondsoorten die worden
gebruikt ter voortbrenging van andere produkten dan voedsel - plantaardige, dierlijke en minerale grondstoffen-, wordt door Smith op een
andere manier verklaard, namelijk niet uit surplus, maar uit schaarste- en
vraagfactoren. In primitieve economieen is de voortbrenging van andere
produkten dan voedsel zo gering, en de behoeften op dit punt zo eenvoudig,
dat de materialen daarvoor die door de natuur zelf gegeven worden, nog
voldoende zijn. In het proces van economische ontwikkeling en groei
daarentegen nemen de behoeften aan en de koopkracht voor andere goederen
dermate toe, dat zij geproduceerd moeten worden. Hun aanbod is echter,
zoals we al hebben gezien, volgens Smith niet volstrekt elastisch. Het
105

)
1 06)
107)

Wealth of nations, vol. I, pp. 10-11 en 69-70.
Wealth of nations, vol. I, pp. 133-134.
Wealth of nations, vol. I, pp. 132-133.
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gevolg is dat vanaf een bepaald punt de prijzen van die produkten zo hoog
worden dat hoven de ,ordinary" lonen en winsten ruimte voor het heffen
van pacht ontstaat 108). Ook op deze manier profiteert de landlord dus van
de economische vooruitgang.
Economische en demografische groei gaan dus immer gepaard met
vermeerdering van de inkomens der landlords, die ook indirect profiteren,
omdat nijverheidsprodukten goedkoper worden. Smith benadrukt het samenlopen van het belang van de landlords als inkomenscategorie met het algemeen belang. Wat dit betreft staan de pachters op een lijn met de lonen 109)
Hij neemt dit standpunt in, hoewel de landlord volgens hem een economische passieve inkomensgenieter is. De landlords ,(. .. ) love to reap
where they have never sown"; de pacht is, (.. .) naturally a monopoly
price", ontvangen !outer op grond van het bezit van de bodem als schaars
maar vruchtbaar goed, terwijl de arbeider arbeidt en de kapitaalverschaffer
kapitaal vormt en risico loopt. Loon en winst zijn beloningen voor produktieve offers, pacht niet: ,It is because high or low wages and profit must be
paid, in order to bring a particular commodity to market, that its price
is high or low. But it is because its price is (...) more, than what is sufficient to pay those wages and profits, that it affords a (... ) rent (. . .)" 110).
Hoe zeer Smith nog dacht vanuit prei:ndustriele verhoudingen, blijkt ook,
als we zien dat hij niet de landlords, maar de ,merchants" en ,mastermanufacturers" attaqueerde. In een onontwikkelde, stagnerende economie
is de bevolking gering. Lonen en pachten zijn laag. De winstvoet is echter
hoog, omdat zulk een economie zich kenmerkt door onderinvestering.
Economische groei heeft een opwaarts effect op lonen en pachten. In rijpe
economieen vertoont de winstvoet echter een dalende tendens, die sterker
wordt, naarmate een land zijn ,full complement of riches" benadert.
Niet de landlords en de loonarbeiders, maar de kooplieden en ,master
manufacturers" hebben op die grond een wezenlijk belang bij restricties op
mededinging, bij monopolies en bij prijszetting. Zij hebben die kunnen
realiseren, omdat zij meer dan de landlords en zeker de arbeidende bevolking erin slagen de publieke besluitvorming te bei:nvloeden, ,( . ..) as
during their whole lives they are engaged in plans and projects (... )".
Zij zijn mede de architecten van de mercantilistische politiek. Daarmee
verstoren zij de sturende werking van het vrije marktmechanisme, dat zorgt
voor een zodanige allocatie van produktiefactoren, dat de ,natural progress
of opulence" - eerst het platteland, dan de stad en de handel - zich
realiseert 111).
Tot slot enkele opmerkingen over de evenwichtstheorie - de theorie van
het automatische aanpassings- en sturingsmechanisme van de vrije markt.
De idee van dit automatisme was een belangrijke leerstelling van de Wealth
1 0 8)
1 9
0 )
1 10)

Wealth
Wealth
Wealth
111) Wealth
pp. 154-156.

of nations, vol. I, pp. 147-151 en 159-160.
of nations, vol. I, pp. 228-231.
of nations, vol. I, pp. 131-132.
of nations, vol. I, pp. 231-232, 340, 395-396, 403-406, en vol. II,
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of Nations en in die kwaliteit gericht tegen monopolies, reguleringen en
overheidsbemoeiing. Toch zag Smith die theorie ook als een verklaring van
de empirische verschijnselen van prijsvorming van produkten en produktiefactoren en allocatie in een ruil- en markteconomie. Zulk een economie
had zich volgens hem geleidelijk aan in de geschiedenis ontplooid, samen
met de arbeidsverdeling. Die verdeling is afhankelijk van de markt: ,(... )
the division of labour is limited by the extent of the market" 112). In de loop
van dat historisch proces zijn zich tevens grondbezit, kapitaal en arbeid
gaan differentieren en aan het marktmechanisme onderworpen geraakt.
De hele klassieke prijsvormings- en allocatietheorie ging uit van de
premissen van perfecte concurrentie en volledige mobiliteit van produktiefactoren op de vrije markt. De idee dat er andere dan kunstmatige, dus in
de technologic en de produktie-organisatie zelf gelegen beperkingen van de
mededinging en mobiliteit kunnen zijn was aan het klassieke denken vreemd.
Kunstmatige inperkingen van de concurrentie uitgezonderd, gold de
producent nog als een ,price-taker". Bij Smith vinden we wei als uitzondering, dat de ,masters-manufacturers" aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt vrij gemakkelijk tot combinaties kunnen komen, waardoor dus een
enigszins monopsonistische situatie kan ontstaan. Pas in de jaren '30 van
onze eeuw ontstond een theorie van beperkte concurrentie. In de achttiende
en zelfs voor een deel nog in de negentiende eeuw waren de technologie,
de toeneming van de ratio vast : vlottend kapitaal en de schaalvergroting
nog niet zo ver, dat de premissen van perfecte concurrentie en perfecte
mobiliteit irreeel waren 113). Zelfs in de katoenindustrie van Lancashire in
het tweede kwartaal van de negentiende eeuw waren kleine en middelgrote
ondernemingen nog sterk vertegenwoordigd 114). De in schumpeteriaanse
zin door de technologisering veroorzaakte schaalvergroting en marktbeheersing waren nog afwezig 115).
Inherent aan de klassieke gedachtengang was het onderscheid tussen de
marktprijs, de feitelijke prijs en de natuurlijke prijs. De eerste is een kortetermijnverschijnsel, onderworpen aan het spel van vraag en aanbod, de
tweede is een lange-termijngegeven- Marshalls ,long run normal price",
dus de Jange-termijn evenwichtsprijs -, afhankelijk van de ontwikkelingsstand van de economie. Zo ook bij Smith. De natuurlijke prijs wordt bij
hem bepaald door de natuurlijke niveaus van de beloning der produktiefactoren en deze niveaus zijn op hun beurt, zoals we hebben gezien, afhankelijk van de lange-termijndynamiek - casu quo stagnatie - van
economie en bevolking. Behalve de prijzen is ook de beloning van de
produktiefactoren kapitaal en arbeid onderworpen aan korte-termijnWealth of nations, vol. I, p. 15.
L. J. Zimmerman, Geschiedenis van het economisch denken, Den Haag
1957, pp. 189-190.
114
) V. A. C. Gatrell, Labour, power and the size of firms in Lancashire cotton
in the second quarter of the nineteenth century, in: The Economic History Review,
30 (1977).
1111)
113
)

115
) Schumpeter, Capitalism, socialism and democracy, London 1966, pp.
75-106.
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fluctuaties op de markt. Door het prijsvormings- en allocatiemechanisme
,graviteren" de marktprijzen, de beloningen der produktiefactoren inbegrepen, echter naar hun natuurlijke niveaus 116).
De marktprijs is dus een korte-termijn variabele; de natuurlijke prijs is
voor de korte duur een (nagenoeg) constante en pas op het langere zicht
variabel. Van produktietak tot produktietak zijn er overigens in de natuurlijke niveaus van het loon en de winstvoet en daarmee in de natuurlijke
prijzen specifieke verschillen, die berusten op factoren als differentieel
risico, het meer of minder aangenaam karakter van de arbeid en verschillen
in scholingsgraad. Afgezien daarvan zijn het loon en de winstvoet op hun
natuurlijke peil, dus in evenwicht, in de gehele economie gelijk 117). De
differentiele risico's tussen landbouw, nijverheid en handel zorgen er, als
reeds gezegd, voor dat het sturingsmechanisme van de vrije markt de
economie het pad van de ,natural progress" doet volgen.
De micro-economische theorie van het automatisme van de vrije markt die
Smith geeft, staat trouwens praktisch geheel in het teken van economische
optimaliteit in macro-economische zin. Een subject treedt uit eigenbelang
op de markt. Het heeft een inherente neiging ,to truck, barter and exchange", echter slechts met zijn eigen voordeel en niet met de ,general
opulence" voor ogen 118). Wordt er niet kunstmatig belemmerd, dan zorgt
de ,invisible hand" van de vrije markt ervoor, dat het individu zijn kapitaal
eerst daar investeert waar de nationale economie er als geheel uit een
oogpunt van groei, werkgelegenheid, consumentenbelang en welvaart het
maximale profijt van trekt. De natuurlijke ontwikkelingsvolgorde wordt
dan gevolgd en het is niet de buitenlandse handel die, volgens het mercantilistische streven, het eerste groeit 11 9) .
3.3. Malthus' bevolkingsleer

De bevolkingsleer van Malthus 120) werd in essentie overgenomen door
Ricardo en Stuart Mill en was in de notedop reeds in de Wealth of Nations
present. Hij is tot in de twintigste eeuw in de vorm van het neo-malthusianisme onderwerp van vaak emotioneel geladen debat geweest. De geschienis van het neo-malthusianisme blijft hier buiten beschouwing. Wel zij
opgemerkt dat de, meestal populaire, opvatting als zou Malthus de huidige
bevolkingsproblematiek of de modeme bevolkingsgroei hebben voorzien,
onjuist is. Van historisch-demografi.sche zijde is de tegengestelde, juiste,
opvatting geponeerd, namelijk dat Malthus' visie moet worden bezien
tegen het licht van de preindustriele demografische realiteiten. Malthus
Wealth of nations, vol. I, pp. 41-51.
Wealth of nations, vol. I, pp. 88-89.
Wealth of nations, vol. I, pp. 12-13.
Wealth of nations, vol. I, pp. 397-400.
120) In dit verband zijn de tweede en opeenvolgende edities (1803-1825) van
Malthus' Essay on the Principle of Population van belang. De eerste editie (1798)
had overwegend bet karakter van een politiek-ideologisch geschrift; de tweede en
volgende edities zijn vee! uitgebreider en ,wetenschappelijker". Hier is de Everyman's Library editie (vols. I en IT, London-New York 1967) gebruikt.
116)

117)
118)
119)
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richtte, met andere woorden, zijn aandacht op de mechanismen die de
toenmalige bevolkingen, mede gezien de structurele beperktheid der
bestaansmogelijkheden, op hun betrekkelijk lage omvang en niveaus van
groei hielden 121).
Sommige bistoriscb-demografen veronderstellen dat Maltbus de bevolking
of minstens de lagere bevolkingsgroepen altijd zag tenderen naar de absolute, fysieke grens der bestaansmogelijkheden, dus naar overbevolking;
de correctiemechanismen - fertiliteitsbeperking maar vooral mortaliteitstoeneming - zouden pas op of over die uiterste grens been gaan werken.
Dergelijke ,malthusiaanse situaties" zouden zich zelden bebben voorgedaan.
Maltbus' visie was echter, hoe onbeholpen zijn formeel-demografische
bewerktuiging ook mocht zijn, toch genuanceerder. Hij beeft veel van de
misverstanden ten aanzien van zijn opvattingen overigens zelf gewekt.
Zijn Essay on Population begint immers met enkele ongelukkige en zinloze
formuleringen. De bevolking, zegt hij, kan, indien niet geremd, iedere 25
jaar verdubbelen, dus toenemen volgens een meetkundige reeks: 1, 2, 4,
8, 16 .... De voedselproduktie daarentegen is lang niet zo elastiscb; zij kan
maximaal slecbts over perioden van 25 jaar groeien volgens een rekenkundige reeks: 1, 2, 3, 4, 5 ..... De drang tot voortplanting is in ,all
animated life" sterk, waardoor de bevolkingen voortdurend tenderen naar
een niveau dat de gegeven ,means of subsistence" toelaten 122).
Met de twee reeksen zegt Malthus eigenlijk aileen maar op een wat
onhandige manier, dat bet tbeoretisch groeipotentieel van de bevolking
vee! groter is dan de boogst mogelijke groeivoet van de bestaansmiddelen.
In feite zijn er echter naar zijn opvatting voortdurend remmen op de
bevolkingsgroei aan het werk: positieve -mortaliteit - en preventieve,
namelijk beperking van het kindertal met allerlei middelen. De preventieve
middelen omvatten twee categorieen: ,vice"- kindermoord bijvoorbeelden ,moral" of ,prudential restraint", dat wil zeggen uitstel van bet huwelijk
tot voldoende bestaansmiddelen voor het gezin verzekerd zijn. De bevolking wordt dus geremd door ,misery" of ,fear of misery". De balans tussen
preventieve en positieve remmen is niet in aile samenlevingen gelijk: in
sommige overheersen de positieve, in andere hebben de preventieve meer
gewicht 123).
We bebben eerder in dit artikel reeds gezien dat overbevolking of balanceren op de rand van bet fysieke bestaansminimum - de hongergrens ook in het preindustrii:Ie Europa inderdaad zelden voorkwam en dat de
hoge normale en epidemische mortaliteit niet zozeer iets te maken had met
acute overbevolking als wei met ontvankelijkheid voor ziekten, bet resultaat
van gebrekkige medisch-bygienische inzichten gecombineerd met lage
levensstandaarden. Ook duurtecrises als gevolg van misoogsten konden
121
) Habakkuk, Population growth and economic development, p. 10; Wrigley,
Population and history, pp. 32-53.
122
) Essay on population, vol. I, pp. 5-10.
123
) Essay on population, vol. I, pp. 12-19.
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letale effecten hebben, alhoewel ook dat niet immer hoefde 124). Wel werden
de niveaus van armoede en welvaart en daarmee de ontvankelijkheid voor
ziekten bei:nvloed door de verhouding van bevolkingstal tot produktiecapaciteit; een smalle marge hoven het bestaansminimum maakte ook de
effecten van misoogsten ernstiger.
Beschouwde Malthus hoge mortaliteit simpelweg als een gevolg van
overbevolking? Enkele citaten laten zien dat zulks niet het geval was:
,The ultimate check to population appears to be a want of food (.. .).
But this ultimate check is never the immediate check, except in cases of
famine". De bevolkingsgroei wordt in toom gehouden door preventieve
remmen en verder door,(... ) all those causes, independant of this scarcity
(van voedsel, door feitelijke overbevolking), whether of a moral or a physical nature, which tend prematurity to weaken the human frame." En :
,The positive checks to population are extremely various (.. .). Under this
head (. . .) may be enumerated all unwholesome occupations, severe labour
and exposure to the seasons, extreme poverty, bad nursing of children,
great towns, (... ), the whole train of common diseases and epidemics,
wars, plague and famine" 126).
Duidelijk wordt onderscheid gemaakt tussen epidemieen en de normale
mortaliteit : ,(... ) the silent though certain destruction of life in large
towns and manufactories - and the close habitations and insufficient food
of many of the poor (.. .) supersede the necessity of great and ravaging
epidemics to destroy what is redundant" 1 26) . De oorzaken van epidemieen
zijn, aldus Malthus, mysterieus. Het is moeilijk te bepalen in hoeverre zij
het gevolg van overbevolking zijn, hoewel ,( . ..) among these causes we
ought certainly to rank crowded houses and insufficient or unwholesome
food (.. .) the natural consequence of an increase of population faster than
the accomodations of a country (... )" . Ook hongersnoden zijn nooit
direct het gevolg van bevolkingsgroei : deze , (. .. ) cannot absolutely produce a famine, it prepares the way for one; and by frequently obliging the
lower classes to subsist nearly on the smallest quantity of food (.. .), turns
even a slight deficiency from the failure of seasons into a severe dearth
( • •• )" 127).

De conclusie van E. A. Wrigley dat het ergste, namelijk feitelijke absolute overbevolking zo ooit, dan zelden voorkwam 128), is in overeenstemming met Malthus' visie. De , malthusiaanse situatie" doet zich in de
werking van het bevolkingsmechanisme zoals hij dat zelf zag, niet of
nauwelijks voor. Bovendien was in zijn ogen het bestaansminimum waarnaar de bevolking tendeert, niet gefixeerd, maar variabel. De , means of
124) Zie in dit verband voor Nederland en Engeland resp. : J. A. Faber, Dure
tijden en hongersnoden in pre1ndustrieel Nederland, inaug. rede Amsterdam 1976,
en Chambers, Population, economy and society, pp. 88-96.
125) Essay on population, vol. I, pp. 12-14.
126) Essay on population, vol. I, pp. 311-312.
127 ) Essay on population, vol. I, pp. 307-310.
1 28) Wrigley, a.w., pp. 111-112. Zie op dit punt ook : Chambers, a.w., pp. 12-18.
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subsistence" waarover hij spreekt, mogen dus niet worden opgevat als het
fysieke bestaansminimum, tenzij bij de sociaallager of laagst geklasseerden
in de ,bescbaafde" samenlevingen of in primitievere, althans minder
voortgeschreden culturen.
De breedte van de marge hoven het fysieke bestaansminimum is volgens
Malthus afhankelijk van twee varia belen: de ontwikkelingsstand van de
produktie en de versterking van de neiging tot fertiliteitsbeperking. De
tweede factor is essentieel, omdat anders de additionele produktie geheel in
beslag zal worden genomen door een groter bevolkingstal. Hoe sterker die
neiging, des te boger de welvaart. Ook zal de mortaliteit dan minder zijn.
Malthus denkt hierbij uiteraard vooral aan de lagere bevolkingsklassen.
Wendingen ten goede treden zowel in de produktie als in de fertiliteitspatronen slechts geleidelijk op. Voorwaarde tot beperking van bet kindertal
is een zodanige verandering in de ,customs and habits" van de mensen, dat
zij leren hun huwelijksleeftijd rationeler af te wegen tegen hun welvaartsaspiraties. In recentere historische tijden bebben zicb, aldus Malthus, in
Europa zulke wendingen ten goede voorgedaan. In samenhang daarmee
zijn sinds de zeventiende eeuw epidemieen en bongercrises in frequentie en
hevigheid verminderd. Voordat de uiterste grenzen aan produktie en
bevolking zijn bereikt, kan die verbetering nog geruime tijd verder gaan 129).
Overeenkomstig de realiteit van de preindustriele samenleving achtte
Malthus dus diverse evenwichtsniveaus tussen bevolking en produktie
mogelijk, waarbij noch de balans tussen mortaliteit en fertiliteit, noch
produktie en produktiviteit invariabel waren. Ook de constatering van
verbeteringen sinds de zeventiende eeuw is niet gebeel bezijden de waarbeid. Interessant is ook de nadruk die Malthus legt op ,prudential restraint", dat wil zeggen bet opscbuiven van de huwelijksleeftijd. Hiermee
duidt hij op wat demografiscbe historici in navolging van J. Hajnal het
,Europese buwelijkspatroon" bebben gedoopt.
Dat in de rnalthusiaanse bevolkingsleer aan de mortaliteit een belangrijke, zo niet de overwegende, bevolkingsremmende functie wordt toegeschreven, is niet onjuist. De mortaliteit was irnmers ook in de preindustriele
werkelijkheid zelf een kracbtige rem op de bevolking. Malthus stelt de
sterfte voor als een correctie op de hoge fertiliteit van de mensen. Toch
lag op dat punt de situatie wat anders. Malthus zelf merkt op dat de positieve remmen reeds, en voomamelijk, werken, voordat de feitelijke hongergrens is bereikt. Het sterftecijfer was variabel, maar ook in situaties van naar preindustriele maatstaven - redelijke of betere levensstandaard nog
boog. Mortaliteitsfactoren werkten dus tot op grote hoogte autonoom.
Zou de fertiliteit niet zo sterk zijn geweest, dan waren de bevolkingen niet
in stand gebleven of waren niet gegroeid, wat zij toch hebben gedaan. In
die zin was de fertiliteit een ,compensatie" voor de mortaliteit. Deze
verbouding was pas omgekeerd vanaf een bepaald niveau, wanneer name129) Essay on population, vol. I, pp. 256-262 en 311-316. Zie ook: Malthus,
Principles of political economy considered with a view to their practical application,
London 1836 (reprint: Clifton 1974), pp. 224-227.
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lijk bevolkingsgroei leidde tot verscherping van de armoede, doordat de
fertiliteit zich niet tijdig aanpaste.
Malthus was in zekere zin geen anti-populationist, net zo min als Adam
Smith, wiens uitspraak: ,the most decisive mark of the prosperity of any
country is the increase of its inhabitants" 130) hij zou kunnen onderschrijven.
Ben van de Leitmotive van het Essay on Population is de opvatting dat
primitieve samenlevingen of zelfs de Europese Middeleeuwen zich in vergelijking met de modem ere Europese era onderscheiden door lagere welvaart
en geringere bevolkingsdichtheden en dat ook in het eigentijdse Europa de
dichtstbevolkte Ianden tevens de sterkste economieen hebben. ,Pasture
countries" zijn tegelijk bevolkingsarmer en minder welvarend dan ,com
countries" en het contemporaine dunbevolkte Schotland kent meer armoede dan de dichter bevolkte delen van Europa 131).
Ondanks al zijn - gematigd - optimisme achtte Malthus, conform
aan de economisch-demografische realiteit van de pre-modeme samenleving, de groei en omvang van bevolking en welvaart aan grenzen gebonden. Armoede, zelfs primaire, zal met name bij de lagere volksklassen
nooit helemaal worden uitgebannen. Epidemieen en hongersnoden zijn in
Europa weliswaar verminderd, maar zeker de normale mortaliteit blijft
hoog 132). In deze visie valt niets te bemerken van modeme technologische
en demografische omwentelingen. De groeicurven van bevolking en produktie vertonen voor Malthus nog een weinig steil, te na en te bij lineair
en geen exponentieel verloop. In het gunstige geval kan de curve van de
produktie iets steiler lopen dan die van de bevolking, maar nooit veel.
Was deze visie, gezien de feitelijke toestanden in die tijd, zo verwonderlijk? Waren de groeipotenties van de economie wel zo manifest? Veel
merkwaardiger is misschien dat Stuart Mill de malthusiaanse bevolkingsleer
tot in de laatste editie van zijn Principles of Political Economy (1871)
handhaafde en daarbij tevens een connectie met het gegeven van historisch
afnemende meeropbrengsten in de Jandbouw bleef leggen 133). Deze laatste
premisse had in zijn tijd geen realiteitswaarde meer. In elk geval verwierp
Marx spanning tussen bevolking en bestaansmiddelen als grondslag voor
de verklaring van de armoede en de werkloosheid in de kapitalistischindustrii:le samenleving van zijn tijd 13').
Bij alle klassieke economen vormde de bevolkingsleer het uitgangspunt
voor de loontheorie, die we in wezen al zijn tegengekomen bij Adam Smith.
De klassieken hanteerden de zogenaamde loonfondstheorie. Het gemiddelde loonniveau was volgens hen op de lange termijn bezien afhankelijk
van bevolkingsgroei en kapitaalsaccumulatie, althans van dat deel van het
Wealth of nations, vol. I, p. 62.
Essay on population, vol. I, p. 314.
182) Essay on population, vol. I, pp. 311-312, en vol. II, pp. 253-254.
133) Mill, Principles of political economy, with some of their applications to
social science, in: Collected works of John Stuart Mill, vols. II-III (doorlopend
gepagineerd), ed. J. M. Robson, Toronto-London 1965, pp. 154-159 en 729-732.
134) Marx, Das Kapital, 1. Bd., pp. 648-649, 660, 663 en 676. Zie ook : Marx,
Grundrisse der Kritik der politischen Okonomie, Frankfurt-Wien z.j., pp. 499-504.
130)
131)

80

KLASSIEKE ECONOMEN OVER ECONOMIE EN BEVOLKING

kapitaal dat voor loon is bestemd, het loonfonds. Kapitaalsaccumulatie
betekent sterkere vraag naar arbeid en dus loonstijging. De arbeidende
klasse zal hierop reageren met bevolkingsgroei. Hoe ver die groei gaat is
afhankelijk van de welvaartsaspiraties der arbeiders, dus van het minimumbestaansniveau dat zij voor hun gezinnen acceptabel vinden.
Adam Smith dacht hierbij, zoals we hebben gezien, vooral aan het
fysieke bestaansminimum. Malthus, Ricardo en Stuart Mill veronderstelden daarentegen dat dit minimum ook psychologisch bepaald kan zijn,
dus boven het fysieke minimum kan liggen. Door beperking van het kindertal kan een permanent gunstiger ratio arbeidersaantal: loonsom ontstaan 135).
De welvaartsvermeerdering die het gevolg is van deze attitudeverandering,
kan natuurlijk ook nog worden ondersteund door de vergroting van de
loonsom zelf als gevolg van economische groei en kapitaalsaccumulatie. De
verbetering van de levensstandaard als gevolg van de stijging van de reele
koopkracht der lonen is vooral gelegen in de ruimte die ontstaat om naast
primaire goederen, met name graanvoedsel, ook meer andere goederen
te kopen. Hierbij dachten de klassieken vooral aan nijverheidsprodukten of,
in het algemeen, aan ,conveniences of life", dus produkten met een elastischer vraag. Net als bij Smith was bij de andere klassieken de elasticiteit
van de vraag naar graan gering. Hieruit volgt tevens Abels schaarbeweging
van reeel loon en graanprijs onder invloed van bevolkingsexpansie casu
quo -contractie.
3.4. Ricardo's economische visie

Ricardo was voor wat zijn ideeen over de relaties tussen bevolking en
volkswelvaart betreft, een volgeling van Malthus 136). Hun economische
visies vertoonden evenwel enkele fundamentele verschillen. Voor Malthus
bleef zoals voor Adam Smith de landbouw de grondslag waarop de nationale economie berust en waaraan zij haar kracht ontleent. Buitenlandse
handel is een aanvulling op de nationale economische ontwikkeling en geen
kerngegeven. De landlords vormen een wezenlijke schakel in het economisch gebeuren. De landbouw behoeft voor haar instandhouding als basis
van de economie zo nodig protectie door handhaving van de Graanwetten.
Engeland mag geen van het buitenland afhankelijke industriele natie
worden, aangezien dit instabiliteit zou brengen. We zullen zo dadelijk zien
hoe Mal thus deze standpun ten beargumenteerde.
De opvattingen van Ricardo waren op dit punt geheel anders. Hij beschouwde net als Smith en Malthus de landbouw als een produktiesector
die in haar expansie aan grenzen is onderworpen en daarmee een limiet aan
de economische ontwikkeling stelt. Deze limiet wilde hij echter opschuiven
door afschaffing van de Graanwetten, waardoor import van goedkoop
136) Zie voor deze loonfonds-theorie bij de drie auteurs: Malthus, Principles of
political economy, pp. 223-227 en 231-238 ; Ricardo, Principles of political economy
and taxation (1821), ed. Everyman's Library, London-New York 1969, pp. 52-63;
Mill, Principles, pp. 337-354.
13 6) Ricardo, Principles, p. 272.
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voedsel zou gaan plaatsvinden. De buitenlandse handel is in deze visie
een veel wezenlijker factor in het proces van economische ontwikkeling dan
bij Smith en Malthus.
In tegenstelling tot Smith ging Ricardo zeker niet meer uit van een
symbiose tussen de stad en het omringende platteland. Hij voorzag de
mogelijkheid van een zekere emancipatie van de nijverheid en de handel uit
de nauwe verbondenheid met de rurale sector in.de nationale economie.
Engeland zou zich tot op zekere hoogte kunnen gaan specialiseren op
nijverheid en dus afhankelijk worden van internationale arbeidsverdeling.
De groei van Engelands buitenlandse handel is inderdaad kenmerkend
geweest voor aile stadia van de industrialisatie, alhoewel het hoogtepunt pas
na 1850 werd bereikt. Wezenlijk was de afzet van eigen industrieprodukten
en de import van voedsel en grondstoffen 137).
Ricardo was zich bovendien scherp bewust van het industriele mechanisatieproces en erkende zelfs, hoewel aarzelend, het gevaar van technologische
werkloosheid in het geval van een snelle verhoging van de ratio vast: variabel kapitaal. Toch is het effect meestal niet zo ongunstig. Ten eerste
geschiedt mechanisatie bijna altijd zeer geleidelijk, zodat zij kan worden
gefinancierd uit nieuw gevormd kapitaal en niet door intering op het
loonkapitaal, dus op de bestaande werkgelegenheid. Ten tweede verhoogt
mechanisatie, ook al veroorzaakt zij werkloosheid, het netto-winstinkomen
en daarmee de ruimte en de prikkel tot kapitaalvorming, zodat uiteindelijk
weer nieuwe werkgelegenheid ontstaat 138).
Alles wijst erop dat Ricardo de technologisering nog niet als een dominant
gegeven in het economisch Ieven beschouwde, althans niet in die mate als
Marx, die een cumulatief opklimmende ratio vast: varia bel kapitaal en de
groei van een ,arbeidsreserveleger" voorzag. Er zijn volgens Deane en
Cole aanwijzingen dat de netto-kapitaalvorming als percentage van het
nationaal inkomen van Engeland reeds vanaf omstreeks 1780 begon te
versnellen, maar dat de sterkste versnelling pas na omstreeks 1830 optrad 139)
Bovendien bevatte Ricardo's theorie als kernstuk een model van economische groei en stagna tie dat berustte op de premisse van historisch afnemende bodemopbrengsten. De variabelen en relaties in dit model zijn
zodanig gekozen en gespecificeerd, dat het toepasbaar is op prei:ndustriele
economieen. Het hoofdstuk over mechanisatie in de Principles of Political Economy is pas in de derde editie toegevoegd en raakt eigenlijk het
zojuist bedoelde model als kernstuk van de theorie niet.
Het wezen van het ricardiaanse groei- en stagnatiemodel is kort samen
te vatten. Economische groei vereist zowel toeneming van de bevolking een toenemend arbeidsaanbod op tangere termijn - als kapitaalsaccumulatie. De vraag naar arbeid is van die kapitaalsaccumulatie afhankelijk;
het loon wordt immers uit het kapitaal betaald. Zolang er kapitaalsaccumu13 7)
138)

Deane en Cole, British economic growth, pp. 28-29.
Ricardo, Principles, pp. 263-271.
139) Marx, Das Kapital, I. Bd., pp. 650-677, en 3. Bd., pp. 251-270; Deane en
Cole, a.w., pp. 259-264.
6
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latie plaatsvindt, zullen economie en bevolking groeien. Kapitaalsaccumulatie is echter op haar beurt afhankelijk van de winstvoet. Daalt deze tot een
zeker niveau, dan valt de prikkel tot sparen en investeren weg, zodat
economie en bevolking gaan stagneren. De winstvoet is zelf afhankelijk
van de loonkosten en deze weer van de prijzen van loongoederen en van het
reele loonniveau dat de arbeiders voor zichzelf en hun gezin gewoon zijn.
Stijgen door de bevolkingsgroei die de economische groei en de kapitaalsaccumulatie met zich meebrengen, de prijzen van loongoederen, dan zullen
de loonkosten omhoog gaan en daarmee de winstvoet dalen; aangenomen
uiteraard dat in dit lange-termijnproces er niets verandert aan het reele
welvaartsniveau dat de arbeiders wensen.
Bij groei van de bevolking zullen, import van goedkoop voedsel buiten
beschouwing gelaten, de kosten van het levensonderhoud van de arbeidende
klasse onvermijdelijk stijgen. Oorzaak zijn niet de prijzen van nijverheidsprodukten - integendeel, deze dalen in het proces van economische
vooruitgang-, maar de seculaire verhoging van de prijzen van voedsel.
Bevolkingsgroei impliceert immers toenemende behoefte aan voedsel, met
name graanprodukten. De landbouwproduktie is echter, ook als agrarische
produktiviteitsverhogingen in aanmerking worden genomen, op de langere
duur onderworpen aan de stelregel van afnemende marginale opbrengsten,
dus van stijgende marginale kosten van zijn produkten 140). De enige manier
om dan toch de groei naar economie, bevolking en welvaart voort te zetten,
is import van goedkoop voedsel en daarmee een zekere specialisatie van de
nationale economie op nijverheid.
Bevolking en graanprijs zijn dus kardinale variabelen in Ricardo's
model. Willen zijn conclusies geldig zijn, dan moet worden aangetoond
dat winstvoet en loonkosten inderdaad een inverse relatie vertonen, met
andere woorden dat stijgende loonkosten geen invloed hebben op de prijzen
der produkten. Zou dit laatste wei het geval zijn, dan zouden stijgende
lonen een prijsverhogend en geen winstvoetverlagend effect hebben. Ricardo
moet dus nagaan wat de prijzen der produkten reguleert. Aangezien hij
primair geinteresseerd is in lange-termijnverschijnselen, gaat het hem bij die
prijzen van de produkten om de ,long run normal price", die hij net als
Smith ,natural price" noemt. Op voorwaarde van perfecte concurrentie
zullen de feitelijke prijzen, de ,market prices", naar deze lange-termijn
evenwichtsprijs tenderen.
De prijzen van de produkten zijn de ruilvoeten op basis waarvan zij tegen
elkaar worden geruild op de markt, met het geld als ruilmedium. De
natuurlijke ruilvoet - de natuurlijke prijs - van een produkt wordt,
aldus Ricardo, bepaald door de hoeveelheid arbeid, in gelijke tijdseenheden
gemeten, die gemiddeld aan een exemplaar van dat produkt worden besteed.
Produkten worden in evenwichtstoestand geruild op basis van de aan hen
bestede arbeid, de ,labour embodied". Ook de aan kapitaalgoederen
140) Ricardo, Principles, Chapter V, ,On Wages", en Chapter VI, ,On Profits",
over deze relaties tussen econornische groei, bevolkingsgroei en winstvoet.
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bestede arbeid telt hierbij mee; zij zijn immers uiteindelijk ook door arbeid
tot stand gekomen. Kapitaalgoederen zijn dus te beschouwen als indirecte
arbeid 141). Deze arbeidswaardeleer kan aileen geldig zijn, indien niet alleen
de loonshoogte, maar ook winstvoet en pacht geen of althans een slechts
marginale invloed op de prijs uitoefenen.
Bij het loon bestaan er in dit opzicht twee problemen, namelijk op- en
neergaande bewegingen van de algemene loonvoet in de economie en
beloningsverschillen op grond van de diverse graden van bekwaamheid en
intensiteit van de arbeid in de onderscheiden takken van produktie. Afgezien van die laatste verschillen bestaat er in de gehele economie een en
hetzelfde evenwichtsniveau van het loon, dus een en dezelfde loonvoet,
bepaald door de prijzen van de loongoederen en het reele welvaartsniveau
dat de arbeiders gewoon zijn. Het evenwichtsmechanisme, dat ook op de
arbeidsmarkt werkzaam is, zorgt ervoor dat de feitelijke loonniveaus in de
onderscheiden takken van produktie naar die loonvoet tenderen.
Een loonvoet die voor alle produktietakken in evenwicht gelijk is, kan ook
als hij stijgt of daalt, geen invloed hebben op de natuurlijke onderlinge
ruilvoet van de produkten. Als een produkt a per eenheid twee uur en aan
produkt b 1 uur arbeid wordt besteed, dan wordt b tegen a geruild in de
verhouding 2: 1. Deze ratio wordt door stijging of daling van de loonvoet
niet aangetast. Ook het effect van de zojuist vermelde beloningsverschillen
van de factor arbeid is echter praktisch nihil, althans als het gaat om het
verklaren van veranderingen in de natuurlijke prijzen der produkten - en
daar is Ricardo bij zijn lange-termijn analyse van de economie in gemteresseerd. Beloningsverschillen van de arbeid op grond van de diverse graden
van bekwaamheid en intensiteit oefenen natuurlijk invloed uit op de onderlinge ruilwaarde en dus de natuurlijke prijzen der produkten. Zij zijn
echter praktisch geheel een statisch gegeven, want de schaal van de kwalifikatie- en intensiteitsverschillen van de arbeid ,(...) when once formed, is
liable to little variation" 142). Veranderingen in de natuurlijke prijzen kunnen
dus niet tot deze factoren worden herleid.
Verder is er het probleem dat de ratio vast: variabel kapitaal, de graad
van duurzaamheid en de produktietijd in de onderscheiden takken van
produktie niet gelijk zijn. Ricardo herleidt de beide eerste factoren tot de
derde, dus verschillen in produktietijd. Deze verschillen tussen de takken
van produktie leiden ertoe dat gelijke veranderingen van de loonhoogte de
onderlinge ruilvoet der produkten wijzigen. Kortheidshalve zij hier naar
Ricardo's tekst verwezen voor de bebargumentering 143). Het probleem is
volgens Ricardo opgelost met de constatering dat wijzigingen in de natuurlijke prijs slechts ten hoogste 6 a 7% aan deze oorzaak zijn toe te schrijven 144) . De moeilijkheid is natuurlijk niet uit de wereld te helpen, indien
het een economie betreft die snelle processen van ,capital deepening"
141)
1 42)
1 43)
144
)

Ricardo,
Ricardo,
Ricardo,
Ricardo,

Principles,
Principles,
Principles,
Principles,

pp. 5-9 en 13-15.
pp. 11-12.
pp. 18-27.
p. 22.
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kent, althans voor zover die leiden tot grote verschillen in de intensiteit
en duurzaarnheid van vast kapitaal en in de produktietijd 145). Het empirisch
postulaat van die 6 a 7% is dus niet op een hoog-gemdustrialiseerde economie van toepassing, waarin bovendien de arbeidsintensieve dienstensectoren een hoge vlucht hebben genomen.
In een regiem van vrije concurrentie zal net als de loonvoet de winstvoet
in aile produktietakken door het evenwichtsmechanisme van de markt
naar een en hetzelfde niveau tenderen. Verschillen worden immers rechtgetrokken door de transfer van kapitaal 146). Blijft over de pacht, het inkomen
van de grondbezitter, of dat nu de landlord of de boer zelf is- maar in
de Engelse verhoudingen natuurlijk praktisch bij uitstek de landlord. De
pacht is geen beloning voor produktieve offers. Hij is ,(... ) that portion of
the produce of the earth which is paid to the landlord for the use of the
original and indestructible powers of the soil"; hij is niet een prijs voor in
de bodem gemvesteerd kapitaal 147 ).
Verschillen in pacht op het ene of het andere stuk grond en veranderingen
in de hoogte van de pacht op hetzelfde stuk grond oefenen geen enkele
invloed uit op de natuurlijke prijs van landbouwprodukten. De pacht is het
gevolg van de verschillen in natuurlijke vruchtbaarheid die de diverse
grondsoorten bezitten. Bij groei van de bevolking is het nodig om grondsoorten van steeds mindere vruchtbaarheid in gebruik te nemen. De slechtere grondsoorten vereisen telkens meer arbeid en kapitaal of, wat het·zelfde betekent, naarmate de grond slechter is, wordt zijn fysieke opbrengst
minder. Expansie van de agrarische produktie als gevolg van bevolkingsgroei leidt tot afnemende marginale opbrengsten en oplopende marginale
inputs van arbeid en kapitaal. Slechtere grondsoorten worden slechts in
gebruik genomen, indien en zodra de voedselprijs - de graanprijs - zo
hoog is dat de arbeid en het kapitaal benodigd op de marginale grond,
juist voldoende kunnen worden beloond. De marginale grond laat geen
ruimte voor pacht.
Wel is dit laatste het geval bij de intramarginale grondsoorten, die al
eerder, in volgorde van hun natuurlijke vruchtbaarheid, in exploitatie zijn
genomen. Het zijn de opbrengstsurplussen op de intramarginale gronden die
de landlord zich kan toeeigenen als pacht, omdat winst en loon per eenheid
produkt er lager zijn dan de prijs, die immers wordt gereguleerd door de
prijs van het marginale produkt. Pacht ontstaat dus, doordat vanwege de
stijging van de graanprijs de marge van de produktie kan worden verlegd.
De graanprijs wordt gereguleerd door de hoeveelheden arbeid - direct en
ook indirect in de vorm van kapitaal - die in de marginale produktie
worden besteed. De regel dat de onderlinge ruilvoet der produkten wordt
145) Van Holthoon, The road to Utopia, pp. 142-143; H. Barkai, The empirical
assumptions of Ricardo's 93 per cent labour theory of value, in: Econornica, 34
(1967).
146) Ricardo, Principles, pp. 48-50 en 64.
147) Ricardo, Principles, p. 33.
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gereguleerd door de ,labour embodied" is dus, ondanks het bestaan van de
pacht, ook van toepassing op de agrarische produktie 148).
Op grond van de voorafgaande gedachtengang schakelt Ricardo bij een
vrije markt elke andere overwegende invloed op de prijsvorming - de
natuurlijke prijs of de ,long run normal price" - der produkten dan de
,labour embodied" en veranderingen daarin uit. Is de redenering juist, dan
is tevens de inverse relatie tussen loon- precieser: loonkosten- en winstvoet aangetoond. Pacht is !outer het gevolg van verschillen in natuurlijke
vruchtbaarheid van de bodem en heeft dus geen invloed op de winstvoet of de
prijs. Veranderingen in de loonshoogte leiden niet tot overwegende wijzigingen in de natuurlijke prijzen van de produkten. Stijgen de loonkosten, dan
kan dus het effect aileen maar vermindering van de winstvoet zijn en deze
loonkostenstijging is, als reeds gezegd, inherent aan het proces van economische en demografische groei en zal dit proces uiteindelijk tot stilstand
brengen.
De marginate voedselprijs is dus een volstrekt doorslaggevende variabele
in het proces van economische ontwikkeling: ,(. .. ) profits depend on
high or low wages, wages on the price of necessaries, and the price of
necessaries chiefly on the price of food, because all other requisites may be
increased almost without limit", en: , The natural tendency of profits is
then to fall (. . .)" 149). De redenering berust natuurlijk op het uitgangspunt
dat het graan een zwaarwegend bestanddeel van het consumptiepakket van
de loonarbeider is en dat economische groei en kapitaalsaccumulatie
praktisch pari passu worden begeleid door vermeerdering van de vraag naar
arbeid. ,Capital deepening" is in Ricardo's theorie wei als mogelijkheid
present, maar zij is niet zo overheersend dat zij het model aantast. Zij is
immers praktisch geheel beperkt tot de nijverheid en kennelijk ook daar niet
zo dominant dat de bottleneck van de stijgende loonkosten erdoor kan
worden opgeheven, alhoewel volgens Ricardo vanwege de stijgende trend
van de loonkosten ,machinery and labour are in constant competition" 150).
Loonstijging die het gevolg is van de stijging van de kosten van levensonderhoud vermeerdert uiteraard in genen dele de reele koopkracht van de
lonen. Blijft de nominate loonstijging achter bij de stijging van de graanprijs dan verslechtert de rei:He inkomenspositie van de arbeider zelfs. Het
nominate loon zal achterblijven, omdat door de vermindering van de
kapitaalsaccumulatie een ongunstiger verhouding tussen vraag naar arbeid
en bevolking ontstaat. De loonstijging benadeelt de winstinkomens, omdat
zij een depressief effect op de winstvoet heeft. De pachten, dus de inkomens
der landlords, stijgen evenwel. Door de ingebruikneming van steeds slechtere bodem stijgen immers de intramarginale opbrengstsurplussen. Vandaar
dat de landlord belang heeft bij de handhaving van de Graanwetten, dus van
de belemmering van de import van goedkoop voedsel 151). Zou deze import
Ricardo, Principles, pp. 34-48.
Ricardo, Principles, pp. 65-76.
150
) Ricardo, Principles, p. 270.
151) Zie voor deze effecten op lonen en pachten: Ricardo, Principles, pp. 57-58 en
209-210.
148

)

149)
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mogelijk worden gemaakt, dan zouden de bevolkingsgroei en daarmee
tevens kapitaalsaccumulatie en economische groei veel minder afhankelijk
zijn van de binnenlandse voedselvoorziening. Het belang van de landlord
is in strijd met het algemeen belang.
Ricardo heeft dus ten aanzien van economische belangentegenstelling
en speciaal de relaties van het belang van de landlord en dat der ondernemers tot het algemeen belang een standpunt dat exact tegengesteld is aan
dat van Smith. Ook de sterkere accentuering van de functie van de nijverheid en de intemationale handel in de ontwikkeling van de Engelse economie
maakt Ricardo's theorie minder ,fysiocratisch" dan die van Smith.
Toch is zijn theorie van economische groei en stagnatie terecht een
,graanmodel" genoemd 152) en zulk een model heeft geen empirische
betekenis voor de modeme groeieconomie. In het model ligt immers
besloten dat er in ieder economisch groeiproces onvermijdelijk inherente
tegenkrachten in werking treden, die een uitvloeisel zijn van het vastlopen van bevolkingsgroei en kapitaalsaccumulatie op verminderende
marginale opbrengsten van de bodem. Dit postulaat van Ricardo's theorie is
speci:fiek relevant voor een premdustriele produktiestructuur. Hiermee is
ook in overeenstemming dat Ricardo bij expansie van de landbouwproduktie vooral aan extensivering denkt.
Ben pessimist is Ricardo niet te noemen. Hij constateert dat de Engelse
lagere klassen in zijn tijd over consumptiegoederen beschikken die ,(... )
would have been thought luxuries at an earlier period of history", en hij
spreekt van de economische stagna tie als van een toestand ,(...) from which
I trust we are yet far distant (.. .)" 153). Dit standpunt is wellicht mede
ingegeven door de impliciet aanwezige veronderstelling dat economische
en demografische groei en kapitaalsaccumulatie geen snelle, maar eerder
geleidelijke processen zijn, zodat de absolute grens van de landbouwproduktie slechts langzaam wordt genaderd. Nogmaals, de typisch modeme,
cumulatief voortgezette economische groei met al haar onderliggende
oorzaken en factoren lag kennelijk geheel buiten het gezichtsveld van de
klassieke economen.
Voor de tijd van Ricardo en Malthus is wat Schumpeter heeft aangemerkt
als de klassieke preoccupatie met de natuurlijke beperkingen aan de economische vooruitgang redelijkerwijs te verklaren. In het geval van Stuart
Mill is, althans bezien in het Iicht van de economische omstandigheden van
na het midden van de negentiende eeuw, de handhaving van de ricardiaanse
theorie van stagnatie en van de seculaire verschuivingen in prijzen en
factorinkomens een anachronisme te noemen 154). Mills tijdgenoot Marx
bezondigde zich er in elk geval niet aan. Wei kunnen we zien dat Abel
Ricardo's redenering ten aanzien van de seculaire trends in graanprijs
en pachtinkomen en het reele loon hanteert ter verklaring van de werkelijke
trends op dit punt in de preindustriele economieen als gevolg van de
15

2) O'Brien, The classical economists, p. 37.
Ricardo, Principles, pp. 55 en 63.
Mill, Principles, pp. 709-751.
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bevolkingsgroei en de daaruit resulterende verschuiving naar en duurder
worden van de voedselproduktie 1 55).
Van Holthoon verklaart terecht Mills voorzegging van een economisch
stationaire toestand uit een sociaal-ethische afkeer van de competitieve
,kapitalistische" groei-economie. Mill vreesde een economisch stationaire
toestand niet, mits de arbeidende klassen maar tijdig zouden leren hun
kindertal te beperken, zodat zij niet wederom zouden afzakken naar armoede. Bovendien is de nijverheid niet onderworpen aan de wet van afnemende opbrengsten. De mechanisatie staat er borg voor dat aan kosten- en
prijsdaling in de nijverheid geen grenzen zijn gesteld. Daardoor kunnen
welvaartsvermeerdering en vooral arbeidstijdverkorting, die ruimte geeft
aan culturele ontplooiing, ontstaan 156).
3.5. Malthus over economische groei en factorinkomens; zijn overbesparingstheorie en Ricardo's wet der afzetwegen
In tegenstelling tot Ricardo kende Malthus' economische theorie een veel
,fysiocratischer" inslag. Malthus bepleitte zelfs, zoals reeds gezegd, hoe
liberaal-economisch hij verder ook redeneerde, handhaving van de agrarische autarkie voor Engeland door instandhouding van de Graanwetten
en hij benadrukte de sleutelpositie van de landlords in het economisch Ieven.
Hij voorzag bij opheffing der Graanwetten voor Engeland een accentverschuiving in industrieel-commerciele richting, maar wees deze af.
Een sterk op nijverheid en buitenlandse handel georienteerd land kan,
aldus Malthus, welvarend zijn en economische en demografische groei
vertonen . Deze welvaart en groei berusten echter op onzekere basis. Het
land is irnmers afhankelijk van afzetmogelijkheden voor zijn industrieprodukten in den vreemde en van de ontwikkelingsstand van de buitenlandse voedsel- en grondstoffenproduktie. Indien de andere naties economisch slecht ontwikkeld zijn, dan remmen zij de groei van het industrieland. Bovendien zal de industrieel-commerciele ontwikkeling van een land
altijd navolging en concurrentie oproepen. Het zal daarmee uit de markt
worden verdreven. Tenslotte vertoont zulk een land ook binnenlands een
neiging tot industriele overproduktie, met name in produktietakken waarin
kostenbesparende uitvindingen zijn gedaan en die door hun daaruit resulterende winstvoet veel kapitaal aantrekken 157). Malthus doelt hier op de
moderne nijverheid.
Voor de stabiliteit van een nationale economie is het beste een stelsel van
agrarische autarkie en van gelijktijdige ontplooiing van nijverheid en
buitenlandse handel. Die handel zal dan niet de primaire voedselprodukten
omvatten. Hoofdzakelijk agrarische Ianden zijn meestal economisch,
politiek en sociaal achterlijk, ,feodaal". Bloei van nijverheid en handel is
155) Abel, Agrarkrisen und Agrarkonjunktur, pp. 15-17. Zie over deze toepasbaarheid van Ricardo's model ook paragraaf 4 van dit artikel.
156
) Mill, Principles, pp. 752-757. Zie ook de interpretatie van Van Holthoon,
a.w., pp. 165-168.
157) Essay on population, vol. II, pp. 79-83.
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er een teken van dat een land dit stadium voorbij is. De buitenlandse handel
geeft uitbreidingsmogelijkheden aan de nationale groei en welvaart. Een
sterke en autarke rurale sector zorgt er echter voor dat een land niet fundamenteel afhankelijk is van buitenlandse afzetmogelijkheden voor zijn
nijverheidsprodukten en van de import van voedsel en grondstoffen en dat
het niet kwetsbaar is voor opkomende buitenlandse concurrentie. Door de
algemene economische voorspoed in zulk een land zijn de vraag naar
arbeid en daarmee de koopkracht van de lonen ook voor andere produkten
dan voedsel hoog. Tevens zal door de aanwezigheid van een sterk agrarische sector het kapitaal zich niet eenzijdig op de nijverheid richten, zodat
het gevaar van overinvestering praktisch afwezig is 158).
Net als Smith meende Malthus dat de stad en de nijverheid in essentie
afhankelijk zijn van de agrarische surplussen en de afzetmogelijkheden ten
plattelande159). Hij ging echter een belangrijke stap verder met zijn pleidooi
voor handhaving der Graanwetten, die Engeland agrarisch autarkisch
moesten houden en het land dus ervan weerhouden al te zeer in industrieelcommerciele richting te groeien. Als een land redelijk van omvang is en over
vruchtbare bodem beschikt, heeft het ook bij agrarische autarkie voldoende
ruimte voor nijverheid en welvaartsgroei. Weliswaar kan import van goedkoop graan de econornische en demografische groei stimuleren, maar dit
voordeel wordt gekocht met economische onzekerheid en instabiliteit 160).
Er is, aldus Malthus, een uiterste grens gesteld aan de nationale voedselproduktie en daarmee aan de bevolkingsgroei, de uitbreiding van de nijverheid en de toeneming van de welvaart. Naderen een nationale econornie en
bevolking die grens, dan zullen de winstvoet en het niveau van de lonen een
dalende trend vertonen, totdat de prikkels tot kapitaalsaccumulatie en
bevolkingsgroei zijn verdwenen 161). We hebben hier, hoewel wat vaag
geformuleerd, dezelfde idee van stagnatie die we bij Smith en Ricardo
reeds hebben aangetroffen. Dit perspectief is echter geen doorslaggevend
argument tegen nationale agrarische autarkie, zelfs als die met protectie moet
worden gegarandeerd, rnits een land maar een voldoende oppervlak vruchtbare bodem heeft.
Ten eerste zal de demografische expansie ook als de uiteindelijke stagnatietoestand wordt genaderd, nooit zo ver gaan dat alle of een onevenredig
deel van het geproduceerde voedsel wordt verbruikt door de ,direct cultivators" van de grond, met name als gevolg van de groei van de agrarische
loonarbeidende bevolking. In dat geval zouden er nauwelijks meer agrarische
surplussen zijn voor de tewerkstelling in de grondstoffenproduktie en de
nijverheid. Lang voordat dit punt bereikt wordt, zal de rurale bevolkingsgroei afnemen. De landlords en de boeren hebben er immers met het oog
Essay on population, vol. II, pp. 87-91.
Essay on population, vol. II, pp. 76-77.
160) Essay on population, vol. II, pp. 111-113 en 119-121. Zie ook Malthus'
beide pamfletten over deze kwestie uit 1814 en 1815, die zijn opgenomen in: The
pamphlets of Thomas Robert Malthus, New York 1970, pp. 93-173.
161) Essay on population, vol. II, pp. 91-93.
158)
1 59)
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op de handhaving van hun pacht- en winstinkomens helang hij om de vraag
naar arheid in de landhouw vanaf een hepaald niveau niet meer te Iaten
toenemen. Door de tragere toeneming of de stagnatie van het loonfonds zal
dit vanzelf de hevolkingsgroei remmen. Ten tweede zijn er ook afgezien van
import van goedkoop voedsel ruime mogelijkheden om het pad van de
groei van economie en welvaart te verlengen: met name produktiviteitsverheteringen in de landhouw en de nijverheid en uithreiding van de huitenlandse handel 162).
Wat hier tot dusverre over Malthus' visie is meegedeeld, is ontleend aan
het Essay on Population. De gedachtengang wordt verder doorgetrokken in
de Principles of Political Economy. We hehhen reeds geconstateerd dat
Malthus de smithiaanse opvatting van het primaatschap van de landhouw in
de nationale economie versterkte, door te wijzen op het instahiele karakter
van een typisch industrieel-commerciele economie. In de Principles loopt
het hetoog uit op de conclusie dat de landlords met hun pachtinkomens geput uit het agrarisch surplus - in essentiele mate hijdragen aan een
voldoende effectieve vraag, waardoor overhesparing en overinvestering
worden voorkomen. De landlords dragen dus in essentiele zin hij aan het
redelijk functioneren van de economische kringloop. Deze idee maakt een
fysiocratische indruk 163). Malthus sprak vanuit het standpunt van de
agrarische helangen, Ricardo vanuit dat van de industrieel-commerciele.
Malthus' theorie hetreffende de uiteindelijke stagnatie van hevolking en
produktie die we in zijn Principles aantreffen, is in wezen ricardiaans:
de winstvoet in de gehele economie wordt, via de voedselprijs en de loonkosten, gereguleerd door de produktiekosten op de minst vruchthare
hodem; bij steeds verdergaande groei van produktie en kapitaalsaccumulatie zal het vanwege de toenemende hehoefte aan arbeid nodig zijn steeds
minder goede grond te exploiteren; de inverse trends van loonkosten en
winstvoet die hieruit resulteren, zullen uiteindelijk de accumulatie van
kapitaal en daarmee de produktiegroei en de demografische expansie tot
stilstand hrengen 1&4) .
Het ligt voor de hand dat Malthus alle moeite doet om het grondpachtinkomen anders te definieren door zijn opponent Ricardo, die immers het
helang van de landlord ten principale in strijd acht met het algemeen helang.
Volgens Malthus zijn er drie fundamentele factoren, die gezamenlijk het
hestaan en de hoogte van pachtinkomens veroorzaken. Pacht is het surplus
van de prijs van hodemprodukten hoven lonen en winsten op hun normale
niveau, dus hoven de evenwichtsinkomens der argarische producenten. Het
surplus ontstaat primair, doordat de hodem meer ophrengt dan nodig is
voor die Ionen en winsten. Dit is de eerste factor. Ten tweede roept het
heschikhare voedselsurplus immer bevolkingsaanwas op, mede doordat het
Essay on population, vol. II, pp. 91-95.
Zie over dit ,fysiocratisme" van Malthus : Blaug, Ricardian economics,
pp. 80-81.
164) Malthus, Principles, pp. 271-275 en 281-282.
162)
163)
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de basis is waarop de niet-agrarische werkgelegenheid berust en zich uitbreidt.
De derde factor is de natuurlijke differentiele vruchtbaarheid van de
bodemsoorten. Deze zorgt ervoor dat er verschillen in pachtinkomens
bestaan en dat de intramarginale pachten in bet geval van groei van economie en bevolking de tendens hebben toe te nemen, als en voor zover er geen
produktiviteitsverhogingen zijn en dus de produktiekosten dalen. Deze
derde factor heeft echter niets van doen met bet ontstaan van pacht, doch
aileen maar met verschillen in de pachtinkomens 1 6 5).
Ret is volgens Malthus dus onjuist dat Ricardo de differentiele bodemproduktiviteit als uitsluitende oorzaak van bet bestaan en de hoogte van de
pacht aanwijst. Voor de geldigheid van Ricardo's standpunt is bet bestaan
van een pachtloze marge in de agrarische produktie doorslaggevend. Die
marge is er echter niet. Ook de minst vruchtbare grondsoorten brengen
altijd nog wel enige pacht op hoven loon en winst, dus hoven de inkomens
der directe producenten 166).
Vandaar dat Malthus concludeert tot een ,(. . .) strict and necessary
connection of the interests of the landlords with that of the state" 167).
Economische en demografische groei inclusief de ontwikkeling van stad,
nijverheid en handel gaan altijd samen met- of beter: steunen op- uitbreiding van de agrarische surplus-produktie. Daarmee stijgt altijd, althans voor zover bet om expansie van de binnenlandse landbouw gaat, bet
inkomen der landlords. Zolang als de econornie groeit, stijgen dus ook de
pachtinkomens. Ret agrarisch surplus neemt bovendien ook toe indien
door technische verbeteringen de bodemproduktiviteit groeit, met andere
woorden de arbeids- en kapitaalinputs per eenheid produkt afnemen. Deze
produktiviteitsstijging is zowel voor de algemene groei en welvaart als voor
de landlords voordelig.
Agrarische produktiviteitsverhoging maakt bet mogelijk de marge van de
produktie bij een gegeven prijs naar hoven te verschuiven. Zij opent dus de
weg naar extra groei van bevolking en econornie. Wordt zij snel gemtroduceerd, dan zal eerst bet effect zijn dat de slechtere grondsoorten buiten
gebruik worden gesteld. De bevolking is immers op kortere termijn een
nagenoeg constante. Dezelfde voedselvoorraad als voorheen is in zo'n
geval nodig, maar zij komt door de kostendaling ter beschikking tegen
lagere prijzen. Door deze lagere voedselprijzen zullen echter ook de loonkosten dalen en de winstvoet ornhoog gaan. Daaruit resulteren hogere
besparingen en investeringen, meer vraag naar arbeid en bevolkingsgroei,
totdat de nieuwe marge van de voedselproduktie is bereikt. De nieuwe
marge omvat grond die eerder, voordat de technische verbeteringen werden .
toegepast niet in exploitatie was. Dit is een gevolg van de verlaging van de
produktiekosten. De landlord krijgt daardoor niet slechts zijn aanvankelijke
165

)

166)
16 7)

Malthus, Principles, pp. 136, 140-143, 145-147 en 149-153.
Malthus, Principles, pp. 178-182.
Malthus, Principles, p. 194.
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inkomensverlies gecompenseerd. Aangezien in de nieuwe situatie de intramarginale surplussen groter zijn dan in de aanvangssituatie, ontvangt
hij per saldo meer. Bovendien geschieden agrarische verbeteringen meestal
niet abrupt, maar blijven ongeveer in de pas met kapitaalsaccumulatie en
bevolkingsgroei, zodat de landlord nooit of nooit vee! inkomen derft 168).
Ricardo geeft de indruk agrarisch-technische verbeteringen als minder
geleidelijke processen te beschouwen.
Ook Ricardo erkent dat agrarische verbeteringen het mogelijk maken de
marge van de produktie te verleggen en dat de landlord daarvan uiteindelijk
profijt trekt, omdat de intramarginale surplussen dan toenemen. Eigenlijk
zit er dus niet zo vee! verschil in de pachttheorie van hem en die van Mal thus,
behoudens dat laatstgenoemde ook op de marginale bodem altijd nog een
zeker opbrengstsurplus aanwezig acht en bovendien - pour besoin de Ia
cause? - meer nadruk legt op de mogelijkheden tot agrarisch-technische
verbeteringen 169). Malthus erkent zelfs dat import van goedkoop voedsel
het pad van de economische groei extra kan verlengen. Hij is echter op
grond van overwegingen van geheel andere aard minder enthousiast over
deze import.
Malthus zocht bet belang van een sterke nationale agrarische sector nog
op een andere manier te beargumenteren, namelijk door zijn overbesparings- en overinvesteringstheorie, het eigenlijke hoofdthema van zijn
Principles, waarop door de ricardianen werd gereageerd met de aan JeanBaptiste Say ontleende ,wet der afzetwegen": de ontkenning van algemene
overproduktie. In tegenstelling tot Ricardo meende hij dat een groeiende
nationale produktie niet per se en altijd een voldoende effectieve, in macroeconomische zin opgevatte vraag hoeft te ontmoeten. Er is dus algemene
overproduktie mogelijk, met alle gevolgen van dien. Aan de groei van de
investeringen en daarmee aan de economische groei zijn dus nog andere
grenzen gesteld dan die welke samenhangen met de nadering van de uiterste
limiet van de voedselproduktie. Groei van de investeringen komt voort uit
besparingen; er kan dus van overbesparing sprake zijn.
Produktie wordt door Malthus net als door Adam Smith gedefinieerd als
voortbrenging van materiele goederen. Consumptieve diensten behoren
er niet toe. De redenering die tot dit standpunt leidt, is ongeveer gelijk aan
die van Smith 170). De totale effectieve vraag naar- materiele- produkten
gaat uit van de economische produktieven plus de improduktieve inkomensgenieters. Loonarbeiders kunnen een groeiende nationale produktie nooit
tegen zulke prijzen afnemen, dat de factor kapitaal genoeg kan worden
beloond. Zij zouden dan immers ook het winstaandeel in de toeneming van
de produktie moeten ontvangen, waardoor de factor kapitaal van zijn
inkomen zou worden beroofd. De kapitaalsinvesteerders zelf kunnen de
additionele produktie ook niet volledig afnemen. Zij hebben immers geaccumuleerd - anders was er geen produktiegroei geweest - en daartoe uit
168

)

169)
17 0)

Malthus, Principles, pp. 143, 159-161 en 195-197.
Malthus, Principles, p. 197.
Malthus, Principles, pp. 21-48.
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hun inkomens gespaard. Zulke overinvestering kan zich ook voordoen in de
voedselproduktie, ondanks de omstandigheid dat de produktie van voedsel
haar eigen vraag oproept. De bevolking heeft de neiging te groeien met de
toeneming van de voedselvoorraad. Er kan evenwel een time-lag tussen
voedselproduktie en bevolking optreden. De bevolking heeft immers enige
tijd nodig om te reageren op voorafgaande toeneming van de voedselproduktie, uiteraard afhankelijk van de snelheid en de omvang van die
toeneming 171). Er moeten, zeker bij uitbreiding van de produktie, dus
consumenten zijn die zelf niet produceren.
Deze hele redenering is zwak. Met name wordt er geheel aan voorbij
gezien dat er een investeringsvraag is, zowel naar goederen als naar arbeid.
Mal thus had dat van Adam Smith kunnen leren: , What is annually saved
is as regularly consumed as what is annually spent, (. . .) but (. . .) by a
different set of people" 1 72) - in de vorm van loon- en kapitaalgoederen,
zouden wij zeggen. Deze gedachte is een van de uitgangspunten van de wet
der afzetwegen.
De idee dat de totale effectieve vraag tekort kan schieten, vinden wij ook
bij Keynes. De argumentering die Malthus geeft is echter niet keynesiaans.
Zonder verder op dit verschil in te gaan, kan hier in dit verband wei worden
opgemerkt, dat Malthus besparingen en investeringen ook ex ante altijd
aan elkaar gelijk stelt en bovendien niet zoals Keynes monetaire variabelen
in zijn redenering betrekt. De klassieke veronderstelling van de neutraliteit
van het geld wordt door Malthus niet ver!aten. Overigens beschouwde
Stuart Mill, die de wet der afzetwegen handhaafde, het verschijnsel van
speculatieve voorraadvorming op basis van kredietvorming als een oorzaak
van fluctuaties in het economisch Ieven. Het krediet was volgens hem een
kenrnerk van moderne economieen 173) .
Toch is Malthus' zoeken naar een verklaring van economische instabiliteit niet vreemd. Hij achtte, als gezegd, deze instabiliteit kenmerkend voor
modernere economieen, zeker als die zich erg ver op de weg van industrie en
commercie hebben begeven. Spaar- en investeringsdrang scheen in zijn ogen
karakteristiek te zijn voor industriele en commerciele ondernemers. Bovendien verwees hij naar de naoorlogse economische problemen van zijn tijd
in Engeland als bewijs 174) . Een van de kenmerken van de opkomst van de
modemere economieen is het ontstaan van de moderne conjunctuur
geweest. In de prei:ndustriele samenlevingen waren de verstoringen en
depressies die het economisch Ieven troffen, hoofdzakelijk exogeen, dat wil
zeggen door de schommelingen van de oogst en de bevolking bepaald. In
de moderne economieen zijn de verstoringen endogeen. Zij vinden hun
oorzaak in het functioneren van het economisch systeem zelf 175). We vinden
171

Malthus, Principles, pp. 311-329 en 389-412.
Wealth of nations, vol. I, p. 302.
173
) Mill, Principles, pp. 540-544 en 570-576. Zie ook: Mill, Essays on some
unsettled questions of political economy, in: Mill, Essays on econ01nics and society,
in : Collected works, vol. IV, ed. J. M. Robson, Toronto-London 1967, pp. 262-279.
17 4) Malthus, Principles, pp. 413 e.v.
175
) Zie, voor wat de 1andbouw betreft, over de overgang van de crises van het
172

)

)
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in de Principles van Malthus overigens geen aanduiding van een cyclische
beweging met een inherente, automatische correctie op de overbesparing en
overinvestering.
De enige remedie tegen overbesparing en -investering is, volgens Malthus,
dat er naast de produktieven in een samenleving voldoende onproduktieve
inkomensgenieters en dus onproduktieve consumenten bestaan. Een kapitaalsaccumulatie die niet in de pas loopt met de toeneming van het aantal
onproduktieve consumenten of die zo snel gaat dat er vanwege de vraag
naar produktieve arbeid op dat aantal wordt ingeteerd, loopt onherroepelijk
vast. Er valt volgens Malthus te denken aan uitbreiding van het Ieger van
overheidsdienaren, maar hij is toch te veelliberaal econoom om het geheel
in die richting te zoeken, zulks in verband met de nadelige econornische
effecten van forse belastingheffingen en een omvangrijke staatsschuld 176).
Keynesiaans klinkt de aanbeveling tot het Iaten uitvoeren van publieke
werken. De resultaten van deze werken komen, aldus Malthus, niet voor
verkoop op de markt en kunnen dus geen depressief effect hebben op de
prijzen en daarmee op de winsten 177).
De voornaamste bron voor onproduktieve tewerkstelling en dus voor
onproduktieve consumptie zijn echter de inkomens van ,landlords and
persons of property", die de neiging vertonen om hun revenuen niet in
produktie voor de markt te investeren, maar ,(...) to build, to improve and
beautify their grounds, and to employ workmen and menial servants".
lndienstnerning van huispersoneel is absoluut noodzakelijk ,to make the
resources of the higher and middle classes of society efficient in the demand
for material products". Deze klassen zijn zelf uiteraard niet in staat om die
produkten in hun totaliteit persoonlijk te consumeren, zeker niet als het om
normale consumptiegoederen gaat. Zij hebben wei in de vorm van hun
inkomen de koopkracht voor die goederen in han den, die zij in de vorm van
loon kunnen overdragen aan onproduktieve consumenten. De lonen van de
,menial servants" tellen niet mee in de loonkosten van de bedrijven en
oefenen dus geen depressief effect op de winstvoet uit 178).
We hebben al gezien dat Malthus de agrarische grondslag van de Engelse
econornie wilde beschermen door de handhaving der Graanwetten met onder
meer als argument dat overinvestering en instabiliteit juist in de industrieelcommerciele sectoren van de econornie optreden. De winstinkomens van de
kapitalisten-ondernemers zijn irnmers de voornaamste bron van kapitaalsoude type naar de moderne conjunctuur: Abel, Agrarkrisen und Agrarkonjunktur,
pp. 277-289. Het vraagstuk van de cycli in de preindustriele periode en het onderscheid met de moderne conjunctuur is complex en verkeert voor een dee! in discussie.
Het kan hier verder niet worden besproken. Zie evenwel naast Abel ook: F.
Braude) en F. Spooner, Prices in Europe from 1450 to 1750, in: The Cambridge
economic history of Europe, vol. IV, Cambridge 1967, pp. 430-442, en J. de Vries,
Barges and capitalism. Passenger transportation in the Dutch economy, 16321839, in: A. A. G. Bijdragen 21, Wageningen 1978, pp. 304-326.
1 76) Malthus, Principles, pp. 409-412.
1 77) Malthus, Principles, p. 429.
178) Malthus, Principles, pp. 407-409 en 430.
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accumulatie. Bij ,landlords and person of property" denkt hij vooral aan
de passieve, met name de rurale inkomenscategorieen en in een overwegend
industrieel-commercieel land zijn deze niet sterk of sterk genoeg vertegenwoordigd.
Er kan dus, macro-economisch, sprake zijn van algemene overproduktie
en van overinvestering, met name in moderne ,kapitalistisch"-industriele
economieen. Ricardo accepteerde deze aanval op de industriele belangen
niet. Kapitaalsaccumulatie en economische groei kunnen slechts vastlopen
op de afnemende bodemopbrengsten. Overinvestering en overproduktie ,a universal glut" - kunnen er in macro-economische zin niet zijn. De
argumentatie die Ricardo hanteerde - de wet der afzetwegen - behelsde
een evenwichtsredenering op micro-economisch niveau.
Hij erkende dat een industrieel georienteerd land ,is particularly exposed
to temporary reverses and contingencies, produced by the removal of
capital from one employment to another. The demands for the produce of
agriculture are uniform (de elasticiteit van de vraag naar voedsel is gering);
they are not under the influence of fashion, prejudice or caprice". De
allocatie van produktiefactoren tussen de produktietakken is dus Diet immer
op de consumentenverlangens afgestemd. Dit is echter geheel iets anders
dan algemene overproduktie. Het euvel wordt vanzelf gecorrigeerd door het
evenwichtsmechanisme van de markt. De aanpassing kan worden belemmerd door een hoge ratio vast :vlottend kapitaal in de kapitaalstructuur van
een bedrijfstak. Aanpassingsprocessen zijn dus vaak pijnlijk, maar dit is een
kwaad waaraan een economisch ontwikkeld land zich moet onderwerpen;
een rijke koopman klaagt er ook Diet over dat zijn schepen aan de gevaren
van de zee zijn blootgesteld, maar het huis van zijn arme buurman niet 179).
Het is een normale prijs voor vooruitgang.
Een ,universal glut" wordt ook op formeel-logische gronden ontkend.
De vraag kan nooit in macro-economische zin tekortschieten en dus zijn
kapitaalsaccumulatie en economische groei, hoe groot die ook zijn, nooit te
snel of te vecl. Elk aanbod van produkten ter verkoop op de markt schept
zijn eigen vraag; men biedt immers iets ter verkoop aan in ruil voor een
gelijkwaardig produkt. In een toestand van evenwicht zijn bij aile produkten
vraag en aanbod precies op elkaar afgestemd. Er is in dat geval generaal
evenwicht. De marktprijzen zijn dan gelijk aan de natuurlijke prijzen, zodat
tevens kapitaal en arbeid overal voldoende worden beloond. De concurrentie zorgt ervoor dat onevenwichtigheden in de afstemming van vraag naar
en aanbod van de diverse produkten zichzelf corrigeren, met andere woorden: de feitelijke toestand tendeert voortdurend naar het evenwicht 180).
De wet der afzetwegen was een voorafschaduwing van de walrasiaanse
evenwichtstheorie.
Ricardo, Principles, pp. 175-177.
Ricardo, Principles, pp. 192-197. Zie over de discussies tussen de aanhangers
van de wet der afzetwegen en de auteurs van de diverse theorieen van economische
verstoringen: Th. Sowell, Say's law. A historical analysis, Princeton (N.J.) 1973.
1 79 )
180)
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Ricardo nam een wat merkwaardige positie in het economisch denken
in. Enerzijds in zijn graanmodel van economisch-demografische groei en
stagnatie is het licht van de realiteiten van de moderne economische
geschiedenis van de industriele naties niet te handhaven. Anderzijds speelde
hij met zijn aanval op de Graanwetten en zijn poging de theorie van algemene overproduktie te weerleggen veel meer dan Malthus in op de feitelijke
ontwikkeling van het Engeland van zijn tijd naar de positie van ,workshop
of the world". Overigens waren open, commerciele en qua nijverheid sterker
ontwikkelde economieen ook in de prei'ndustriele verhoudingen denkbaar,
getuige die van Holland en Zeeland, door Malthus echter aangewezen als
voorbeelden van kwetsbare eenzijdigheid 181).
We hebben gezien dat de smithiaanse evenwichtstheorie steunde op
enkele premissen: dat in een stelsel van vrije markteconomie de concurrentie perfect en de mobiliteit van produktiefactoren volledig zijn. In zo'n
economisch universum zijn de ondernemingen klein, of relatief klein, en
hun ratio vast: vlottend kapitaallaag. Een hoog-geindustrialiseerde economie voldoet veel minder aan deze premissen, maar Ricardo's evenwichtstheorie steunde er nog wel op, met dien verstande dat hij oog had voor het
verstarrend of minstens hinderend effect van een hoger aandeel van het
vaste kapitaal in de produktie. Hij doelde hierbij vooral op de mechanisatie
in de nijverheid 182).
Van beslissende betekenis voor de empirische geldigheid van de theorie
van het min of meer perfecte aanpassingsmechanisme van de vrije markt
is natuurlijk ook de omvang van de publieke sector in de economie. De
klassieken hadden, zoals bekend, allen moeite met een al te grote uitbreiding van het aandeel van belastingen, overheidsschuld en overheidsbestedingen in de nationale economie, ofschoon zij geen van allen een starre
conceptie van een ,nachtwakersstaat" hadden 183). Het staat in elk geval
vast dat in hun tijd het aandeel van de publieke sector in het nationale
inkomen ook in feite gering was. Voor Engeland zijn de lopende uitgaven
van openbare zijde voor 1860 geschat op 6% van het netto nationale inkomen 184).
Hoewel Stuart Mill zich, later in de negentiende eeuw, zeer wei bewust
toonde van de groei en de schaalvergroting in het fabriekswezen 185),
brak hij niet met de premissen van de klassieke evenwichtstheorie, net zo
min trouwens als Walras of Marshall. Mills tijdgenoot Marx zag echter
in het moderne produktiestelsel progressieve kapitaalsintensivering,
concentratie en schaalvergroting optreden, die noodzakelijkerwijs de
concurrentie minder perfect maken ; zij leiden tot monopolievorming en
181)

Essay on population, vol. II, pp. 84-85.
Ricardo, Principles, p. 177.
183) Zie voor de klassieke visie op de functies van de staat: O'Brien, The classical
economists, en: L. Robbins, The theory of economic policy in English classical
political economy, London 1953.
184) Deane en Cole, British economic growth, p. 268.
185) Mill, Principles, pp. 131-135.
182)
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scheiding tussen bezit en management in de naamloze vennootschappen
en bovendien tot staatsinmenging 186) . In de klassieke conceptie waren
kapitaalbezit en management nog overwegend in de persoon van de ondernemer verenigd 187).
Ook de economische crisis- en overproduktietheorie van Marx steunde
op de gedachte dat er in een industrieel-kapitalistisch stelsel door de inherente tendens tot schaalvergroting en kapitaalsintensivering en -accumulatie geen perfect afstemmings- en aanpassingsmechanisme van de vrije
markt kon zijn, maar daarentegen ernstige en cumulerende verstoringen en
onevenwichtigheden. Technologisering schept een ,industrieel reserveleger"
Malthus onderkende reeds dat een industrieel-commercieel syteem zijn
specifieke verstoringen kan vertonen. Marx bewoog zich echter bij de
verklaring van zulke verstoringen op een veel hoger theoretisch niveau
dan Malthus 188). Een van de oorzaken van dit verschil is ongetwijfeld dat
Marx door de tijd waarin hij leefde, veel meer dan Malthus werd geconfronteerd met de technologisch-economische kenmerken van de moderne
geschiedenis.
4.

ENKELE NABESCHOUWINGEN

In de inleiding op dit artikel is aangekondigd dat de ideologische en
politieke stellingnamen van de klassieke economen buiten beschouwing
zouden blijven. Deze abstractie zou, indien die stellingnamen het wezen van
hun visie waren geweest, niet veel ter behandeling hebben overgelaten.
Ongewijfeld hadden de ideologische en politieke standpunten veel invloed
op de theorie. Men denke maar aan de tegenstellingen tussen Smith, Ricardo
en Malthus voor wat betreft hun visies op de verhouding tussen bepaalde
groepsbelangen en het algemeen economisch belang. Toch laat de terzijdestelling van de buiten-wetenschappelijke invloeden op hun visies stukken
werkelijke, aan wetenschappelijke maatstaven beantwoordende theorie
over.
Volgens Schumpeter hoeven ideologieen of andere buiten-wetenschappelijke motivaties niet onverenigbaar te zijn met wetenschappelijk valide
theorievorming, al kunnen zij die wei bemoeilijken. Voor zover er van zulke
theorievorming sprake is, kan zij los van ideologieen worden bekeken en
gewaardeerd, ook al is zij ter ondersteuning van diezelfde ideologieen
gebruikt 189). Theorie kan dus worden benaderd als een ,ordo sui generis".
Dit is in elk geval op de klassieken van toepassing. Auteurs als Dobb en
Meek zouden dit ontkennen, omdat naar hun oordeel iedere theorie in haar
kern niet onder de dominante invloed van buiten- of voor-wetenschappelijke
inspiraties uitkomt.
We hebben gezien dater in de klassieke theorie elementen zitten die zijn
186)
18 7)

Marx, Das Kapital, 3. Bd., pp. 452-456.
Schumpeter, History of economic analysis, p. 545.
168) Zie voor de crisis- en overproduktietheorie van Marx: Das Kapital, 1. Bd.,
pp. 640-740, en 3. Bd., pp. 251-277.
189) Schumpeter, a.w., pp. 10-11, 31-32 en 38-39.
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te beschouwen als een zinvolle benadering van bepaalde samenhangen in
de structuur en de evoluties van econornieen van het premdustriele type.
Hoogtepunt is in dit opzicht Ricardo's ,graanmodel". Opvallend aan Ricardo is op zichzelf al dat hij als een der eersten met succes te werk is gegaan
volgens wat wij nu een model-analyse plegen te noemen 190).
Schumpeter kwalificeert Ricardo's systeem, hoewel briljant, toch als een
,detour" in de geschiedenis van de econornische wetenschap, die met de
neo-klassieken en speciaal de walrasiaanse evenwichtsanalyse weer op het
rechte pad zou zijn gezet 191). Daar staat tegenover dat de klassieke theorie
relevant blijkt te zijn voor premdustriele econornieen. Men kan het ook als
volgt uitdrukken: zouden we de klassieke theorie rnissen, dan nog dient
het onderzoek van de preindustriele econornieen, wil het hoven het descriptieve niveau uitstijgen, gebruik te maken van modellen of verklaringsschema's die mede berusten op uitgangspunten, zoals we die in de klassiek
theorie aantreffen. Wat dit betreft is Ricardo's model dus geen detour.
Yoor de bevolkingszijde is een ,malthusiaanse" benadering de aangewezene.
Wel is het, zoals in de inleiding reeds opgemerkt, nodig- en ook mogelijk - de klassieke theorie met modeme inzichten en begrippen aan te
scherpen. Bovendien waren er zeker mankementen in de theorie. Ook lijkt
de bekende klassieke preoccupatie met het zoeken naar een in zichzelf
invariabele maatstaf voor de natuurlijke ruilwaarde, de ,long run normal
price", der produkten niet zo relevant. Ricardo, die, uitgaande van zijn
arbeidswaardeleer, als maatstaf de ,labour embodied" koos, en ook
Malthus besteedden veel aandacht aan dit probleem 192). Essentieel voor
Ricardo's model van econornische ontwikkeling is echter slechts, dat daarin
aan de arbeidsinput een dominante invloed toevalt vanwege het effect van
de afnemende marginate opbrengsten van de bodem op de arbeidskosten
en via deze op de winstvoet.
In het klassieke schema van economische groei en stagnatie en van de
seculaire tendenties in de prijzen en inkomens waren monetaire factoren als
autonome variabelen absent. De klassieken kenden aan het geld slechts
de technische functies van ruilmiddel en waardemeter toe. Zowel in de
mercantilistische als in de modeme econornische theorie wordt daarentegen aan de monetaire zijde van het economisch Ieven meer betekenis
gehecht. Geld is niet ,neutraal". In de klassieke theorie worden alle verschijnselen, ook die in de ontwikkeling van prijzen en inkomens, verklaard
vanuit de ,reele" zijde van het econornisch Ieven.
Tast het neutraal stellen van het geld de toepasbaarheid van het klassieke
schema op historisch-econornische verschijnselen aan? Het is hier niet de
plaats om op zichzelf in te gaan op de kwestie van de invloed van specifiek
O'Brien, The classical economists, p. 37. Zie ook Schumpeter, a.w., p. 474.
Schumpeter, a.w., p. 469-474.
Er wordt in het verband van dit artikel niet verder op deze kwestie ingegaan.
Men raadplege hierover de in noot 58 geciteerde literatuur. Men vergelijke ook
moderne handboeken, bijv. R. G. Lipsey en P. 0. Steiner, Economics, New York
1975, waarin het hele probleem niet meer voorkomt.
190)
191)
192)
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monetaire variabelen - M en V in Irving Fishers vergelijking - , bijvoorbeeld in het geval van de seculaire prijzen- en inkomenstrends in de zestiende
eeuw 193). Wel is het zo, dat in de moderne economische historiografie voor
de verklaring van die trends in de eerste plaats of minstens in hoge mate de
vinger wordt gelegd op de door de toenmalige bevolkingsgroei gei:nduceerde
toeneming van de autonome vraag, die werd geconfronteerd met relatieve
aanbodsinelasticiteiten in de agrarische sector. Als gevolg daarvan, zo stelt
Abel, stegen de prijzen, vooral die van prirnaire voedselprodukten, die de
neiging hadden uit te lopen op de prijzen van consumptiegoederen met een
minder inelastische vraag; er vond een accentverlegging in de produktie
plaats naar graan; de reele koopkracht van de lonen verminderde en de
grondpachtinkomens gingen omhoog 194) . Deze effecten zijn we reeds
tegengekomen als kenmerken van expansiefasen in premdustriele econornieen en bevolkingen; het zijn door ,reele" variabelen veroorzaakte
effecten.
Hoewel het neutraal stellen van het geld door de klassieken in algemene
zin onjuist is, kan hun schema van economische ontwikkeling, speciaal het
ricardiaanse, van toepassing worden geacht op de zojuist vermelde prijzen-,
inkomens- en produktietrends, gevolg als die zijn van een toenemende
spanning tussen bevolkingsgroei en voedselproduktie. De stijging van de
voedsel- en met name de graanprijzen maakt het mogelijk de agrarische
produktie ook bij stijgende marginale inputs van arbeid en kapitaal uit te
breiden. De uiterste grens van die uitbreiding is het punt waarop de marginale kosten gelijk zijn aan de prijs. Zou bij bevolkingsgroei de uitbreiding
van de voedselproduktie geschieden tegen constante of dalende marginale
inputs van arbeid en kapitaal, dan zou het ontwikkelingspatroon van
prijzen en inkomens fundamenteel anders zijn. Met dit model zijn natuurlijk
niet aile soorten prijsbewegingen op de seculaire termijn in de prelndustriele
econornieen verklaard, bijvoorbeeld niet de toenemende intracontinentale
parallelliteit van de bewegingen in de graanprijs als gevolg van de groei van
de intracontinentale handel in de vroeg-moderne periode. De klassieke ricardiaanse - theorie is dus slechts voor een bepaalde groep van verschijnselen relevant, hoewel deze verschijnselen een grote betekenis hadden.
Helemaal volledig is Ricardo's model overigens niet. Ter vereenvoudiging
reduceert hij bijvoorbeeld de voedselproduktie tot de voortbrenging van
graan, terwijl in de historische realiteit de graanprijs en de prijzen van de
minder prirnaire voedselsoorten een differentieel beeld vertoonden. Dit
doet evenwel in wezen niet af aan de verklarende kracht van het model.
Essentieel daarvoor is immers dat aan de primaire voedselprodukten een
193) Zie hierover bijv. : Braude! en Spooner, Prices in Europe from 1450 to 1750;
F. Mauro, Le XVIe siecle europeen. Aspects economiques, Paris 1970, pp. 216-222.
194) Abel, Agrarkrisen und Agrarkonjunktur, pp. 14-17 en 113-141; Slicher
van Bath, Agrarian history, pp. 195-206; dezelfde, Agriculture in the vital revolution, pp. 50-54; Abel wijst er, zoals bekend, op dat monetaire verklaringen tekort
schieten als het gaat om deze relatieve verschuivingen in de prijzen- en inkomensstructuren.
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dominante plaats in de Ioonbesteding en een inelastische vraag worden
toegekend. In combinatie met de regel van de afnemende bodemopbrengsten
geeft dit bij bevolkingsgroei de uitkomsten die het model voorzegt.
De klassieken kenden geen van allen de seculaire historische golfbewegingen in bevolking, produktie, prijzen en inkomens. Dit geldt ook voor de
bevolkingsanalyses van Malthus, hoewel zijn Essay on Population zeer
uitvoerige historische beschouwingen omvat. Wei had hij een notie van
duurte- en epidemische mortaliteitscrises, dus de korte-termijncrises,
en van de seculaire welvaartseffecten van bevolkingsgroei en fertiliteitsbeperking. De endogeen economische onevenwichtigheden die hij in zijn
Principles op het oog had, kwamen volgens hem voort uit overbesparing
en overinvestering in proportie tot de macro-economische effectieve vraag.
Dit is een heel ander vraagstuk - als zodanig door Malthus zelf ook
onderscheiden - dan dat van spanning tussen bevolkingstal en bestaansmiddelen, waarbij het probleem juist het relatief achterblijven van het
aanbod bij de vraag is.
Het klassieke - en zo ook het ricardiaanse - schema van economische
en demografische ontwikkeling veronderstelde min of meer lineaire groeicurven van produktie en bevolking, die na een bepaald stadium gaan afvlakken; de groei vertraagt dan, om plaats te maken voor stagna tie. In
de historische werkelijkheid echter hadden de curven van bevolking,
produktie en prijzen een golvend verloop ; fasen van expansie, contractie
en groeivertraging wisselden elkaar af.
Er is al op gewezen dat in de neergaande fasen van bevolking en agrarische
produktie in prijzen, inkomens en samenstelling van het produktiepakket
trends lieten zien die globaliter het tegengestelde vormden van dat in expansieperioden. Indien het ricardiaanse schema een correcte benadering is van
bepaalde fundamentele samenhangen en tendenties in opgaande fasen,
kan het omgekeerde van het schema voor contractiefasen worden gebruikt.
De verwaarlozing van de historische golfbewegingen door de klassieke
auteurs is natuurlijk te verklaren uit de omstandigheid dat die pas in het
modeme, kwantitatieve historische onderzoek zijn waargenomen.
Het ricardiaanse model bevat natuurlijk niet aile verschijnselen en factoren
die in de concrete seculaire golfbewegingen van belang zijn geweest. Zo
wijst Slicher van Bath erop dat in de zestiende eeuw waarschijnlijk de
groei van het aantal paarden, gevolg van de expansie van het transport, een
extra stirnulans aan de opwaartse beweging van de graanprijs gaf 195) .
We hebben ook al gezien dat de Zwarte Dood van 1347-1350 minstens
voor een deel als exogene, dus accidentele, factor te beschouwen is. Belangrijker is het feit dat de zeventiende-eeuwse depressie minder diep was
dan die van de late Middeleeuwen, zeker mede een gevolg van de omstandigheid dat de economische bestaansbasis toen al steviger begon te worden.
De premdustriele economische structuren waren dus niet geheel bevroren,
zelfs verre van dat. Er mag ook niet worden vergeten dat de vroeg-modeme
195)

Slicher van Bath, Agrarian history, p. 195.
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tijd in bepaalde opzichten als een voorbereidende fase voor de moderne
economische groei is te beschouwen 196).
Aile nuanceringen, verschijnselen en factoren te omvatten, is echter niet
de functie van een model, een abstractie als dat is van de werkelijkheid.
Beslissend voor de toepasbaarheid van het ricardiaans economisch ontwikkelingsschema is, dat er seculaire golven zijn geweest, waarvoor de
verhouding van bevolkingstal tot produktie en produktiviteit in de landbouw een essentiele verklarende variabele vormt. Dit geldt ook nog voor de
zeventiende eeuw. De factoren die toen werkten in de richting van versterking van de economische structuur, waren uiteraard seculaire factoren.
Zij zijn niet in het ricardiaanse schema in zijn meest eigenlijke zin opgenomen. Niet alle seculaire trends en samenhangen worden dus door dat
schema verklaard. Voor zover echter de zojuist vermelde verhouding
betekenis had - en dat had zij altijd tot op zekere hoogte - is de ricardiaanse visie van toepassing. Overigens waren aile klassieken, inclusief
Ricardo, er zich van bewust dat er diverse structurele economische ontwikkelingsniveaus kunnen zijn en dat de bestaansmogelijkheden in Europa
in de recentere perioden verbeterd waren.
Een ander punt is dat de gevolgen van expansie of contractie van bevolking en produktie op de inkomens-, bezits- en welvaartsposities van de
diverse groepen producenten en consumenten ingewikkelder waren 197)
dan in de klassieke theorie tot uitdrukking komt. Het driedelig schema
loonarbeiders - kapitalisten - grondbezitters is immers als beschrijving
van de socio-economische realiteit te simpel. Hierbij moet echter worden
aangetekend dat dit schema door de klassieken niet primair was bedoeld
voor de analyse van de socio-economische stratificatie, maar voor die van
de economische realiteit. Hiertoe zijn niet groepsinkomens, doch economische factorinkomens van belang, hoewel beide categorieen wei met
elkaar te maken hebben.
In Ricardo's model wordt de bevolking primair als een endogene variabele behandeld: economische groei roept door de stijging van de vraag naar
arbeid bevolkingsgroei op; deze, economisch gei"nduceerde, demografische
expansie doet vervolgens de graanprijs en daarmee de loonkosten stijgen;
daardoor stagneren uiteindelijk de kapitaalsaccumulatie, de vraag naar
arbeid en zo ook op zijn beurt ook de bevolkingsgroei zelf. Eventuele
exogene invloeden van de factor bevolking worden dus buiten beschouwing
gelaten, alhoewel Ricardo daar wei besef voor had, getuige zijn aanvaarding
van Malthus' bevolkingsleer. Hij wilde echter in zijn Principles economische
en niet demografische verschijnselen verklaren.
In de historische werkelijkheid zelf zijn de demografische ontwikkelingen
196) Klein, Kwantitatieve aspecten van de Amsterdamse roggehandel. Zie op
dit punt ook: J. de Vries, The economy of Europe in an age of crisis, 1600-1750,
Cambridge 1976, passim en pp. 243-253.
197
) Zie hierover: Slicher van Bath, Twee sociale stratificatie's in de agrarische
maatschappij in de preindustriele tijd, in: A. A. G. Bijdragen 15, Wageningen
1970.
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niet aileen of niet op een simpele manier te herleiden tot economische
variabelen, in Ricardo's geval tot de vraag naar arbeid en via deze tot de
kapitaalsaccumulatie. In de werkelijkheid hadden demografische expansie,
contractie of stagnatie, ook indien niet tot stand gekomen volgens de
relaties van Ricardo's model, als autonome vraagfactoren invloed op de
varia belen van het model. lngeval van bevolkingscontractie: daling van de
graanprijs, vermindering van de graanproduktie, stijging van het reele
loon en dating van de grondpachtinkomens. De eventuele exogene invloeden
van de factor bevolking moeten dus aan het model als variabele worden
toegevoegd.
De klassieke economen kenden in hun theorie nog een ander uitgangspunt, waarop naar aanleiding van Adam Smith al is gewezen, namelijk
dat van een verregaande penetratie van de markt in het economisch leven.
In hun visie heeft het marktmechanisme een regulerende en sturende
invloed op het econornisch leven. Naarmate een economie duidelijker het
karakter van een markteconornie heeft, is ook die invloed sterker. De
penetratie van marktrelaties in het economisch Ieven werd door de klassieken als een historisch proces beschouwd. Smith sprak van ,(... ) that
rude state of society (... ) in which exchanges we seldom made, and in
which every man produces everything for himself (... )" 198). Een mindere
mate van commercialisering was volgens hem ook nog kenmerkend voor de
feodaal-agrarische economie. Stuart Mill formuleerde het als volgt: in
vroeger tijden werden in Europa de inkomens en de prijzen nog niet of in
mindere mate gereguleerd door ,competition", dus op de vrije markt, maar
door ,custom", dus door sociale conventies. Mill meende dat hij de toepassing op de werkelijkheid van de econornische theorie van zijn tijd, die
immers van ,competition" uitgaat, rekening moet worden gehouden met
dit typologisch verschil tussen werkelijke, historische economieen 199).
Dit door Adam Smith en Stuart Mill geconstateerde verschil heeft
consequenties voor de structuur en de wijze van functioneren van het
econornisch Ieven. Een niet of weinig marktgeorienteerde economie zal
hoofdzakelijk ruraal zijn. Er is weinig specialisatie binnen de rurale gemeenschappen zelf of ertussen. Het ambacht heeft een overwegende locaalverzorgende functie. Er is nog weinig functionele differentiatie tussen de
factoren arbeid en kapitaal en daarmee tussen loon en winst als factorinkomens. Arbeids-, grond- en kapitaalmarkten zijn nauwelijks ontwikkeld
of minstens zeer imperfect. Op winst georienteerd ,ondernemerschap" is
in zo'n situatie minder relevant. De agrarische produktiehuishoudingen
zijn overwegend gesloten - autarkisch en autoconsumptief -, afgezien
van enige beperkte marktbindingen en van niet-marktgebonden economische relaties tot de nederzetting of het domein. De geldeconornie is
weinig ontwikkeld.
Natuurlijk heeft dit beeld in hoge mate het karakter van een abstractie,
198
)
199
)

Wealth of nations, vol. I, p. 241.
Mill, Principles, pp. 239-244.
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waaraan de werkelijke preindustrit:le economieen, ook de typisch ruraal
georienteerde, meer of minder imperfect beantwoordden. Zelfs de prehistorische economieen die we enigszins kennen, waren meestal wei in
enig - rudimentair - ruilnetwerk opgenomen, laat staan de agrarische
huishoudingen van het middeleeuwse of het vroegmoderne Europa.
In dat Europa vinden we geografisch diverse graden van commercialisatie
van het boerenbedrijf, afhankelijk van de nabijheid van een stad of van de
mate waarin een agrarische regio aansluiting had op de intracontinentale
of interregionale handelsbewegingen. In een en dezelfde regio konden
overigens marktgeorienteerde en niet-marktgeorienteerde bedrijfstypen
naast elkaar bestaan. Vooral in de minder vercommercialiseerde en geilrbaniseerde gebieden was het boerenbedrijf evenwel nog aanzienlijk autarkischautoconsumptief van karakter. Verder zien we in het algemeen dat karakter
pregnanter worden, naarmate we verder in Europa's preindustrieel veri eden
teruggaan 200).
Er waren dus naar tijd en plaats belangrijke verschillen in ontwikkelingsniveau, die nauw verbonden waren met verschillen in specialisatie en
differentiatie en van penetratie van de markt- en geldeconomie. De klassieke
theorie heeft, gezien haar hier bedoelde uitgangspunt, vooral betrekking
op de meer ontwikkelde preindustriele economieen. We mogen niet vergeten, dat de klassieken, hoewel zij enerzijds de ware economische groei- en
welvaartspotenties in hun eigen tijd niet als zodanig en ten voile herkenden,
toch ook weer niet dachten vanuit de ervaringswereld van de minder of de
minst ontwikkelde preindustriele samenlevingen.
Hun theorie zegt, ook als het gaat om de spanning tussen bevolking en
voedselproduktie als factor in de economie, meer over economieen met
,extraverte", in een marktgeorienteerd milieu functionerende produktie-en
consumptiehuishoudingen, die daardoor tevens een redelijk hoge graad van
differentiatie en specialisatie kennen. In de daarnet omschreven relaties
van Ricardo's model en ook in de theorie van Smith bijvoorbeeld is de op
winstmaximalisatie gerichte investeringsdrang van de ,ondernemer" een
wezenlijke veronderstelling, de motor van het economisch proces. Als
ervan wordt uitgegaan dat het toe- of afnemen van de spanning tussen
bevolking en voedselproduktie zich manifesteert in de prijsvorming, looninkomens en winstvoet, dan wordt een markt- en geldeconomie verondersteld en geen economie waaraan specialisatie, factor-differentiatie, markt,
ruil, handel en geld geheel voorbijgaan of waarin zij slechts marginale
verschijnselen zijn.
Dit typologisch verschil tussen economieen kan ook worden gedemonstreerd met Ricardo's theorie van het wezen en de hoogte van de grondpachtinkomens. Smith achtte, zoals we hebben gezien, deze inkomens
,price-determined": hoeveel de grondbezitter ontvangt, is afhankelijk van de
hoogte van de prijzen van de bodemprodukten. Ricardo scherpte deze
200) Slicher van Bath, Agrarian History, pp. 14-18 en 23-24; dezelfde, Twee
sociale stratificatie's, p. 68.
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conclusie aan door de pachtinkomens gelijk te stellen aan de intramarginale
opbrengstsurplussen in de rurale sector. Bij demografische expansie zullen
deze surplussen stijgen vanwege de tendens tot oplopende marginate inputs
van arbeid en kapitaal, gecombineerd met de verhoging van de voedselprijzen.
Is deze opvatting correct? W . Abel meent van wei. Hij onderscheidt
historisch bezien twee soorten pachtinkomens, die overigens gecombineerd
kunnen voorkomen: de ,Feudalrente" en de ,Grundrente". De vormen
en de hoogte van de eerste werden bepaald door macht, gewoonte en recht.
Deze soort kan dus per definitie niet vanuit de economische theorie worden
verklaard. De Grundrente is afhankelijk van de agrarische opbrengstprijzen enerzijds en grondschaarste, differentiele vruchtbaarheid en
ligging ten opzichte van de markt anderzijds. Dit is het ricardiaanse pachtinkomen 201).
Als de prijzen van agrarische produkten samen met schaarste- en kostenfactoren het pachtinkomen bepalen, komt de markt in het beeld. De landlord, zegt Smith, probeert te nemen ,(. . .) what the farmer can afford to
give", namelijk wat de verkoop van agrarische produkten oplevert hoven
de kosten en de ,ordinary profits" 202). In Ricardo's visie zijn voor de
hoogte van de pacht de verschillen in , labour embodied" op de diverse
soorten grond gecombineerd met de hoogte van de agrarische prijzen
beslissend. Aangezien op die diverse grondsoorten loonvoet zowel als
winstvoet door het marktmechanisme geegaliseerd worden, bepaalt datzelfde mechanisme wat de landlord kan nemen. , Custom" heeft hier geen
of slechts een secundair effect, de economische theorie treedt echter wei als
verklaringsinstrument in het veld.
Ricardo definieert de pachtprijs ook als de prijs voor ,(.. .) the use of the
original and indestructible powers of the soil". Hoe grater deze ,powers"
van een stuk grand, des te hoger de pachtprijs, uiteraard mede afhankelijk
van de plaats die de grand in de intramarginale rangorde inneemt. Dit is de
pachtprijs in eigenlijke zin. Hiervan dienen te worden onderscheiden de
inkomsten die de landlord ontvangt voor het door hem gemvesteerd of ter
beschikking gesteld kapitaal 20 3). Dit onderscheid is belangrijk, omdat de
landlords meestal, ook in de vroegere geschiedenis van Europa, niet louter
als bezitters bij hun grond betrokken waren .
Aan de klassieke theorie van de grondpachtinkomens ligt nog een institutionele premisse ten grondslag, namelijk die van de verdeling van het
grondbezit. Zouden er in Ricardo's economische universum - om dat als
voorbeeld te nemen - geen grootgrondbezitters bestaan, maar zou de boer
zelf de grand bezitten, dan waren er nog wei de intramarginale opbrengst
surplussen. Die zouden in dat geval, zoals Ricardo zelf opmerkt, aan de
boer toevallen 204) . In de historische werkelijkheid waren niet overal pacht201)
20 2)
203)

204)

Abel, Agrarkrisen und Agrarkonjunktur, pp. 20-22.
Wealth of nations, vol. I, pp. 131-132.
Ricardo, Principles, p. 33.
Ricardo, Principles, pp. 38-39.
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verhoudingen aanwezig; ook kleinbezit - gehele zelfstandigheid van de
boer - kwam voor.
Tot slot nog enkele opmerkingen over de korte-termijnfluctuaties in de
economieen van het preindustriele type en over de bruikbaarheid van de
moderne economische theorie voor oudere economieen. We hebben eerder
in deze nabeschouwing gezien dat de klassieke theorie niet toepasbaar is
op alle lange-termijnontwikkelingen die zich hebben voorgedaan, maar
alleen op de door wederzijdse inwerking van bevolking en economie bepaalde lange golven. De klassieke theorie geeft ook geen verklaring van de
korte fl.uctuaties in de voedselprijzen, die door geheel andere factoren
werden veroorzaakt, voornamelijk misoogsten of juist goede oogsten. In
de lange golven was de factor bevolking, dus de vraagzijde, beslissend. In
de korte fluctuaties ging het eerder om factoren die het aanbod belemmerden
of stimuleerden. Overigens mogen de lange- en de korte-termijnverschijnselen niet als van elkaar geisoleerd worden beschouwd. Als seculair bezien
de economische structuur sterker wordt - en dat is hij in de loop van de
prei"ndustriele geschiedenis geworden -, dan valt te verwachten dat zowel
de spanning op de lange termijn tussen een groeiende bevolking en de
produktie als de korte aanbodfluctuaties minder hevig worden 205). De
klassieke economen wisten dit al.
Er bestaan diverse meningen over de bruikbaarheid van het moderne
economisch-theoretische instrumentarium voor prei"ndustriele economieen 206 ). Het behoeft natuurlijk nauwelijks nader betoog en er is in de
inleiding al op gewezen dat vele moderne begrippen en noties - Iaten we
zeggen: een moderne input-output tabel van een nationale of zelfs regionale
economie, een keynesiaans schema of een modern conjunctuurmodel voor oudere economieen niet bruikbaar zUn. Dit ontkracht echter nog niet
het modern theoretisch instrumentarium als geheel. Integendeel, de klassiek-theoretische benadering van preindustriele economieen die in dit
artikel is gedemonstreerd, is geheel binnen de kaders van dat instrumentarium te vangen. Dat kan overigens ook moeilijk anders, aangezien de
klassieke theorie deel uitmaakt van de historische groei van de huidige
economische wetenschap.
In de inleiding is al opgemerkt dat iedere theorie of elk model, hoezeer
ook op een bepaald soort economie of op een bepaalde situatie betrokken,
mede berust op begrippen en noties die aan aile economische theorie
gemeenschappelijk zijn. De economische wetenschap kiest zijn vertrekpunt
in de axiomatische relatie tussen schaarse middelen en onbeperkte behoeften
en staat als zodanig los van tijd en plaats. Daardoor blijven noties en begrippen als produktie en consumptie, sparen, investeren, vraag- en aan205) Zie over dit onderscheid, alsmede de relaties tussen de lange en de korte
termijn: Klein, Kwantitatieve aspecten van de Amsterdamse roggehandel.
206) Zie voor deze beide interpretaties de in noot 16a geciteerde publicatie van
Klein, alsmede wat v.d. Woude betreft, diens: Het Noorderkwartier. Een regionaalhistorisch onderzoek ( .... ), dl. II, in: A. A. G. Bijdragen 16, Wageningen 1972,

p. 609.
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bodfuncties, inkomensvorming en -verdeling ,onafhankelijk van tijd en
plaats dat wat zij in economisch opzicht geacht worden te zijn", dus ook
afgezien van hun juridische, sociale en culturele aspecten 207 ). Ook op
autoconsumptieve economieen zijn bepaalde grondcategorieen van de
huidige economische wetenschap van toepassing. Dit is zeker en nog meer
het geval, indien economieen ruil, markt, specialisatie en ditferentiatie
kennen - en dat kenden zij zeker in grote delen van de geschiedenis.
Ook als voor niet-moderne economieen speciale theorieen, modellen en
verklaringsschema's moeten worden ontworpen, kunnen en moeten die op
de algemene grondcategorieen van de economische theorie steunen. Zo is de
klassieke idee dat de landbouw wel en de nijverheid niet aan de regel van
afnemende marginate fysieke opbrengsten onderworpen is, met navenante
gevolgen voor bijvoorbeeld de prijsontwikkeling, te beschouwen als niet
meer dan een verbijzondering van het algemene marginate produktiviteitsbegrip met het oog op de specifieke structuur van premdustriele produktiewijzen.
Zoals bekend, maakt het gebruik van theorie bij economisch-historische
vraagstellingen en analyses het met name mogelijk de integrale samenhangen tussen de factoren en verschijnselen in een economie beter te
onderkennen. Dit geldt ook voor de economieen van het oudere type.
Mogen we in die economieen bijvoorbeeld de agrarische produktie als
minder elastisch veronderstellen, dan kunnen alleen met behulp van een
theoretisch behoorlijk onderbouwd verklaringsschema de etfecten daarvan
op de hele economie in statisch-structurele en in dynamische zin goed
worden nagegaan. De klassieke theorie kan voor bepaalde van die etfecten
zulk een schema bieden, althans ten minste aanknopingspunten daarvoor.
Voor andere verschijnselen zullen andere aan de economische wetenschap
ontleende noties, begrippen en benaderingswijzen aangewezen zijn. Zo is
het onmogelijk de complexe relaties tussen monetaire en niet-monetaire
factoren in de zestiende-eeuwse prijzengeschiedenis te ontwarren, als niet
van theorie gebruik wordt gemaakt 208). Een zeer uitgesproken voorbeeld
van theorie- en modelgebruik is de studie van J. de Vries over de rurale
sector van de zeeprovincies van de Republiek in de periode 1500-1700 209).
De Vries gebruikt theorie en model om de relaties van de rurale sector met
de rest van de economie van de Republiek te kunnen bestuderen. Dit is een
vraagstuk van integraal-economische aard. Het meest uitgesproken voorbeeld van integrate samenhang waarin theorie onontbeerlijk is, zijn de
prijzen, inclusief die van arbeid, het loon, en van geleend kapitaal, de
interest. In prijs, loon en interest reflecteren zich, zeker in typische markteconomieen, de structurele en dynamische relaties van het economisch
Ieven.
Theorie en model vermogen natuurlijk niet alles. Zij zijn daartoe echter
207 )
208
}
209
)

Klein, Kwantitatieve aspecten, pp. 85-86, noot 18.
Zie de in noot 186 geciteerde literatuur.
De Vries, The Dutch rural economy, speciaal pp. 3-10 en 76-80.
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per definitie - als abstracties van de werkelijkheid - niet bedoeld. Het
zijn analyse- en verklaringsinstrumenten, net zo goed als de gecontroleerde
en op tbeorie berustende experimentele situaties in de natuurwetenscbappen
dat zijn. In bet onderzoek van de maatscbappelijke werkelijkheid vermogen
tbeorie en model, ook als bet gaat om bet formuleren van de vraagstellingen
en de verklaringsbypotbesen, slecbts iets in nauwe combinatie met empiriscb
onderzoek. Men moet immers verdacht zijn op niet-economische, vaak
tevens niet langs kwantitatieve weg analyseerbare, variabelen en op bet
,einmalige", dit laatste niet alleen op bet niveau van de individuele feiten,
maar ook op dat van structuren, evoluties en processen.
Spreekt wat bier is gezegd over de relatie tussen tbeorie en empirie in bet
historiscb onderzoek eigenlijk niet vanzelf? Eigenlijk wei. Tocb moet worden
geconstateerd dat bet onderzoek van de preindustrii:He economieen momenteel meestal op het empirisch-inductieve niveau zijn sterkste kant vertoont;
ook de generalisaties zijn op die grondslag gebaseerd. De Franse regionaalhistoriscbe studies zijn daar duidelijke voorbeelden van. Een van de hindernissen tot bet gebruik van economiscbe tbeorie is in die studies van epistemologiscbe aard: bet streven naar een integrale bescbouwing van econorniscbe, demografiscbe, sociale, institutionele en culturele verschijnselen 210). Maakt dit bet evenwel onmogelijk om juist voor de economiscbe
variabelen bij de economiscbe wetenscbap te rade te gaan? Dat bet zeer wei
doenlijk is om economiscbe factoren in verbinding met bijvoorbeeld
juridiscbe en institutionele te bestuderen en tegelijk uit te gaan van econorniscb-analytiscb onderbouwde vraagstellingen, laat J. de Vries zien 211).
210) H. van der Wee en P. M. M. Klep, Quantitative economic history in Europe
since the second World War: survey, evaluation and prospects in: Recherches,
Economiques de Louvain, 41 (1975), p. 216.
211) De Vries, The Dutch rural economy, pp. 12-13 en 24-34; zie van hem ook:
Barges and capitalism (a.w. in noot 169).
Zie voor pogingen om voor preindustriele economieen ook syntheses mede op
een economisch-wetenschappelijke onderbouw te Iaten rusten: Cipolla, Before
the Industrial Revolution; J. de Vries, The economy of Europe in an age of crisis.
Zie voor toepassing van theorie en model op oudere economieen ook: H. van der
Wee, Historische aspecten van de economische groei, Antwerpen-Utrecht 1972,
speciaal pp. 67-97, ,Een dynamisch model voor de seculaire ontwikkeling van de
wereldhandel en de welvaart (12e-18e eeuw)".

v
GEGEVENS OVER DE NEDERLANDSE EN BELGISCHE GLASINDUSTRIE 1800-1850 *)
door

J. MAC LEAN **)
JNLEIDING

De gegevens van dit opstel over de Nederlandse en Belgische glasnijverheid werden voomamelijk ontleend aan vier bronnen, die in het Algemeen
Rijksarchief te 's-Gravenhage bewaard worden. Belangrijke bijzonderheden verschafte het archief van de Staatssecretarie, dat in 1813 aanvangt
en sedert 1841 het Kabinet des Konings heet, welke bron tot en met 1850
werd bewerkt. De tweede bron is het archief van de Nationale Nijverheid,
dat vanaf het begin in 1817 tot 1850 werd doorgenomen. De beide andere
bronnen zijn de archivalia van het departement van Kolonien (1816-1849)
en het archief van de afdeling Onderwijs van het rninisterie van Binnenlandse Zaken (dat in de jaren 1815-1818 een zelfstandig ministerie van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen was en in de periode 1818-1824
deel uitmaakte van het ministerie van Publiek Onderwijs, Nationale Nijverheid en Kolonien). De koloniale archieven geven veel informatie over
*) In de no ten gebruikte afkortingen:
A.K.L.B.
Algemeene Kunst- en Letterbode.
GAD
Gemeente-Archief te Delft.
Kab. des Kon. Kabinet des Konings.
Kol.
Koloniale Verhalen 1816-1849.
K.B.
Koninklijk Besluit.
Nat. Nijverh. Nationale Nijverheid.
Ond.
BinnenJandsche Zaken, afdeling Onderwijs, respectievelijk Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
Staatssecretarie.
St.secr.
T.v.N.
Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid.
Brugmans
I. J. Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw
(1813-1870), Utrecht-Antwerpen 1961.
R. Chambon, l'Histoire de Ia verrerie en Belgique du lime siecle a
Cham bon
nos jours, Bruxelles 1955.
Handel.
Handelingen van de Oeconomische Tak vanaf 1778, voortgezet
als Nationale Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij
(1797-1806), Hollandsche Huishoudelijke Maatschappij (18061814), Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij (1814-1836),
Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid
(1836-1903).
A. J. Fr. Maenen, Petrus Regout 1801-1878, Nijmegen 1959.
Maenen
Prijsvragen
Prijsvragen van, zie verder de aantekening onder Handel.
Rapport
Rapport der Hoofdcommissie ter beoordeling der voorwerpen
van Nationale Nijverheid tentoongesteld te Haarlem in 1825,
's-Gravenhage 1825.
**) Vakgroep voor de Geschiedenis en de Sociale Aspecten der Natuurwetenschappen van de Vrije Universiteit te Amsterdam, Boelelaan 1083.
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glas1everanties aan de ko1onien. De onderwijs-archieven zijn van belang
in verband met de octrooiaanvragen. De laatste werden van 1815 tot en met
1848 bestudeerd.
Een en ander betekent, dat de gegevens over de glasnijverheid vooral
betrekking hebben op de periode 1813-1850. Aangezien vele glasfabrieken,
die in deze jaren bestonden , in de 18de eeuw opgericht zijn, heb ik eveneens
informatie opgenomen uit de 18de eeuw. Ook werden enke1e feiten uit de
tijd na 1850 verme1d.
Wie be1angstelling heeft voor de in de 17de en 18de eeuw in Nederland
aanwezige glasblazerijen raadplege de door F. W. Hudig in 1913 aangeboden uitgebreide informatie daarover 1). Over de periode na 1800 is evenwei weinig bekend. Bovendien is de hoeveelheid verzame1de feiten over de
Be1gische glasindustrie (1815-1830) aanzienlijk omvangrijker dan in het
werk van Chambon 2) .
Omstreeks 1795 moest Nederland, dat eigenlijk uits1uitend flessen maakte,
al het andere glaswerk invoeren. De door de Engelse Jood Henry Davis
alias Hartog David, die zich rond 1790 te 's-Gravenhage vestigde, aldaar
opgerichte glasfabriek, waar men andere voorwerpen dan flessen vervaardigde, werd tenslotte een mislukking. In 1793 wordt hij nog vermeld als
glasfabrikeur te 's-Gravenhage; in de periode 1797-1800 woonde hij te
Amsterdam 3) . Een bewijs van de treurige toestand van de glasnijverheid
omstreeks 1800 is, dat Jacob Hendrik Onderdewijngaart Canzius (17711838), die in 1797 te Delft een belangrijke instrumentenfabriek oprichtte,
die tot 1810 heeft bestaan, gedwongen was alle g1asblazerswerk voor zijn
fabriek uit het buitenland te betrekken 4) .
Voor een beter begrip is het gewenst eerst enige aandacht te besteden aan
de benodigde grondstoffen en aan de vervaardiging van soda.
Grondstoffen

Soda (natron) en zand waren de uitgangsstoffen voor de glasfabrikage.
Egypte, India, Schotland en Spanje waren de belangrijkste sodaleveranciers. In Schotland werd soda uit de as van wieren bereid. Te Alicante,
Carthagena en op de Canarische eilanden werd soda bereid door langs
de kusten groeiende planten te verbranden. Egypte, India en ook Spanje
leverden soda van mineralogische oorsprong. Toen tegen het einde van de
18de eeuw de nijverheid steeds meer soda nodig had voor de bereiding van
glas en zeep, zocht men naar een methode om soda uit keukenzout te
bereiden.
1)

F . W. Hudig, Das Glas, Wenen 1923, biz. 9, 103-104.

R. Cham bon, l'Histoire de Ia verrerie en Belgique du lime siecle a nos jours,
Bruxelles 1955.
3
) Nots. J. S. Bach te 's-Gravenhage, no. 4797, 27.12.1793. Zie ook Oud-Holland,
jrg. 1925, biz. 52-54.
4) M. Rooseboom, Bijdrage tot de geschiedenis der instrurnentmakerskunst in
de Noordelijke Nederlanden tot omstreeks 1840, Leiden 1950, biz. 41.
2
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Het proces van Leblanc

De Parijse Academie des Sciences stimuleerde de vindingrijkheid van de
Franse scheikundigen door een prijs uit te !oven voor de beste wijze van
sodabereiding. Zij werd in 1790 aan Nicolas Leblanc (1742-1806) toegekend,
die daarmee de grondvester van de soda-industrie werd. In 1791 ontving
hij een octrooi. Door zout met zwavelzuur te verhitten verkreeg hij natriumsulfaat, dat vervolgens met kalk:steen en koolstof werd verhit, waardoor een
mengsel van soda en calciumsulfide (zwarte as) ontstond. Uit deze zwarte
as werd met water een oplossing van soda geextraheerd, waarna men de
oplossing liet uitkristalliseren 5).
Sedert 1791 werd in Frankrijk soda vervaardigd. De eerste grote fabriek
werd echter pas in 1804 te Saint Denis opgericht. Dat de sodaproduktie
reeds vroeg ter hand werd genomen, heeft ongetwijfeld te maken met het
feit, dat Frankrijk soms met Spanje in oorlog was, waardoor dit land als
sodaleverancier uitviel.
De glasfabrikant Cappellemans richtte in 1824 de eerste sodafabriek
in Belgie op. Mindere glassoorten van een blauwachtige kleur werden uit
natriumsulfaat vervaardigd door dit ineens met zand, koolpoeder, kalk en
glasgruis te mengen.
Vensterglas

In de figuren 1 en 2 is een glasoven afgebeeld die met steenkolen verhit
werd. Via een ondergrondse tunnel werd verse buitenlucht naar het rooster
AA geleid. De hitte van de vlammen van het vuur op het rooster kaatste
terug tegen het gewelf DD en bereikte de negen met smeltbare substantie
gevulde smeltkroezen. Dank zij deze uitvoering had men geen last van de
vervuiling van het gesmolten glas. De figuren 3-11 tonen de opeenvolgende
stadia bij het maken van vensterglas. Het gesmolten glas werd na tot een
geschikte werktemperatuur afgekoeld te zijn tot een cylinder geblazen,
waarna de cylinderuiteinden verwijderd werden; vervolgens werd de
cylinder met een diamant longitudinaal gespleten (fig. 12 van de afbeelding).
Daarna werd de gespleten cylinder verwarmd met behulp van een houtvuur en de vlakke vorm bereikt.
lNVOERRECHTEN

Tijdens het Continentaal Stelsel nam het aantal glasfabrieken aanzienlijk
af en daarmee de werkgelegenheid. Na 1815 trad geleidelijk een herstel op.
Vooral in 1817 werden in Belgie verscheidene fabrieken opgericht.
De volgende gegevens bewijzen, dat de glasnijverheid het in de periode
1820-1823 moeilijk had. Op 6 april 1820 verzocht de Kamer van Koophandel en Fabrijken te Bergen in Henegouwen de import van buitenlands
glaswerk te verbieden of zwaar te belasten ten behoeve van de vele glas5)

A. Wolf, A history of science and technology in the 18th century, vol. 2,

London, 1962, biz. 647-648.
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fabrieken in de omgeving van Charleroi 6). De treurige gang van zaken met
de glasblazerijen maakte dat G. J. de St. Roch, mede namens enkele
glasfabrikanten, de koning in 1823 verzocht de invoerrechten op aile soorten
halfwit en groen glaswerk alsmede op flessen met f 15 de 100 pond van het
bruto gewicht en met f 9de 700flessen teverhogen 'I).Vanaf1822 tot augustus
1823, aldus Kemlin, ging de kristalfabrikage in de Nederlanden aanzienlijk
achteruit, waarom de koning op 20 augustus 1823 (zie ook de wet van 8
januari 1824) de kristalimporten uit Frankrijk verbood 8).
De reden om in 1823 de Franse importen van ruw en bewerkt kristal te
verbieden was, dat Frankrijk de handel met de Nederlanden zeer bemoeilijkt
had door aan de grenzen hoge accijnsen te heffen, waardoor de toenmalige
Nederlanden emstig werden benadeeld. De maatregel kwam tot stand nadat
een aantal Kamers van Koophandel en van Fabrijken, onder andere die te
Doornik, op verhoging der invoerrechten of het verbieden van importen
hadden aangedrongen. Verder werden de invoerrechten op glas gesteld op
15 procent van de waarde, wit en geschilderd porselein werden met f 30 de
100 pond, fijn aardewerk met f 20 de 100 pond, potten, pannen en kruiken
met 15 procent van de waarde belast 9).
De Fransen zagen evenwel kans het verbod op de import van kristal te
ontgaan dankzij een beschikking van 20 november 1823, no. 159, volgens
welke bollen en cylinders in de Nederlanden mochten worden ingevoerd
als zij pendules en vazen met kunstbloemen omgaven. Via Quievrain en
Bois Bourdon kwamen in 1826 kostbare bollen en cylinders binnen, met een
waarde van f 15 a f 20 a f 30, die een boeket van kunstbloemen met een
waarde van minder dan f 1 vergezelden, waartegen de bovengenoemde
G. J. de St. Roch, eigenaar van de glasblazerij in het kasteel te Lodelinsart,
protesteerde. De St. Roch, die zelf bolvorrnige en cylindrische stolpen
vervaardigde, leed van de Franse importen emstige schade. T. J. Cambresy
te Luik, die horlogeglazen maakte, verzocht in 1825 de importen uit Frankrijk te verbieden. De Fransen voerden deze glazen in tezamen met een
goedkoop horloge en importeerden flessen door ze met wijn te vullen 10).
In 1828 verzocht Franciscus Vermoes, glazenmaker te Brussel, tevergeefs,
30 stukken gekleurd glas, die in de Nederlanden niet te koop waren, ten
behoeve van de nieuwe Engelse kerk te Brussel uit Frankrijk te mogen
6 ) Nat.Nijverh., akte 3616, 26.4.1820.- St.secr., 30.4.1820, no. 7.- Bij de
wet van 26 augustus 1822 werden de volgende invoerrechten vastgesteld: 6 procent
van de waarde op glas, f 10 de 100 pond op wit en geschilderd porselein, f 6 de
100 pond op fijn aardewerk en 6 procent van de waarde op potten, pannen en
kruiken.
7) Nat.Nijverh., akte 10187, 11.6.1823.
8) St.secr., 20.1.1828 (sic), no. 45.
9) St.secr., 20.8.1823, no. 4. Men noemt art. 9 van de wet van 26.8.1822 (Staatsblad no 39).
10) St.secr., 28.1.1826, no. 124 (de brieven van T. J. Cambresy, Luik, 8.9.1825,
en van G. J. de St. Roch, Lodelinsart, 12.1.1826, zijn bier aanwezig). Blijkens
St.secr., 19.10.1824, no. 63; 28.1.1826, no. 124 werd het verzoek van Cambresy
om een tienjarig octrooi op het maken van gebogen glas (o.a. horlogeglazen) in
1824 afgewezen, omdat de vervaardiging algemeen bekend was.
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invoeren. Het verzoek werd eerst afgewezen, omdat bij Koninklijk Besluit
van 20 augustus 1823, de invoer van aile glassoorten uit Frankrijk verboden
was. Slechts spiegelglas werd in 1823 uitgezonderd 11 ). Tenslotte werd het
verzoek van Vermoes ingewilligd. Hetzelfde was het geval met het verzoek
van G. Wante te Brugge, die in 1829 toestemming kreeg 120 stukken
gekleurd Frans glas in te voeren 12) . De stichting van genoemde Engelse
kerk is niet verwonderlijk wanneer men bedenkt, dat vele Engelse technici
in dejaren twintig in West-Europa in fabrieken werkzaam waren.
Herhaaldelijk verzochten fabrikanten de invoerrechten te verhogen of de
import geheel te verbieden. J. Kuffeler c.s., eigenaars van pottenfabrieken
te Gouda verzochten dit voor gele, rode en groene potten en schotels.
Omdat het verzoek te laat was ingediend ontving hij de mededeling dat dit
in 1828 niet meer kon 13) . In 1829 verzochten F. Weymans c.s., horlogemakers te Brussel, toe te staan, dat glazen stolpen en cylinders voor Franse
pendules weer mochten ingevoerd. Tevoren was een dergelijk verzoek van
de Brusselse horlogemaker Wilgot afgewezen. Weymans verzocht dit omdat
stolpen en cylinders van de Franse afmetingen niet gemaakt werden in de
glasblazerij van Mariemont sur Raine St. Pierre 14) .
In 1830 werd het verzoek van de te Luxemburg wonende J.P. Heffele
zes glazen stolpen, die behoorden bij door hem in Frankrijk gekochte
pendules uit dit land te mogen invoeren afgewezen. Hetzelfde was het geval
met het verzoek van J. Waldbillig te Luxemburg, die 17 ballons voor
lampen en 8 stolpen voor pendules uit Frankrijk wilde importeren 15)
Vaak verzochten kooplieden gebroken glas (glasgruis) te mogen uitvoeren o.a. naar Duitsland. Om een voorbeeld te noemen: de Amsterdamse
kooplieden P. Koster en Zoon 16). Deze verzoeken werden aile afgewezen
omdat dit glas een belangrijke basisstof voor binnenlandse fabrieken was.
In 1833 verklaarden de Kamers van Koophandel te Amsterdam en Rotterdam zich nog tegen de opheffing van het verbod 17). Hoewel Nederland in
1835 over zoveel gebroken glas beschikte dat het niet te verkopen was,
verklaarde de Kamer van Koophandel te Rotterdam zich voor handhaving van het uitvoerverbod 18) .
WERKOMSTANDIGHEDEN

Uit de volgende feiten blijkt, dat de werknemers in 1826 ontevreden
waren. Tijdens een op 26 augustus 1826 gehouden vergadering besloten
glasblazers-werknemers een loonsverhoging van een franc per dag te eisen,
hetgeen twee dagen later door hen aan de eigenaars der glasblazerijen werd
11)

Nat.Nijverh., 29.9.1828, no. 169A; 11.10.1828, no. 330.- St.secr., 9.1.1829,

no. 85.
12)
13)
14)
16)
16 )

17)
18)

Nat Nijverh., 4.4.1829, no. 193A; 13.4.1829, no. 250.
St.secr., 8.3.1828, no. 38; 22.10.1828, no. 24.
St.secr., 2.11.1829, no. 17.
Nat.Nijverh., 30.1.1830, no. 48A.
St.secr., 9.3.1831, no. 6.
St.secr., 29.7.1833, no. 23.
Nat.Nijverh., 4.5.1835, no. 15NN; 15.5.1835, no. 1A.
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medegedeeld. De arbeiders van Emmanuel Houtart, direkteur van de
glasblazerijen te Jumet,die loonsverhoging weigerde, legden het werk op de
avond van 30 augustus neer. Omdat zij de glasblazerij verlieten, moest
Houtart het gesmolten glas in het water laten lopen, hetgeen grote verliezen
veroorzaakte. De daarna gearresteerde zes werklieden van Houtart werden
naar het Huis van Bewaring te Charleroi gebracht. Omstreeks 7 oktober
1826 werden zij onder borgtocht ontslagen en op 17 januari 1827 door de
rechtbank te Charleroi veroordeeld tot een maand gevangenisstraf en tot
betaling van de kosten. Zeven werklieden van andere glasblazerijen te
Jumet, die op 31 augustus 1827 gearresteerd werden, toen zij naar Frankrijk wilden vluchten, werden vrijgesproken omdat men niet kon bewijzen,
dat zij geweigerd hadden te werken. Uit de bestudeerde stukken blijkt nog,
dat de arbeiders wensten dat uitsluitend zoons van glasblazers, glasblazer
mochten worden. Anderen werden tegengewerkt 19).
Een vroeg voorbeeld van een poging om in noden te voorzien, is de eind
1826/begin 1827 door 30 werknemers van glasblazerijen in het Charleroidistrict opgerichte vereniging ten behoeve van hulpverlening aan weduwen
en wezen en aan werklieden, die een ongeluk kregen 20).
Enkele glazenmakers te La Roche en omgeving in het Groothertogdom
Luxemburg, die Nioolas Joseph Querin als woordvoerder hadden, klaagden
in juni 1827 dat vreemdelingen, vooral Italianen, dit beroep uitoefenden.
Binnen een straal van acht mijl rond een zekere plaats waren zelfs meer dan
30 buitenlanders aktief, terwijl het aantal inheernse glazenmakers daar
minder dan tien was 21). Omdat zij een patent bezaten, was hiertegen evenwel
niets te doen 22).
De volgende gegevens over glasfabrieken geven een uitgebreid inzicht in
de glasnijverheid. De feiten werden, zoals in de inleiding is vermeld, bijeengebracht door een aantal archieven volledig op het onderwerp glasnijverheid te bewerken. Aangezien de grote ondernemingen vaak contacten met de
regering hadden, is het mogelijk over de belangrijkste fabrieken een hoeveelheid informatie te verschaffen. Meer wordt met deze bijdrage niet beoogd.
DE

FIRMA

CAPPELLEMANS, 1820-1825

Op de in 1820 te Gent gehouden nijverheidstentoonstelling ontving de
Brusselse firma G. Cappellemans een zilveren medaille voor kristal, hetgeen
niet betekent dat de onderneming kristal maakte. Zij hield zich wei met
kristalbewerking bezig en stelde te Haarlem in 1825 eveneens produkten
ten toon. Dat zij ook exporteerde blijkt hieruit dat in 1820 92 kisten met
glaswerk en kristal, afkomsig uit de fabriek van Cappellemans, van Antwerpen naar Napels verscheept werden, waar men het niet kon verkopen.
19)

St.secr., 10.9.1826, no. 79; 7.10.1826, no. 92; 2.3.1827, no. 83.
Nat.Nijverh., 10.4.1827, no. 104A.
21) St.secr., 23.8.1827, no. 106 (de brief van N.J. Querin aan de koning, exh.
20.6.1827, is hier aanwezig).
22) Nat.-Nijverh., 9.8.1827, no. 142A.
2 0)
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In 1823 werd het naar Belgie teruggebracht 23), hetgeen tevens bewijst dat
de glasnijverheid bet in de periode 1820-1823 moeilijk had. In 1822leverde
Cappellemans vele ruiten aan Oost-Indie, waarover men op Java ontevreden was omdat zij bij storm te snel braken 24); in 1823 werden aan
Oost-Indie 27.200 ruiten geleverd 26).
Toen Grimblot, gewezen direkteur van een glasblazerij te Marseille,
de regering in 1823 om gelden verzocht om te Luik een spiegel(glas)fabriek
op te richten, verklaarde Cappellemans, dat Grimblot een gevaarlijk
persoon was, met bet resultaat dat zijn verzoek werd afgewezen 26).
Cappellemans was de eerste Belgische sodafabrikant. Begin 1824 richtte hij
een ,soude" en zwavelzuurfabriek op in de gemeente Laeken, op de rechter
oever van het kanaal van Brussel tegenover de warande van bet koninklijk
paleis. De vermaarde chemicus De Strooper, raadslid te Brussel, was van
mening, dat bet paleis geen last van uitwasemingen zou hebben. G. Cappellemans verklaarde (Brussel, 6 februari 1824) dat hij bet zout (NaCl) volgens
de methode van Peter Woulfe (ca. 1723-1803) zou ontleden, dat hij het
zwavelzuur in gesloten vaten zou bereiden en dat hij de onlangs uitgevonden
bereidingsmethoden zou toepassen 27 ). Dat deze fabriek werd gerealiseerd,
blijkt hieruit, dat Cappellemans in 1826 verzocht de invoerrechten op
,soude" en zwavelzuur te verhogen 28). Het is onwaarschijnlijk, dat met
,soude" natriumsulfaat wordt bedoeld, een substantie, die bij de fabrikage ·
van minder glassoorten soda verving, immers zijn produkten waren van
goede kwaliteit.
In 1825 leverde Cappellemans voor een bedrag van f 619,92 ,Cristaal
Glas", een geschenk van de Nederlanden aan den Grooten Heer en Zijne
Hofhouding (de sultan van bet Ottomaanse Rijk). Blijkens een brief (Brussel, 18 juni 1825) van de administrateur van deze onderneming D. W.
Dienaar aan Johannes Theodorus Netscher (1786-1864), administrateur van
de Nationale Nijverheid, waarin van dit bedrag sprake is, leverde de firma
eveneens ,ammoniae, sel amoniac" (NH4 Cl) en kopersulfaat 29). Vermoedelijk betrok Cappellemans bet ruwe kristal uit de fabriek van d'Artigues te Voneche.
Rapport, biz. 224.- K.B., 22.6.1823, no. 131.
Nat.Nijverh., akte 11167, 12.1.1824, en akte 11785.
) Nat.Nijverh., akte 9370, 22.1.1823.
26) Nat.Nijverh., akte 10920, 1823 (het verzoek van Grimblot, Bruxelles,
18.9.1823, en een brief van G. Cappellemans, Bruxelles, 17.9.1823, zijn hier
aanwezig).
27) St.secr., 15.2.1824, no. 78 (een gedrukt aanplakbiljet, Brussel, 15.1.1824,
waarin verzocht werd bezwaren tegen de oprichting mede te delen, is hier aanwezig).- Nat.Nijverh., 20.2.1824, nos. 28-29.
28
) Nat.Nijverh., 11.11.1826, no. 17G. St.secr., Index van 1826, biz. 1652.
29) Nat.Nijverh., 7.6.1825, no. 22G; 22.6.1825, no. 5G (de brief van Dienaar is
hier aanwezig); 4.7.1825, no. 22G.- Bij K.B., 18.6.1825, no. 181 werd voor
geschenken aan de sultan en zijn huishouding f 39.546,35 ter beschikking gesteld.
23)

24

)

25

8
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VomcHE, cA. 1802-1830

Aime Gabriel d'Artigues, eigenaar van de ,Cristallerie de Voneche",
was een zeer op de voorgrond tredende in Zuid-Nederland aktieve industrieel. Dit blijkt reeds hieruit, dat koning Willem I hem in december 1820 tot
ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw benoemde. Hij was toen
reeds ridder in bet Franse Legioen van Eer en vervulde een aantal vooraanstaande posities in Frankrijk, waar hij in dat jaar woonde. Hij bezat zowel
in Frankrijk als in Zuid-Nederland enkele ondernemingen.
V66r 1802 was d' Artigues direkteur van de beroemde fabriek van kristal
te Saint Louis in bet kanton Bitsche in de Elzas. In 1802 kocht hij de sedert
1793 stilliggende glasfabriek in bet toen in Frankrijk gelegen Voneche,
waar hij met de vervaardiging van loodkristal begon. Hij was de eerste, die
voor 1802 in Frankrijk een meniefabriek oprichtte en gebruikte hiervoor
lood, dat uit de omgeving van de steden Namen en Keulen en uit de Hartz
afkomstig was 30) . De fabriek te Voneche, die omstreeks 1812 de belangrijkste van Frankrijk was, had in 1810 reeds 500 arbeiders in dienst en exporteerde haar produkten naar alle Ianden van de wereld. In 1810 werden
een miljoen voorwerpen gemaakt. Ret kristal werd gesmolten in met bout
verwarmde ovens 31) . Na de val van Napoleon werd Voneche bij de Nederlanden gevoegd, waardoor de fabriek, daar Frankrijk hoge invoerrechten
hief, haar Franse markt gedeeltelijk verloor en dientengevolge bet aantal
arbeiders van 500 tot 400 afnam. Omstreeks 1815 vertrouwde d'Artigues,
die zich in Frankrijk vestigde, zijn fabriek toe aan zijn schoonzoonKemlin.
In genoemd land bezat hij in 1822 onder andere te Baccarat in de Vogezen
een kristalfabriek 32) . Behalve de kristalfabriek te Voneche, waarvan hij de
eigenaar bleef, bezat d' Artigues sedert omstreeks 1817 een zwavelfabriek.
Aan zwavel bestond toen grote behoefte vanwege het maken van buskruit.
In februari 1818 machtigde de koning de Commissaris Generaal van Oorlog
bij d'Artigues, eigenaar van een zwavelfabriek, 40.000 pond geraffineerde
pijpzwavel te bestellen. De prijs was /9,98 de 100 Amsterdamse ponden,
hetgeen overeenkwam met/20 de 100 kg. Een van de overwegingen om de
zwavel bij d'Artigues te bestellen was bet steunen van Nederlandse fabrieken. Vermoedelijk raffineerde d'Artigues toen uit het buitenland ingevoerde ruwe zwavel. Aan de firma Vofrte en Comp. te Amsterdam werd de
order onthouden, omdat deze in ltaliaanse zwavel handelde, die blijkbaar
reeds in bet buitenland geraffineerd was 33). Volgens een gegeven van
augustus 1819 bezat d'Artigues te Vedrin een zwavelfabriek. De Erven
P. Snellen te Rotterdam worden dan als leveranciers van zwavel genoemd 34) .
Chambon, biz. 162.
Chambon, biz. 163 en 285. Maenen, biz. 186.
Chambon, biz. 164 en 166.
33) K.B., 20.2.1818, no. 63. Zie ook K.B., 27.8.1817, no. 82. - St.secr., 31.12.1817, no. 78. -De firma Voute en Comp. te Amsterdam wordt in dejaren 18171818 vermeld als salpeter-leverancier aan het Ieger. Blijkens de bronnen diende de
salpeter voor het maken van buskruit en werd het in Engeland gekocht.
3') St.secr., 22.8.1819, no. 80.
30)
31)
32)
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Het volgende gegeven bewijst, dat de zwavelfabriek omstreeks 1817 opgericht moet zijn. Op 5 juni 1818 werd bepaald, dat d'Artigues, die te Risle
bij Namen een zwavelfabriek begonnen was, waarvan de emanaties schadelijk waren voor de regeringsbossen te Risle en Gasia, een jaarlijkse vergoeding van /8 moest betalen. Er was toen dus al een boete op de vervuiling van het milieu. Deze fabriek lag in 1825 tijdelijk stil in verband met
grote zwavelimporten. Later in dit jaar begon de fabriek weer nadat men
had ingezien dat uit pyrieten zwavelzuur bereid kon worden 35).
De veelzijdigheid van d'Artigues blijkt hieruit, dat hij op 15 december
1819 een lezing hield over het bewaren van granen, die in 1820 in druk:
verscheen onder de titel: ,Memoire sur la conservation des Bleds, lu a
la seance de la Societe Royale et Centrale d'agriculture, le 15 xbr 1819 et
imprime par ses ordres" 36). Volgens een gegeven van december 1820 was
d' Artigues ridder van het Franse Legioen van Eer en van de Orde van de
Nederlandsche Leeuw, lid van de ,conseil general des manufactures et du
comite consultatif des arts" in Frankrijk en had de klasse der wetenschappen van het (Franse) Instituut hem belast met de taak een verhandeling te
schrijven over ,l'art de la verrerie", die beschouwd werd als een vervolgdeel
van de beroemde serie ,Descriptions des Arts et Metiers" 37 ). Vermoedelijk
verscheen zij onder de titel ,Sur l'art de fabriquer du flint-glass bon pour
l'optique, suivi d'un rapport fait a la classe des sciences physiques et mathematiques de l'Institut de France, sur les resultats de cette fabrication",
Paris s.d.38).
Sedert eind 1819/begin 1820 hield d'Artigues zich bezig met de oprichting
van een spiegelglasfabriek. In een brief wees d'Artigues (Voneche, 28
februari 1820) erop, dat in de Nederlanden nog steeds geen fabriek voor
gegoten glas ten behoeve van het maken van spiegels aanwezig was en dat
hij te Luik en in enkele andere steden geen kopergieterij had kunnen vinden,
waar men de tafels en de rouleaux (cylinders) kon gieten, die nodig waren om
te Voneche een spiegelglasfabriek te kunnen beginnen. Hij was daarom
verplicht de tafels en de cylinders te Douai te bestellen, volgens hem de
enige Franse stad met werkplaatsen, waar men deze grote metaalmassa's
kon gieten. Hij beloofde spiegelglas te zullen leveren dat tweemaal zo goedkoop was als het te St. Gobain (Frankrijk) geproduceerde. In een tweede
brief (Voneche, 1 maart 1820) schreef hij, dat hij met de oprichting van een
fabriek van gegoten spiegelglas bezig was 39).
In mei 1820 kreeg d'Artigues toestemming koperen tafels en cylinders,
die voor zijn op te richten spiegelglasfabriek te Voneche nodig waren, vrij

Nat.Nijverh., 21.12.1825, no. 16G.- K.B., 5.6.1818, no. 93.
Nat.Nijverh., akte 3048, 16.1.1820, no. 31; akte 3143, 29.1.1820, no. 26 (in
beide bronnen is het memoire aanwezig; in de laatste eveneens tekeningen, alsmede zijn brief aan de koning, Voneche, 7.1.1820).- St.secr., 26.2.1820, no. 7.
37 ) Nat.Nijverh., akte 5772, 15.4.1821, no. 20.
38) Chambon, Bibliographie.
39
) Nat.Nijverh., akte 3440, 22.3.1820, no. 16.
35)
36)
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van invoerrechten te importeren 40). In november 1820 volgde de vergunning te Voneche twee fabrieken in werking te brengen. Ten eerste de spiegelgieterij. In zijn brief van 10 oktober 1820, waarin hij toestemming verzocht, verklaarde hij, dat de koperen tafels, die te Luik, Antwerpen en
's-Gravenhage niet gegoten konden worden, te Parijs vervaardigd werden
en dat zij vermoedelijk in de lente van 1821 klaar zouden zijn. Zij werden
dus niet te Douai gemaakt. Hij vermeldde, dat hij eveneens machines voor
de glasbewerking nodig had onder andere voor het polijsten. De totale
kosten van de oprichting van de spiegelglasfabriek werden door hem op
f 1.200.000 begroot. In de tweede fabriek, die reeds in werking was, werd
met behulp van in de Nederlanden nog nimmer toegepaste processen
uitstekende brandewijn uit aardappels vervaardigd 41). Zijn pogingen een
spiegelglasfabriek van de grond te brengen, maakten een zo grote indruk,
dat hij in december 1820 benoemd werd tot ridder in de Orde van de
Nederlandsche Leeuw. Omdat hij in Frankrijk woonde, had hij toestemming van de Franse koning nodig om de benoeming aan te nemen, die pas
op 21 april 1821 werd verleend. Vandaar dat hij koning Willem I pas op 1
mei 1821 vanuit Parijs schriftelijk bedankte 42).
Op 24 december 1820 was hij nog met de inrichting van de eerste fabriek
bezig 43). Volgens Chambon goot hij vanaf 1822 spiegelglas 44). Uit het
feit, dat Kemlin in januari 1828 schrijft, dat het gieten van spiegelglas in de
Nederlanden nog steeds niet beoefend wordt 45) kan worden afgeleid, dat
d'Artigues slechts gedurende korte tijd spiegelglas heeft gegoten. Het is
mogelijk dat hieraan een einde kwam toen Kernlin de fabriek van d' Artigues
in 1825 verliet.
Tijdens een reis in 1823 van Willem I naar Bouillon in Belgie overhandigde Baron Roederer, directeur van de glasblazerijen te Dinant, aan de
koning een nota, terwijl Kernlin, namens d'Artigues, eigenaar der glasblazerijen te Voneche, twee adressen aanbood, waarin erop werd aangedrongen een fabriek van souda-zout op te richten 46). Hieruit blijkt, dat in
1823 in Zuid Nederland nog geen fabriek voor soda, een belangrijke grondstofvoor de glasfabricage en het maken van zeep, bestond.
In 1825 was de fabriek te Voneche de enige waar ruw kristal werd vervaardigd, dat ook aan andere fabrieken geleverd werd. In zijn fabriek werd
eveneens kristal geslepen. Op de nijverheidstentoonstelling te Haarlem
ontving d'Artigues voor zijn producten een zilveren medaille 47 ).
Volgens een gedrukte circulaire (Voneche, 1 augustus 1825) had de
40) K.B., 6.5.1820, no. 92 (een brief van d'Artigues aan de koning, Voneche,
15.3.1820, is bier aanwezig).
41) K.B., 23.11.1820, no. 86 (een brief van d'Artigues aan de koning, Voneche,
10.10.1820, is hier aanwezig).
4 2) St.secr., 9.6.1821, no. 60.
43) Nat.Nijverh., akte 5772, 15.4.1821, no. 20.
44) Chambon, biz. 166.
45) Zie onder Val Saint-Lambert.
46
) St.secr., 30.6.1823, no. 14.
47) Rapport, blz. 223-224.
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administrateur Kemlin zich uit de onderneming teruggetrokken en werd
deze opgevolgd door de advocaat Philippe De Behr 48). Chambon zegt
hierover, dat Kemlin en Auguste Lelievre, de medewerkers van d'Artigues,
die zelden aanwezig was, hem hadden voorgesteld hun de fabriek te verkopen. Omdat dit geweigerd werd kochten zij de abdij Val-Saint-Lambert
bij Seraing en begonnen hier met de glasfabricage 49).
De volgende gegevens tonen aan, dat het vertrek van Kemlin een nadelige
invloed had op de gang van zaken te Voneche. Toen d'Artigues omstreeks
februari 1826 de koning om het predicaat Koninklijke kristalfabriek verzocht, schreef (Namen, 25 februari 1826) de gouverneur van Namen, die
hierover geraadpleegd werd, dat de cristallerie te Voneche weliswaar een
zeer belangrijke fabriek met vele werknemers was, maar dat er bezwaren
tegen de verlening van de titel bestonden. Netscher wees er op (8 maart
1826), dat de zaken van d'Artigues er niet op vooruit gingen en dat er
sedert enige tijd reden was om voor grote concurrentie te vrezen, waarbij
hij ongetwijfeld op het feit doelde dat Kemlin elders een fabriek had opgericht 50). Bij Koninklijk Besluit van 29 april1826, no. 50 werd aan d'Artigues
evenwel vergund zijn ondememing, waarin vele werklieden en voerlieden
een bestaan vonden, de Koninklijke Glas-Fabriek te noemen. Hierbij
speelde de overweging een rot, dat Keizerin Maria Theresia op 14 augustus
1778 een dergelijke titel verleend had aan de vroegere eigenaars van de
fabriek, die toen slechts een eenvoudige glasblazerij was 51).
In oktober 1826 werd bepaald, dat hij het water van het langs het domeinbos Chenu lopende beekje alsmede van een bron bij dit bos door Ioden
buizen naar zijn fabriek te Voneche mocht leiden 52 ).
Dat noodzaak de vindingrijkheid stimuleert, wordt door het volgende
aangetoond. Op 9 juni 1827 ontving d' Artigues een tienjarig octrooi op een
door hem uitgevonden methode om de calcineerovens van kristalfabrieken
met houtskool in plaats van met hout te verwarmen, waarvoor hij gedurende
een aantaljaren vele proeven had genomen 53).
In 1828 werd het verzoek tot verhoging van de invoerrechten op alle
soorten glas en glaswerk van d' Artigues, de Gebroeders en Zusters Melotte
en van D. Zoude, die respectievelijk eigenaars van de Koninklijke Glasfabrieken te Voneche en van de Kristalfabrieken te Luik en te Namen
waren, afgewezen. Zij hadden geklaagd over het feit, dat de accijnsen
ontdoken werden doordat glasimporteurs een te lage waarde opgaven 54),
Nat.Nijverh., 23.8.1825, no. 16G.
Chambon, biz. 169.
50) Nat.Nijverh. , 8.3.1826, no. 58A; 24.4.1826, no. 193A; 8.5.1826, no. 21G (de
brief van de gouverneur van Namen is hier aanwezig).
51) K.B., 29.4.1826, no. 50 (het rekest van d'Artigues, Voneche, 8.4.1826, is
hier aanwezig).
52
) K.B., 22.10.1826, no. 173.- Nat.Nijverh., 30.10.1826, no. 28G.
53) K.B., 9.6.1827, no. 132 (het rekest van d'Artigues aan de koning, Voneche,
mei 1827, is hier aanwezig).
54) St.secr., 29.12.1828, no. 2.- Nat.Nijverh., 23.12.1828, no. lllA.
48)
49)
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hetgeen een nadelige invloed had op de afzetmogelijkheden van de genoemde
fabrikanten.
Het volgende gegeven bewijst, dat de fabriek van d'Artigues glaswerk aan
Cura~o en Buenos Aires leverde. De West Indische Maatschappij schreef
op 8 februari 1830 aan Netscher, dat de produkten van d'Artigues goedkoper waren dan die van Kemlin, en dat men daarom naar genoemde
plaatsen uitsluitend glas van d'Artigues gezonden had. Naar Mexico was
eveneens een partij van d'Artigues gestuurd, die daar in december 1828
was aangekomen. Veel glas was op Cura~ao voordelig verkocht 55).
De Zuidelijke afscheidingsbeweging gaf de doodsteek aan de fabriek van
d'Artigues. In december 1830 werd de fabriek, die in de loop van haar
bestaan voor 80 miljoen francs had geproduceerd, definitief gesloten. De
bezittingen werden door de glasblazerij Zoude uit Namen overgenomen 58).
VAL SAINT-LAMBERT, 1825-1843
Fran~ois Kemlin (geb. 1784), die sedert 1802 te Voneche werkte, waar hij
van 1822 tot 1825 direkteur was van de fabriek van d'Artigues, was een der
oprichters van de fabriek Val Saint-Lambert waarvan hij de eerste direkteur
werd (1825-1838).
In januari 1828 verzocht Kemlin, administrateur van ,La societe des
verreries et etablissements du Val St.-Lambert", de Tweede Kamer der
Staten Generaal, de invoerrechten op glaswerk, menie en soda te verhogen.
Hem werd evenwel medegedeeld, dat de koning thans geen maatrege1en
kon nemen. Hij verdeelde de glasindustrie in zijn verzoekschrift in zeven
afdelingen:

1. la fabrication des glaces par le coulage, pour miroirs etc. (het gieten
van spiegelglas, voor spiegels enz.);
2. les verres en table et a vitre ordinaires, par le souffiage (het blazen van
tafelglas, zoals zoutvaten en suikerpotten en gewoon vensterglas);
3. la fabrication des cristaux;
4. celle de Ia gobeleterie ordinaire ou commune (het maken van gewone
wijnglazen);
5. les cylindres ronds et aplaties, pour couvrir les groupes et pendules
(cylindrische en ovale omhulsels van o.a. pendules en boeketten van kunstbloemen);
6. les bouteilles de toutes especes;
7. les comues ballons et autres vases, a !'usage des laboratoires de chirnie
et de pharmacie (chemisch en pharmaceutisch glaswerk).
Kemlin, die verklaarde dat in de Nederlanden aileen de sub 1 vermelde
glacerie niet beoefend werd, wenste beschermende maatregelen voor de
andere zes nijverheidstakken. Deze waren nodig aangezien Frankrijk
glasimporten verboden had en omdat Pruisen en Engeland enorme invoerrechten eisten, en verder was er nog de concurrentie in de Nederlanden en
55)
58

)

St.secr., 23.2.1830, no. 84.
Maenen, blz. 186. - Chambon, blz. 171.
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zijn kolonien met Franse, Engelse en Duitse fabrieken. Kemlin schreef dat
er om die reden een associatie gesticht was met het doel aile glassoorten,
kristallen en spiegelglas te maken. Hij verklaarde dat hij bereid was, als de
regering deze ondememing zou protegeren, met het maken van spiegelglas
te beginnen en schreef verder dat hij minder dan twee jaar geleden (in I825)
in de oude abdij van Val St.-Lambert in het groot met de fabrikage van
kristal was begonnen en daarvoor een meniefabriek, een ,caillerie hydraulique", en werkplaatsen voor het maken der basisstoffen zoals ,soude"
en de reeds genoemde menie had opgericht. Achtereenvolgens was hij met
de sub 4, 2, 5, 6 en 7 vermelde afdelingen, waarin vele gezinnen een bestaan
vonden, begonnen. Kemlin verzocht om een verbod op de invoer van ronde
en ovate cylinders, ,globes sinombres" en ,garde-vues" voor lampen, van
flessen enz., van wit gias en van kristal. Hij noemde eveneens het feit, dat
de Nederlanden enige jaren geleden gedwongen waren in Frankrijk en
Bohemen mooi tafelglas en ruiten te kopen, omdat het vaderland deze
produkten toen niet kon vervaardigen. Het was aan Kemlin te danken, dat
thans vensterglas, kristal en aile andere glassoorten gefabriceerd werden. Hij
maakte er bezwaar tegen, dat Frankrijk veel kristal, gewone gobeleterie en
flessen naar de Nederlanden exporteerde, aangezien hij alles goedkoper
leverde. Hij erkende, dat het invoerrecht van f 3 op de IOO flessen tot
gevolg had, dat uit Frankrijk de import van flessen met een inhoud van
minder dan I litron belet werd, maar wees erop, dat dit niet het geval was
met de invoer van grote flessen (dames jeannes), die een inhoud van 40 a 50
liter hadden en wenste hiertegen maatregelen. Hij noemde het feit, dat
volgens ,Le Journal du Commerce" van 29 december 1827 een schip 2000
,dames jeannes" van Duinkerken naar een firma te Antwerpen bracht.
Meestal vulde men de flessen en de ,dames jeannes" met vloeistof. Men
moest ze als leeg behandelen.
Op uit Pruisen ingevoerd glas, zo ging Kemlin verder, werd 6 procent
van de waarde geheven, hetgeen in werkelijkheid op 3 procent neerkwam,
omdat de waarde te laag werd opgegeven. Pruisen dat zelf 3 a 6 thalers per
quintal (ca. 50 Nederlandse pond) hief, en dus met het gewicht werkte,
rekende eigenlijk 20 a 40 procent van de waarde. De invoer van Pruisisch
glas moest om deze reden ook zo hoog belast worden.
Veel uit Bohemen afkomstig glas, dat langs de Rijn werd ingevoerd, werd
slechts met 4 procent door de Nederlanden belast. Tenslotte dankte Kemlin
de koning voor de steun verleend bij de oprichting van de sodafabriek en
voor de belastingverlaging op zeezout, een grondstof voor de sodabereiding.
Kemlin maakte soda voor de glasfabrikage, blekerijen, fabrieken van harde
zeep, enzovoort. Hij verzocht ook de invoerrechten op soda tot f 0,40 de
100 Nederlandse ponden te verhogen en die op menie van f I tot f 3 de 100
pond te verzwaren; de rechten op ceruse (basisch loodcarbonaat) hoefden
niet verhoogd te worden, omdat deze al f 4 de 100 pond bedroegen 57 ).
57
) St.secr., 20.1.1828, no. 45 (de brief van Kemlin, Val St. Lambert, 14.1.1828,
is hier aanwezig).
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Kemlin, de schoonzoon van d'Artigues, kreeg in 1829 vergunning de
titel van ,Manufacture Royale" te voeren. Uit de bespreking van het
verzoek blijkt, dat hij zich wegens familie-onenigheden uit het etablissement
te Voneche (1825) teruggetrokken had en dat de laatste fabriek sedertdien
vervallen was en vermoedelijk binnenkort zou worden opgeheven 58).
Ook in 1829 verzocht Kemlin om herziening van in-, uit- en doorvoertarieven. Hij had hiermee geen succes 59 ). Kemlin ontving in 1829 een
concessie om steenkolenmijnen te ontginnen 60). In 1829 kreeg hij een
vijijarig octrooi voor een betere methode om kristal en glas te smelten 61) .
In 1830 werden de belangen van Kemlin en van andere glasfabrikanten
namens de koning bij de Nederlandsche Handel Maatschappij en bij de
West Indische Maatschappij aanbevolen, omdat Kemlin 10 a 20 procent
goedkoper aan Arnerika zou kunnen leveren dan Frankrijk en Engeland.
De West Indische Maatschappij schreef (8 februari 1830) echter aan Netscher dat d'Artigues te Voneche goedkoper dan Kemlin was en dat men om
deze reden uitsluitend glas van d'Artigues naar Cura9ao en Buenos Aires
had gezonden. Wei was naar Mexico een partij van Kemlin gestuurd,
echter ook een van d'Artigues. Beide partijen waren daar in december
1828 aangekomen. Veel glas was op Cura9ao voordelig verkocht. In Mexico
was nog niets verkocht in verband met goedkoop glas uit Bremen en
Hamburg. De Nederlandsche Handel Maatschappij verklaarde (8 februari
1830), dat men thans aileen met Oost-Indie handel dreef en dater vanuit
Batavia weinig vraag naar glas was. Toen deze Maatschappij nog veel glas
naar West-Indie zond, was het glaswerk van Kemlin altijd duurder dan uit
andere Ianden 62).
In 1834 verzocht Kemlin zijn produkten langs de Maas vrij naar NoordNederland te mogen exporteren. Hij beweerde, dat hij ondanks de Belgische
opstand evenveel naar het Noorden geexporteerd had, als voorheen,
blijkbaar via Duitsland. Het verzoek werd evenwel afgewezen 63).
In 1835 werd te Brussel de ,Societe Nationale pour entreprises industrielles et commerciales" opgericht, die in augustus 1836 de ,Cristalleries du
Val Saint-Lambert" kocht en het gekochte overdroeg aan de door de
eerste gestichte ,Societe Anonyme des Manufactures de Glaces, Verres
a vitres. Cristaux et Gobeleteries". Binnen weinige jaren beheerste de
laatste de gehele Belgische glasnijverheid 64).
Van 1837-1843 hield Kemlin zich bezig met de installatie van de eerste
58) K.B., 5.8.1829, no. 149. - Nat.Nijverh., 14.7.1829, no. 136A; 1.8.1829,
no. 98A; 15.8.1829, no. 21G.
59) Nat.Nijverh., 22.6.1829, no. 192A; 21.12.1829, no. 192A; 21.1.1830, no.
19NN. St.secr., 27.1.1830, no. 111.
6o) St. seer., 12.2.1829, no. 119.
61) K.B., 2.4.1829, no. 45 (het rekest van Kemlin, Val St. Lambert, 22.12.1828, is
hier aanwezig).
62) St.secr., 23.2.1830, no. 84.
63) St.secr., 17.10.1834, no. 11 (de brief van Kemlin, La Haye, 9.9.1834, is
hier aanwezig).
6') Maenen, biz. 187-188.
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Belgische glacerie. Kemlin vond een nieuwe methode om zwavelzuur te
bereiden uit pyrieten. In 1842 stichtte Kemlin te Sainte-Marie d'Oignies de
eerste ,four de glacerie" waar men glas ,a la houille avec trejetage"
maakte 65).
LoDELINSART,

1821-1828

Volgens een verk:laring van de burgemeester van Lodelinsart (30 oktober
1817) was de glasfabriek van Desandrouin aldaar sedert 1814 stilgelegd 66).
De toestand veranderde in 1821 toen Godefroid Jean de St. Roch zich te
Lodelinsart vestigde en hier met grote opofferingen een glasfabriek oprichtte, waarvoor hij op 14 oktober 1824 het predikaat Koninklijke Glazeblazerijen verzocht. Hij wordt dan als schout van Lodelinsart vermeld.
Zijn verzoek werd afgewezen omdat men hem niet hoven anderen, die tot
dezelfde prestaties in staat waren, wilde bevoordelen. Blijkens zijn verzoekschrift had hij sedert 1814 flessen voor de koninklijke kelders alsmede
alle ruiten voor het koninklijk paleis (te Brussel) gefabriceerd. Op de
nijverheidstentoonstelling te Doomik had hij op 26 september 1824 een
zilveren medaille ontvangen. In 1825 vervaardigde hij stolpen voor pendules, die met de Franse konden wedijveren 67 ).
Op de nijverheidstentoonstelling te Haarlem van 1825 ontving De St.
Roch een zilveren medaille voor een fraaie verzameling glaswerk o.a.
stolpen, waarover de commissie opmerkte, dat zulke stolpen in de Nederlanden tevoren niet vervaardigd werden 68 ).
Op 2 september 1825 kreeg hij toestemming zijn glasblazerij met twee
smeltkroezen en twee ovens (stracoux), waarin houtskool als brandstof
gebruikt zou worden, te vergroten, hetgeen erop wijst, dat hij vensterglas
maakte 69).
De St. Roch, die globes en cylinders fabriceerde, k:laagde in 1826 over de
omstandigheid, dat giazen stolpen voor pendules en voor bloemvazen toch
uit Frankrijk ingevoerd werden, ondanks het feit, dat bij Koninklijk Besluit van 20 augustus 1823, no. 4 bepaald was, dat aile glasimporten uit
Frankrijk, behalve die van spiegelglas, verboden waren. De reden was, dat
een latere beschikking van 20 november 1823, no. 159 de import van globes
en cylinders rond pendules en rond vazen met kunstbloemen toestond 70).
De hierna volgende gegevens bewijzen, dat de regering veel moeite deed
om fabrieken te helpen. Bij Konink:lijk Besluit van 7 mei 1826 werd bepaald, dat G. J. de St. Roch, grondeigenaar en glasfabrikant te Lodelinsart
bij Charleroi, f 100.000 zou ontvangen uit het Fonds tot aanmoediging der
Nationale Nijverheid voor de instandhouding en uitbreiding van zijn
Chambon, biz. 289, 172, 174.
K.B., 29.4.1818, no. 60.- St.secr., 5.6. 1818, no. 57.
67
) St.secr., 27.3.1825, no. 105 (twee brieven van De St. Roch, Lodelinsart,
14.10.1824 en 15.3.1825, zijn hier aanwezig).
68) Rapport biz. 226.
69) K.B. , 2.9.1825, no. 137.
70) St.secr., 28.1.1826, no. 124.
6 5)

66 )
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fabriek. De ingenieur Chevremont verklaarde, dat de fabriek een van de
beste te Charleroi was 71). De eerste helft van het bedrag werd op 15 juni
1826 betaald; de tweede helft zou een jaar later uitgekeerd worden. De terugbetaling moest in 10 termijnen a f 10.000 gebeuren. Vanaf 15 juni 1826 vergrootte de St. Roch de glasfabriek met zes smeltkroezen ten behoeve van
de vervaardiging van pharmaceutische en chemische toestellen (f 10 . 000) ;
verder sloopte hij de glasblazerij waarin gobeleterie met behulp van hout als
brandstof gemaakt werd en herbouwde deze voor hetzelfde doel om steenkolen als brandstof te kunnen gebruiken (f 2000) . Aan de constructie van
hallen, van een werkplaats en van een omringende muur gaf hij f 3000 uit.
Hij schafte zich twee steenmolens (f 300) aan, verder gereedschappen (f 100).
In zijn pakhuizen waren in december 1826 grote voorraden soda, natriumsulfaat, brandhout, salins, potas, gebroken glas, gresils van allerlei soorten
hout en glasprodukten aanwezig. De totale waarde van de voorraden was
f 70.000 a f 75.000. Al deze investeringen leidden ertoe, dat G . J. de St.
Roch, burgemeester van Lodelinsart en ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw, reeds op 13 november 1826 om uitbetaling van de tweede
som van f 50.000 verzocht. Netscher vroeg daarna (30 november 1826)
om inlichtingen. Voor de geldelijke gevolgen hoefde de regering niet bevreesd te zijn, want blijkens een brief van De St. Roch aan Netscher (Lodelinsart, 6 december 1826) was hij eigenaar van een boerderij met 66 ha land
in de vlakte van Fleurus, waarvan de waarde f 1500 de ha was en waarop
slechts een hypotheek van f 16.000 rustte. Verder bezat hij 22 ha grond en
weiland rond zijn boerderij met een waarde van f 2000 de ha, eveneens
belast met een hypotheek. De hoofdingenieur Brixhe van het tweede mijndistrict in de provincie Zuid-Brabant, arrondissement Charleroi, schreef
op 23 december 1826 in een rapport dat de kwaliteit van de veel gezochte
produkten van De St. Roch bevredigend was 72). Bij Koninklijk Besluit van
9 januari 1827, no. 125 werd bepaald, dat de tweede som van f 50.000
spoedig moest worden uitgekeerd 73) .
Volgens een beschrijving van de glasfabriek van De St. Roch te Lodelinsart van 24 januari 1827 deed hij zaken met Amsterdam, Zwolle, Groningen,
Brugge, Granada, Bergen op Zoom, Leuven, Oostende, Rotterdam, Antwerpen, Mons, Brussel, Nivelles, Charleroi, Gosselies, met Behr ondernemer van de verlichting te Luik, met Most, Herstal, Latraye, Erberfeld
en Namen en kocht hij de soda te Parijs. Zijn verderingen en bezittingen
bedroegen f 122.882,32; zijn schulden f 45.616,98. Het verschil was
f 77.265,34

74

).

71
) K.B., 7.5.1826, no. 128 (het rekest van G. J. de St. Roch, Lodelinsart,
24.12.1825, is hier aanwezig).
72) Nat.Nijverh., 4.1.1827, no. 73A (de brief van De St. Roch, Lodelinsart,
13.11.1826, is hier aanwezig; eveneens zijn brief aan Netscher, Lodelinsart, 6.12.1826 en het rapport van Brixhe, Charleroi, 23.12.1826).
73) K.B., 5.1.1827, no. 125. - Nat.Nijverh., 9.1.1827, nos. 14-150 ; 3.2.1827,
no. llG.
74
) Nat.Nijverh., 3.2.1827, no. 13G.
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Volgens een tweede rapport van Brixhe (Charleroi, 11 februari 1827)
bestond de ondememing uit vijf afdelingen:
l. de fabriek van vensterglas en van flessen, die sedert 1821 bestond en van
een oven met zes smeltkroezen voorzien was, alsmede van twee ,fourneaux
de platissage" (stracoux) voor het omvormen van cylindrische glasmantels/
(manchons) in vensterglas. Toen De St. Roch zich in 1821 te Lodelinsart
vestigde waren laatstgenoemde twee ovens evenals de hal daar reeds aanwezig, hetgeen vermoedelijk betekent dat hij deze fabriek op het terrein
van Desandrouin begon;
2. de in 1823 opgerichte fabriek van wit glas (dit is ongekleurd glas)
eveneens met zes smeltkroezen en waartoe behoorden een ruirnte waarin
fijngestampt glas werd schoongewassen, twee pakhuizen met zolders en
twee paardenstallen met in elk tien paarden. De hal van deze fabriek bestood al in 1823;
3. de in 1824 opgerichte fabriek van wit vensterglas, voorzien van zes
smeltkroezen, van twee ,stracoux", een vertrek om glas te verpakken, een
pakhuis om ,manchons" op te slaan, een maalmolen en een kantine;
4. de in 1825 opgerichte fabriek van wijnglazen (gobeleterie), met acht
smeltkroezen. In februari 1827 werd nog steeds hout als brandstof gebruikt. Er bestonden wei plannen deze fabriek te herbouwen teneinde hem
voor het gebruik van steenkolen geschikt te maken. Tot deze fabriek
behoorden 7 ovens voor het drogen van hout; 2 werkplaatsen voor het rnaken van smeltkroezen; ruimten voor de huisvesting van 22 werknemers en
een kantoor;
5. de in 1826 opgerichte fabriek van chemisch en pharmaceutisch glaswerk, waartoe behoorden 2 pakhuizen, een kantoor, een ommuurde hof,
een onderaardse gang om as uit het fornuis te verwijderen, een kantine voor
de Franse werknemers, pakhuizen en werkplaatsen voor het graveren en
bewerken van glas 76).
In 1828 schijnt de fabriek van De St. Roch te zijn opgeheven. In een
brief aan de koning schrijft bij (Lodelinsart, 6 april1828), dat twee handelshuizen te Parijs failliet gingen waardoor hij f 100.000 verloor en dat hij zijn
bezittingen, een kasteel en een glasfabriek via een loterij wilde verkopen
en dat de fabriek niet meer werkte. Er is dan sprake van, dat hij uit zijn
eerste huwelijk drie meerderjarige en twee minderjarige kinderen had,
die mede-eigenaars waren 76).
In 1828 kregen de volgende personen, die allen in het arrondissement
Charleroi woonden, van de koning toestemming te Lodelinsart een
glasfabriek op te rich ten: Nicolas Andrisse, wonende faubourg de Charleroi
te Charleroi; Nicolas Andrisse; Michel Andrisse; Melchior Andrisse;
Louis Andrisse; Andrien Lefevre en Paul Masson 77).
76

Nat.Nijverh., 27.2.1827, no. 14G.
St.secr., 23.4.1828, no. 41; 22.6.1828, no. 33; 28.6.1828, no. 20 (de brief van
De St. Roch, 6.4.1828, is hier aanwezig); 28.5.1829, no. 32; 26.7.1829, no. 9.
77
) Nat.Nijverh., 17.9.1827, no. 12G (hun brief aan Netscher, Charleroi, 10.9.1827, is hier aanwezig).- St.secr., 11.3.1828, no. 108.
76

)
)
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NAMEN

Op 17 juli 1753 verleende Maria Theresia, keizerin van Oostenrijk en
heerseres over de Zuidelijke Nederlanden een tienjarig octrooi aan Sebastien
Zoude voor de oprichting van een kristalfabriek en een glasfabriek op een
terrein bij de Gravairt-poort buiten Namen. In de akte is eveneens sprake
van een ouder octrooi van 27 maart 1743. Het octrooi van 1753 was
aileen geldig voor de provincie Namen 78). Zoude was de eerste fabrikant
die in Belgie loodkristal volgens de Engelse wijze vervaardigde 79 ).
De eigenaars van de glasblazerij te Namen, die in 1820 over de stedelijke
belasting op brandstoffen (hout) klaagden, verklaarden dat zij reeds geruime tijd gemeen glas met behulp van steenkolen gefabriceerd hadden
en dat hun produkten die van andere blazerijen overtroffen, doordat zij
goedkoper, zuiverder en witter waren. Ook waren met grote kosten buitenlandse werknemers naar Namen gehaald. Sedert 1819 was men van plan
met behulp van hout betere glassoorten te maken, hetgeen belet werd door de
houtbelasting, waardoor men niet kon concurreren met buitenlandse
glasblazerijen 80) .
Deze glasblazerij, de firma Louis Zoude en Comp. , exposeerde glaswerk
op de nijverheidstentoonstelling te Haarlem in 1825. Te Gent had men in
1820 een zilveren medaille ontvangen 81).
In de periode van 1 oktober 1836 tot 1 januari 1838 leverde L. Zoude &
Cie. kristallen en halfkristallen aan Regout te Maastricht ter waarde van
frs. 120.000 ; in 1838 leverde de firma hem voor frs. 100.000. Eveneens in
1838 verwierf de S. A. des Manufactures de Glaces, die in 1836 opgericht
was, de fabriek van L. Zoude en Cie, waarmee de gehele Belgische glasnijverheid in haar macht kwam 8 2).
DINANT

Sedert 1782 bestonden te St. Quirin in het departement van de Meurthe
en te Montherme in het departement des Ardennes spiegel- en glasfabrieken,
die in de Franse tijd vooral aan Belgie leverden, een debiet dat zij in 1813
kwijtraakten. Om deze markt te herwinnen werd in 1816 te Dinant een
spiegel- en glasfabriek door de eigenaars opgericht. Als vennoten worden
dan vermeld: Auguste Desrousseaux, wonende te Montherme; Georges
de Guaita de Francfort; le Comte Roederer de Paris en Etienne de Guaita
de Francfort. De naam van de ondememing, die in de voormalige abdij van
Leffe gevestigd was, was La Compagnie des Verreries de Dinant 83) . Het
blijkt evenwel niet, dat te Dinant spiegelglas werd gemaakt.
78
) Nat.Nijverh., 7.9.1825, no. 54G (een copie van de akte van 17.7.1753 is hier
aanwezig).
79 ) Chambon, blz. 129 en 292.
80) St.secr., 23.3.1821, no. 62.
81) Rapport, blz. 153.
82
) Maenen, biz. 192-193.
83) K.B., 11.11.1816, no. 91 (hun rekest van 16.10.1816 is hier aanwezig).
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De omstandigheid dat Auguste Desrousseaux in 1818 toestemming kreeg
te Dinant een glasfabriek te beginnen, duidt er vermoedelijk op dat hij voor
zichzelf begon 84).
In 1822 werkten bij Roederer te Dinant drie ovens, in 1823 slechts twee 85).
In 1824 kreeg Baron de Roederer toestemming jaarlijks 600.000 kg. ,groisil"
van Dinant via de Maas naar zijn glasfabriek te Montherme uit te voeren,
hetgeen volgens een wet van 26 augustus 1822 (Staatsblad no 39) verboden
was. ,Groisil" was gebroken glas (glasgruis) waaruit nieuw glas werd
gemaakt, waarvan men in de Nederlanden voldoende had. Roederer wordt
dan vermeld als direkteur en mede-eigenaar van de glasfabrieken te Dinant
en van Montherme. Verder was hij mede-eigenaar van glasfabrieken te
St. Quirin en Cirey.
Uit zijn ,Notice sur les verreries du Royaume des Pays Bas" van juni
1823 blijkt, dat de glasfabrieken van de toenmalige Nederlanden, vooral
die in Henegouwen en Luik over volop steenkolen beschikten, vanwege de
naburige steenkolenmijnen; zand, klei en kalksteen waren eveneens in de
omgeving aanwezig. Slechts een fabriek van ,sel de soude" ontbrak. Soda
werd toen ingevoerd uit Rusland, Spanje, Egypte, Parijs. Normandie en
Marseille. Klei was nodig voor het maken van smeltkroezen 86).
In 1826 kreeg Baron de Roederer, eigenaar en direkteur van de glasblazerijen te Dinant een vijftienjarig octrooi voor een goedkope produktiemethode van ruiten, prentglazen, spiegels, enzovoort. Er is eveneens sprake
van een door hem uitgevonden koeloven, terwijl de methode reeds in de
fabrieken van Roederer te St. Quirin en Cirey werd toegepast 87).
JUMET

Volgens een verklaring van de burgemeester van Jumet (29 oktober 1817)
was in de voormalige glasblazerij van Emmanuel Houtart te Jumet, die
sedert 1811 een schuur was, in de periode 1789/1790 tot 1811 slechts 7 a 8
jaar gewerkt. Toen Jean Joseph Le Doux in 1817 te Jumet een vensterglasfabriek en een flessenfabriek wilde oprichten, uitten (Charleroi, 8 juli
1817) enkele te Namen wonende glasfabrikanten bezwaren: H. J. Houtart,
E. J. Houtart, De Dorlodot en P. J. Devillez, direkteur van de glasfabriek
van de Marquis de Desandrouin. Zij waren van mening, dat er onnodige
concurrentie zou ontstaan. Om hen te bestrijden leverde Le Doux een aantal
verklaringen bij de regering in, onder andere de hierboven vermelde, die
aantoonden, dat er wel aan een glasfabriek behoefte was. Zij bewijzen dat
K.B., 4.6.1818, no. 33 (uitvoerige gegevens zijn hier aanwezig).
Nat.Nijverh., akte 10118, 21.5.1823 (zijn rekest, Dinant, 2.5.1823, is hier
aanwezig); akte 8836, 26.10.1822 (zijn rekest, Dinant, 23 .10.1822, is bier aanwezig).- St.secr., 3.4.1822, no. 116 (zijn brief, 12.11.1820, is hier aanwezig);
30.5.1823, no. 184.
84)

85)

86) Nat.Nijverh., akte 11995 (het rekest van Roederer aan de koning, Dinant,
13.2.1824, is hier aanwezig); akte 12293.- St.secr., 7.3.1824, no. 88.- K.B.,
21.3.1824, no. 90 (hier zijn rekesten van Roederer, 13.2.1824, 15.2.1824 en 28.2.
1824, aanwezig, alsmede de Notice).
87) K.B., 19.2.1826, no. 139 (zijn rekest, Dinant, 12.1.1826, is hier aanwezig).
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het met de glasfabrieken in Belgie in 1817 treurig gesteld was. Volgens
de burgemeester van Haine-St.-Pierre (29 oktober 1817) lagen de beide
glasblazerijen aldaar sedert 1803 stil. De burgemeester van Charleroi
verklaarde (31 oktober 1817) dat in de beide glasblazerijen van Wilmet
d'Ivoir en van Henry Houtart aldaar, die elk 2 ovens hadden, sedert omstreeks 1796 slechts een oven in werking was. De burgemeester van Seneffe
schreef (28 november I 817) dat de firma Le Doux en Zoon de sedert jaren
verlaten g1asb1azerij in februari 1816 weer aan de gang gebracht had en dat
er sedert onafgebroken gewerkt was. Te Charleroi werkten in 1817 slechts
8 van de meer dan 22 glasblazerijen, onder andere de in 1814 door Drion
begonnen g1asb1azerij met 2 fornuizen; verder de beide glasblazerijen van
M. Huart, die respektievelijk in 1807/1808 en in 1817 gebouwd waren.
Drion en Huart hadden niet geprotesteerd. Te Charleroi, Jumet, Gilly,
Lodelinsart, Gosselies, Souvret, Courcelles, Fontaine l'Eveque en Trazegnies, waar het verzoek van Le Doux vier maanden aangeplakt was, bestonden tegen de oprichting van de fabriek te Jumet geen bezwaren. Het resultaat was, dat LeDoux op 29 april 1818 toestemming kreeg een vensterglasen flessenfabriek te beginnen. Zij bestond uit een oven met acht smeltkroezen, die met steenkolen of een andere minerale substantie gestookt
moest worden en uit een met hout gestookt fornuis waarmee men cylindermantels van glas verwarmde om vlak vensterglas te maken. Le Doux beloofde jaarlijks 1200 kisten vensterglas en 300.000 flessen te zullen produceren 88).
In 1822 kreeg Le Doux toestemming een tweede smeltoven, eveneens
met 8 smeltkroezen, te Jumet aan te leggen. De weduwe Castin c.s. maakte
daartegen bezwaar, omdat borneo en bloemen schade zouden lijden. De
ingenieur der mijnen, die verscheidene glasblazerijen had bezocht, wees
erop dat de klacht ongegrond was en dat het verzet in werkelijkheid van
concurrenten afkomstig was 89) . In 1828 kreeg de firma Jean Baptiste Le
Doux en gebroeders vergunning te Jumet een glasblazerij te laten bouwen
op een stuk grand in het gehucht Brulotte 90).
In 1825 kreeg de weduwe Drion-Zoude, die reeds een flessenblazerij
bezat (een oven met 8 smeltkroezen) toestemming te Jumet een tweede
glasblazerij op te richten waarin vier ovens om vensterglas te maken 91 ).
MONTIGNIES

Symphorien Bernard Hanoteau kreeg in 1818 toestemming een vensterglas- en een flessenfabriek te beginnen in het gehucht Warmonceau in de
gemeente Montignies-sur-Sambre (Henegouwen). Zij bestond uit een oven
(steenkolen) met twaalf smeltkroezen en uit twee met hout gestookte
fomuizen om de glazen cylindermantels te verwarmen teneinde vlak glas
te maken 92).
88)
89)
9 0)
91)

9B)

K.B., 29.4.1818, no. 60.- St.secr., 5.6.1818, no. 57.
K.B., 9.2.1822, no. 99.
St.secr., 19.1.1828, no. 70.
K.B., 2.9.1825, no. 136.
K.B., 5.7.1818, no. 9.
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1824 OPGERICHTE ONDERNEMINOEN

In 1824 kreeg J. B. Marteau toestemming een flessenfabriek te beginnen
te Gosselies (hoven Charleroi) met zes smeltkroezen 93).
F. de Dorlodot Levieux ontving in 1824 toestemming een flessen- en een
vensterglasfabriek te beginnen te Conillet in Henegouwen. Het aantal
smeltkroezen bedroeg acht 94). Volgens een gegeven uit het jaar 1828 stood
de glasfabriek van de Dorlodot bij vele andere ten achter 95).
0NDERNEMINGEN

IN 1825

De volgende ondernemers toonden in 1825 op de nijverheidstentoonstelling te Haarlem produkten. Hier worden slechts die fabrikanten veemeld, die elders in dit artikel niet behandeld worden: 1. Trossaert te Gent,
die in 1820 te Gent een bronzen medaille verkreeg, werd zeer eervol vermeld voor slijpwerk; 2. Tison te Doornik kreeg een bronzen medaille voor
slijpwerk; 3. P. Ydens te Gent, die te Gent in 1820 een bronzen medaille
had ontvangen, werd eervol vermeld voor twee ingezonden tafellichtkronen
en een lichtkroon voor 18 kaarsen; al het sub 3 genoemde was van kristal;
4. Kerkx te Brussel, die te Gent in 1820 een bronzen medaille had ontvangen,
werd eervol vermeld voor een grote lichtkroon van kristal; 5. P. Vogley te
Brussel ontving een bronzen medaille en 6. Leopold Vernest te Voneche
een eervolle vermelding, heiden voor hele en halve kristallen bollen; 7. B.
Latoniot te Amsterdam ontving een bronzen medaille voor glaswerk 96 ).
Drie van de 13 inzenders waren gevestigd in Noord-Nederland, wel een
bewijs, dat Belgie een grote voorsprong had, temeer daar de tentoonstelling
in het Noorden gehouden werd. Vermoedelijk hielden de zeven hierboven
vermelde fabrieken zich uitsluitend bezig met glas- en kristalbewerking en
waren zij geen eigenlijke glasfabrikanten.
RAINE-SAINT- PIERRE

Volgens een verklaring van de burgemeester van Haine-Saint-Pierre
(29 oktober 1817) waren de beide daar gevestigde glasblazerijen sedert
1803 niet meer in werking 97 ). In 1828 werd te Mariemont sur Haine-Saint-

Pierre La Compagnie des Verreries de Mariemont opgericht met J. E.
Houtart Cossee als direkteur 98).
De te Haine-Saint-Pierre wonende Franc;ois Houtart Cossee, ,directeur
des Etablissemens de la Compagnie anonyme des Verreries de Mariemont",
ontving in 1830 een tienjarig octrooi op een uitgevonden methode om glas
te strekken met een steenkolenvuur in plaats van met een houtvuur, hetgeen
93)

K.B., 6.6.1824, no. 73.
K.B., 21.4.1824, no. 82.
Nat.Nijverh., 15.4.1828, no. 25G.
96) Rapport, biz. 223-226.
97 ) K.B., 29.4.1818, no. 60.- St.secr., 5.6.1818, no. 57.
98) Nat.Nijverh., 31.12.1829, no. 44G.- Chambon, biz. 167, vermeldt, dat
omstreeks 1818 te Mariemont een glasfabriek aanwezig was.
94)
95)
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een aanzienlijke kostenbesparing betekende 99). In 1832 begon hij aldaar
glazen dakpannen te vervaardigen waarvan hij er in 1835 meer dan een
miljoen vierkante voet maakte 100).
ROTTERDAM

De stichter van de glasfabriek te Rotterdam, de Duitse ijzerhandelaar
Johann Friedrich Hoffmann (1717-1777), verkreeg op 29 januari 1748 een
stuk grond aan de Hooge Zeedijk, tegenover het Slot Honingen te Rotterdam-Kralingen, om daarop kogels, bommen, granaten en andere projektielen te gieten en ook om glas te blazen. In de op dit terrein gevestigde
glasblazerij, die met een onderbreking (1836-1853) tot 1899 heeft bestaan,
werden uitsluitend flessen gemaakt. Volgens een in 1810 samengesteld
,Memoire Statistique sur le commerce et les fabriques de Rotterdam" was
deze glasfabriek toen de enige te Rotterdam. Op het grote terrein van deze
aanzienlijke ondememing stonden gebouwen en arbeiderswoningen. V66r
1808 was het aantal werknemers omstreeks 50; sedert 1808 omstreeks 40.
Wegens afzetmoeilijkheden paste men omstreeks 1810 soms arbeidstijdverkorting toe. Andere glasfabrieken waren in de periode 1808-1810 eveneens achteruitgegaan. Het aanta1 g1asb1azerijen in Holland, dat voor 1805
nog zeven bedroeg, was in 1808 tot drie afgenomen. Van de vijf in 1810
bestaande glasfabrieken zou een er spoedig mee ophouden. Het verval was
een gevolg van de omstandigheid, dat door het Continentaal Stelsel de
scheepvaart gestaakt was, waardoor verzendingen van ,bouteilles carrees
ou a liqueur" en van ,bouteilles et flacons a vin" naar de ko1onien achterwege b1even. Verder was in verband met de armoede het gebruik van wijn
afgenomen. In 1800 werd de waarde van de g1asb1azerij nog op f 290.000
getaxeerd 101).
Een gevolg van de verdwijning der Fransen (1813) was, dat de flessenhandel weer tot ontplooiing kwam, maar nieuwe moeilijkheden ontstonden
toen de regering in een wet van 15 september 1816 tot een aanzienlijke
belastingverhoging op steenkolen besloot. Hoffman, die hierover in een
adres klaagde - steenkolen werden immers gebruikt voor het smelten van
glas - deelde enkele interessante bijzonderheden mede. Hij schreef, dat
Noord-Nederland veel glas naar Oost- en West-lndie en naar NoordAmerika zond en wilde, dat de glasfabrieken ontzien werden, omdat in de
periode 1795-1813 dertien van de vroegere twintig glasfabrieken waren
opgeheven, terwijl in 1817 nog slechts vier a vijf van de resterende zeven
werkten. Vermoedelijk had hij de ondememingen te Delft, Loenen, Leerdam (twee) en zijn eigen fabriek te Rotterdam op het oog. Hij vermeldde verder, dat te Charleroi, met zijn achttien glasfabrieken, drie nieuwe glas99) K.B., 9.7.1830, no. 56 (een uitvoerige beschrijving en een rekest, HaineSaint-Pierre, 8.5.1830, zijn hier aanwezig).
1oo) Chambon, blz. 171.
101) Zie W. J. Hoffman, J. J. zn., Een Oud-Rotterdamsche firma Johan Frederik
Hoffman en Zoonen, 1734-1899, in: Rotterdamsch Jaarboekje, jrg. 1915, blz.
94-112.
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blazerijen in aanbouw waren, en dat hij in de periode 1807-1808 te Luik
steenkolen kocht omdat de invoer van Engelse kolen toen verboden was.
Het protest heeft echter geen resultaten opgeleverd 102).
In 1824 kreeg de firma J. F. Hoffman en Zoonen een vijftienjarig octrooi
op een belangrijke uitvinding. Zij waren er in geslaagd een methode te
ontwikkelen, waarbij flessen niet meer in aarden vormen maar in metalen
vormen geblazen konden worden. Door in de vormen losse metalen bodems
met daarin gegraveerde namen en getallen te plaatsen, kon men het wijnjaar
en de kwaliteit aangeven, hetgeen voor de handel op Oost-lndie belangrijk
was, omdat vele Franse handelshuizen, die wijnen naar Indie zonden, deden
alsof ze in Holland verpakt waren, door de kisten en de flessen van een
Hollands merk te voorzien. Uit de stukken blijkt nog, dat de firma toen
eveneens een glasblazerij te Zwijndrecht bezat 103).
De firma, die de zojuist genoemde verbeterde wijnflessen in 1825 exposeerde op de nijverheidstentoonstelling te Haarlem, werd eervol vermeld 104). In 1826 wordt de firma vermeld als vervaardiger van grote wijnflessen (Demi Johns) 105).
In december 1827 verzocht de firma aan de Koning de ondememing te
steunen, bijvoorbeeld door de accijnsen op de import van buitenlandse
steenkolen te verlagen of door een premie te verlenen op de export van
flessen. Uit de hierover gevoerde correspondentie blijkt, dat de firma in het
onderhoud van 40 gezinnen, totaal 200 zielen, voorzag en dat er slechts
een gedeelte van het jaar werd gewerkt. De firma wees er verder op, dat
Nederlandse steenkolen veel duurder waren dan Engelse, dat de voor de
glasfabricage benodigde grondstoffen in de Nederlanden gekocht werden
en dat de onderneming veel leverde aan Noord- en Zuid-Amerika. Steunmaatregelen zouden de moeilijke concurrentiepositie verbeteren, de arbeiders continue werkge1egenheid geven en ook van belang zijn voor de
scheepvaart. De firma maakte toen ,DemiJohns" (beteende flessen met een
inhoud van 7 kannen) en gewone wijnflessen. Vele werknemers hielden zich
bezig met het omgeven van de flessen met een betening. De firma wilde
concurreren met Engeland, Frankrijk en Duitsland. Engelse glasblazerijen
stonden bijzonder sterk omdat de steenkolen in Engeland bijzonder goedkoop waren. Frankrijk en Duitsland, waar de arbeidslonen Iaag waren,
verkeerden eveneens in een gunstige positie. De firma besteedde jaarlijks
f 40.000 in de Nederlanden en gaf aan arbeidslonen en andere onkosten,
exclusief interesten op kapitalen en huur van gebouwen, jaarlijks omstreeks
/35.000 uit. Het verzoek werd evenwel afgewezen 106).
102) St.secr., 1.3.1818, no. 57 (de brief van J. F. Hoffman en Zoonen aan de
koning van 17.10.1817 en een bijlage van 16.10.1817 zijn hier aanwezig).
103) K.B., 19.3.1824, no. 132 (het rekest aan de koning van 10.3.1824 en de
beschrijving der uitvinding zijn hier aanwezig).- Ond., 16.3.1824, no. 577;
29.3.1824, no. 661.
104) Rapport, biz. 154.
105) Nat.Nijverh., 12.12.1826, no. 105A.
106) Nat.Nijverh., 8.2.1828, no. 26G; 20.2.1828, no. 79A; 31.3.1828, no. 225A
(de brief van de firma aan de koning, Rotterdam, 18.12.1827, is hier aanwezig;
eveneens brieven van de firma aan Netscher, 13.12.1827 en 25.12.1827).
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In 1831 wendde P. van der Mersch, direkteur van de glasblazerij te
Loenen aan de Vecht, zich, mede namens de glasblazerijen te Amersfoort
(Smit & Dengler Sweers), te Rotterdam (J. F. Hoffman en Zoonen), te
Delft (Boers en Co.) en te Vuren (N. Rom en C. Pelgrim) tot de regering
met het verzoek de accijnsen op de import van flessen (f3 de 100 flessen)
te handhaven. De rekestranten wilden ook, dat het verbod op de export van
gebroken glas gehandhaafd bleef, omdat dit een belangrijke uitgangsstof
was. Verder maakten zij er bezwaar tegen, dat de Staten-Generaal op 2
juni 1831 had besloten het tarief der in- en uitgaande rechten te wijzigen.
Verlaging der accijnsen op de import van flessen zou de import hiervan
bevorderen, a1smede de invoer van wijn in flessen ten nadele van de wijnhandel. Uit het verzoek blijkt nog, dat in de laatste jaren vele Keulse jeneverkruiken, ten nadele van de glasfabrieken en kistenmakers, ingevoerd
waren. Van der Mersch wees er ook op, dat op 5 september 1769 een
resolutie aangenomen was, die op 20 maart 1804 vernieuwd en steeds
gehandhaafd was, met de bedoeling Belgische glasimporten te bemoeilijken.
De regering wees het verzoek af, omdat het ontwerp op het nieuwe tarief
reeds ingediend was 107). Het belang van deze gegevens is, dat zij ons leren
welk:e glasfabrieken in 1831 bestonden. Merkwaardig is evenwel, dat de
fabriek te Leerdam niet vermeld werd.
Bij een brand (29 november 1836) brandde de werkplaats geheel af; wel
bleven toen enkele gebouwen bewaard. Pas in 1853 werd de fabriek weer
opgebouwd 108) .
In 1857 had de fabriek te Kralingen 58 arbeiders 109). Te Rotterdam was
een lid van de Leerdamse glasblazersfamilie Pelgrim werkzaam. In verband
met het vertrek van de meester glasblazer Pelgrim vroeg de firma op 25
september 1857 een vervanger 110).
Omstreeks 1883 waren er grote moeilijkheden wegens te dure kolen. Op
initiatief van de firma werd toen op 7 maart 1883 te Rotterdam de Vereniging van Nederlandse Glasfabrikanten opgericht, waardoor de flessenindustrie weer tot bloei kwam. Ten gevolge van de concurrentie van enige
flessenfabrieken en de uitvinding van de machinate flessenfabrikatie werd
de firma in 1899 opgeheven.Op 17 april1899 werd de fabriek voor omstreeks
/137.000 verkocht 111) .
Van de onderneming waren altijd leden van het geslacht Hoffmann
direkteur 112).
LEERDAM

Op 30 september 1765 gaf stadhouder Willem V, graaf van Leerdam, een
25-jarig octrooi tot het ,Oprechten van een Glas- en Flessefabricq" buiten
1 0 7)
108
)

Nat.Nijverh., 19.10.1831, no. 38A.
Rotterdamsch Jaarboekje,jrg. 1915, blz. 108-112. Voor de brand zie St.secr.,
2.12.1836, no. 77.
108) Brugmans, biz. 40 en 97.
110) Collectie advertenties Pelgrim bij het Centraal Bureau voor Genealogie.
111) Rotterdamsch Jaarboekje, 1915, biz. 108-112.
112
) Nederland's Patriciaat, deel16, jrg. 1926, biz. 178-185.
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de Veerpoort aan de Nieuwendijk aan Johannes Pelgrirn, Jan Jurgen
Meeder, Casparus Pelgrim, Albert Pelgrirn, Christiaan Pelgrim, Fred
Jurgen, Peter en Jan Pelgrirn, die toen allen te Edam woonden 113). Voor
het bouwen en inrichten leenden Johannes Pelgrim en Jan Jurgen Meeder
een bedrag van f 10.000 van de Leerdammers Huybert de Bie, Casparus van
Harsveld en Paulus Drooglever m).
Uit een brief van de magistraat van Leerdam aan de Domeinraad (20
december 1774) blijkt, dat in het octrooi vrijstelling van hoofdgeld voor 8
blazers en 2 stokers met hun huisgezin was verleend, hetgeen tot moeilijkheden aanleiding gaf toen een ordonnantie op de impost van brandewijn,
genever en ander gedistilleerd te Leerdam van kracht was geworden. De
toenmalige eigenaar Casparus van Harsveld voerde aan dat het gebruik van
genever voor de blazers en stokers een onontbeerlijke verkwikking was om
de hitte te kunnen doorstaan 115). In een latere brief (7 maart 1775) staat
dat de blazers en stokers dreigden de fabriek te verlaten hetgeen ,ten
uyterste ruineus soude zijn" 116).
In de fabriek werkten zoveel Duitsers dat hun op 23 augustus 1778
octrooi werd verleend om als Lutherse gemeente een predikant te beroepen
en een kerk te bouwen 117).
Dat ook toen reeds een arbeider zijn werk niet zo maar mocht verlaten
blijkt uit een rekest (27 april 1786) van de weduwe Van Harsveld, die meedeelde dat de stoker Johannis Kersemeyer op een clandestiene wijze de
glasfabriek verlaten had en thans als stoker op de blazerij te Vuren werkte.
,Daar het de gewoonte en goed gebruik is dat een blaser of stoker zich
verbindend als zodanig verplicht is een geheel vuur uit te staan". Omdat
grote schade dreigde verzocht zij de Hoge Dingbank van Thuijl ervoor te
zorgen, dat deze stoker weer bij haar in dienst trad 118).
Op 5 januari 1787 werd het octrooi betreffende de glasfabriek met 25
jaar verlengd en de magistraat gemachtigd aan 12 blazers en 2 stokers met
hun gezin vrijstelling te verlenen voor aile lasten: hoofdgeld, lantaarngeld,
aschgeld en klappermansgeld, onder de voorwaarde dat zij nimmer ten laste
van Stad of Kerk zouden komen 119).
Op 1 april1802 verkocht A. Johanna Geertruida Monhemius, weduwe van
C. van Harsveld, de glasfabriek enzovoort voor f 30.050 aan de te Vianen
wonende Jan Antonie Waltelingh 120), die hem in 1802 verkocht aan Paulus
Archieven van de Nassause Domeinraad, no. 570.
Rechterlijk archief Leerdam, no. 80, map V.
115) Oud burg. archief van Leerdam, no. 37.
116) Oud burg. archief van Leerdam, no. 44.
117) Nassause Domeinraad, no. 571.
118) Rechterlijk archief Leerdam, no. 103, fol. 11 verso.
119) Nassause Domeinraad, no. 572.
120) Nassause Domeinraad, no. 7650 V. - Rechterlijk archief van Leerdam,
no. 32, fol. 105 verso. De getransporteerde glasfabriek bestond uit huizingen,
schuren, stallingen, pot- en molenkamers, alsmede knegtswoningen aan de Lingendijk onder Leerdam. Tevens werd een stukje land en tuin naast en achter de
blazerij verkocht.
113)
114)
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Pe1grim (1769-1841) en Come1is Gerardus Grijns (1782-1857). Het is ook
moge1ijk, dat Wa1telingh namens hen heiden optrad. Van 1807 tot 1815
maakten zij meer dan 500.000 flessen, tot een waarde van f 60.000, die zij
echter niet konden verkopen.
Omstreeks 23 oktober 1815 verzochten zij de Koning, omdat het oude
contract weldra zou aflopen, toestemming te Oosterwijk onder Leerdam
een fabriek te mogen bouwen. Dit werd toegestaan 121).
De nieuwe g1asb1azerij of flessenfabriek, die in 1816 aan de Lingendijk
onder Leerdam even beneden de oude glasblazerij werd gebouwd, bestond
uit een fabrieksgebouw, een pot- en molenkamer onder een dak en 10 kleine
glasblazerswoningen onder een dak. Men maakte vanaf september 1816
uitsluitend aile soorten van groen glas, voornamelijk flessen. De gebruikte
steen- of smeekolen kwamen uit ,de Rhoer" 122). In 1816 waren C. G.
Grijns en P. Pe1grim nog steeds eigenaars 123). In 1817 werkten te Leerdam
zes mannen, die f 4 ,somtijds minder, ook meerder" per dag verdienden;
acht personen ontvingen f 2,50, twee f 1 en de overigen minder. Er zijn hier
dus lonen van f 24 per week betaald. Omdat de fabriek onregelmatig werkte
in verband met de zeer kwijnende commercie, was er veel werkloosheid en
was het jaarinkomen geenszins hoog. Van Lennep vermeldt in 1823, dat
een man f 40 per week kon verdienen met flessen blazen te Leerdam 124).
C. G. van Baerle, Grijns en Pelgrim, eigenaars van de oude en nieuwe
G1asfabrieken te Leerdam k1aagden in 1821 over het feit, dat de Veerpoort
aldaar 's nachts gesloten was en over het heffen van tol bij deze poort.
Omdat in hun fabrieken 24 uur werd gewerkt moesten de werknemers dag
en nacht kunnen in- en uitgaan; ook de in Leerdam wonende srnid en
anderen moesten altijd beschikbaar zijn om blaaspijpen en andere instrumenten te repareren 125).
Per 1 oktober 1836 werd I. C. Pelgrim door 0. A. van Dobbenborgh a1s
commissaris vervangen. Uit het feit dat de firma toen op de N. Z. Achterburgwal 346 te Amsterdam een kantoor had vo1gt, dat vee1 glas van hier
naar het buitenland ging.
In 1837leverde de firma aile soorten van flessen, als kelderflessen, met en
zonder kelders, in diverse soorten, wijdmonden, Rhijnwijnflessen in verschillende kleuren, snuifflessen, olijflessen en Camphorflessen. Men had toen
ookeen kantoor op het adres Wijnhaven A 415 te Rotterdam 126).
Per 1 augustus 1843 werd de g1asfabriek te Leerdam, door o.a. C. G.
Grijns aan zijn broeder Willem Grijns en zuster Catharina Wilhelmina
Grijns (1785-1860) weduwe van P. Pelgrim verkocht, die haar onder dezelfde
naam, de firma Grijns en Pelgrim, voortzetten 127). In 1846 waren te LeerSt.secr., 29.1.1816, no. 26 (hun rekest is hier aanwezig).
St.secr., 26.3.1818, no. 85 (hun rekest van ca. 27.11.1817 is hier aanwezig).
123) St.secr., 5.6.1818, no.l02; 22.4.1818, no. 127.
124) Brugmans, biz. 123.
125
) St.secr., 9.12.1821, no. 38.
126) Advertenties Grijns bij het Centraal Bureau voor Genealogie.
127) Advertenties Pelgrirn en advertenties Grijns. - Nots. van den Berg te
Vianen.
121)
122
)
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De drie fabrieken te Leerdam hadden in 1857
VUREN

Van de g1asfabriek te Vuren, die reeds in 1786 bestond, waren Nicolaas
Rom (1759-1832) en C. Pelgrim, ongetwijfeld een lid van de Leerdamse
glasblazersfamilie, in 1817 eigenaars 130). In 1819 werd hier f 1,45 per dag
door de g1asblazers verdiend, hetgeen hoog was wegens nachtarbeid en de
nadelen voor de gezondheid 131). In 1832 deed C. Pe1grim zijn aandee1 in
de glasfabriek over aan Michie! Viruly (1781-1852), heer van Vuren en
Dalen. De naam van de firma was toen N. Rom en Co. 133). Volgens zijn
overlijdensadvertentie was Rom dijkgraaf van Da1em. Een tweede advertentie leert, dat het aandeel van Rom in 1832 eveneens naar Viruly ging 133).
De ondememing was een flessenfabriek, die omstreeks 1847 jaarlijks
750.000 flessen verkocht, voomamelijk ten behoeve van Oost- en WestIndie; in 1847 werkten er 40 personen 134). Van de 38 werklieden in 1853
waren 18 werkelijke glasbewerkers; 6 van deze 18 verdienden f 25 a f 35
per week, 6 anderen f 10 per week 136).
VRIJENBAN (DELFf)
De even buiten de De1ftse Haagpoort onder Vrijenban aanwezige g1asblazerij, die reeds in 1800 bestond, deed toen zaken onder de firma Havart
en Compagnie 136). Op de nijverheidstentoonstelling te Utrecht (1808)
toonde Havart en Co. zeer goede :tlessen, verschillende soorten van retorten
en andere instrumenten voor de chemische werkplaatsen, onder andere
enige monsters van zeer grote capaciteit, die zeer voldeden, voor welke
inzending aan de firma de zilveren medaille werd verleend 137). In 1811
werd de firma door Jan Boers 138), die reeds in 1800 in deze glasblazerij
gei'nteresseerd was, voortgezet onder de naam Boers en Compagnie 139).
Toen Vrijenban in 1812 met Delft verenigd werd (dit eindigde in 1817)
en belasting op steenkolen door de Stad Delft geeist werd, wees de firma
A. J. van der Aa, Aardr. Wb., dee] 7, Gorinchem 1846, biz. 106-107.
Brugmans, biz. 40.
130) St.secr., 16.1.1818, no. 62 (hun rekest, 7.10.1817, is bier aanwezig).
131) Brugmans, biz. 123.
132) Collectie advertenties Pelgrim bij het Centraal Bureau voor Genealogie.
133) Collectie advertenties Rom aldaar.
134) A. J. van der Aa, Aardr. Wb., dee! 11, Gorinchem 1848, biz. 958.
136) Brugmans., biz. 133.
136) K.B., 23.10.1817, no. 126.
137) S. Sarphati, Geschiedenis der tentoonstellingen van Volksvlijt in Nederland,
Amsterdam 1862, biz. 51. Hier wordt eveneens vermeld, dat de Nederlandse
flessenfabrieken in 1808 belangrijk waren en dat in vredestijd grote hoeveelheden
geblazen groen glas naar het buitenland werden gezonden.
138) Jan Boers overleed te Delft op 8 juli 1821, waar hij raadslid was. Hij was
een zoon van Pieter Boers, baljuw van de beide Katwijken en 't Zand. Jan Boers
werd injuni 1753 te Katwijk aan den Rijn geboren.
139) K.B., 23.10.1817, no. 126.
128)

129 )
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erop, dat dit uitermate nadelig was voor de glasblazerij. Uit de hierop
betrekking hebbende stukken blijkt, dat de fabriek in de periode 1812-1813
gedurende meer dan 13 maanden geheel stil lag en dat toen velen ontslagen werden uo).
Dat de firma Boers en Comp. een vooraanstaande onderneming was
moge blijken uit de omstandigheid, dat zij een zilveren medaille ontving
op de in 1820 te Gent gehouden nijverheidstentoonstelling, terwijl zij in
1825 op de nijverheidstentoonstelling te Haarlem een grote collectie toonde
onder andere de in de scheikunde gebruikte flessen van Peter Woulfe 141).
Volgens het in het Delftse gemeente-archief aanwezige ,Register van
Aantekeningen van de Glas-Fabriek Boers en Co.", dat de periode 18301868 bestrijkt, fabriceerde de firma groen glas en was zij vanaf de oprichting
(v66r 1800) tot en met 1826 de enige leverancier van olie-en poederglas ten
behoeve van 's Rijks Magazijn van geneesmiddelen te 's-Gravenhage.
Deze bron vermeldt C. Hoekwater en J. A. Havart in 1830 als direkteuren.
In december 1831 verzocht de firma gedurende vijf jaar om de leverantie
van olie-en poederglas voor de geneeskundige dienst van het Rijk 142).
C. Hoekwater, de zoon van een rijke Delftse wijnkoper, was de belangrijkste man in de firma 143). Volgens op het Delftse gemeente-archief
ontvangen informatie ontstond de Delftse glasfabriek van Van Deventer
uit de firma Boers en Co.
LOENEN AAN DE VECHT
De latere glasfabriek te Loenen aan de Vecht was v66r 1814 te Nijkerk
gevestigd.
Nicolaas Kroon, raad en schepen van Edam, richtte in 1765 te Nijkerk
een glasfabriek op, In 1765 was Jan Bost Gasperszoon zijn compagnon.
In 1799 werd de te Amsterdam wonende Gasper J. Westrik voor f 2000
eigenaar van een vierde van deze Padang-glasblazerij, welk deel hij in 1805
140) K.B., 22.6.1814, no. 73 (een rekest van Boers en Comp. aan de gouverneur
van Zuid-Holland, exh. 15.6.1814, is bier aanwezig). Zie voor andere klacbten
over belasting op steenkolen St.secr., 29.8.1817, no. 106 (een rekest van J. Boers
en Co. aan de koning, exh. 16.8.1817, is hier aanwezig) en K.B., 23.10.1817, no.
126 en St.secr., 1.3.1818, no. 57.
141) Rapport biz. 153-154.
142) Zie notulen van december 1831. Volgens K.B., 8.5.1819, no. 2 waren de
prijzen in Noord-Nederland van medicijnglas in 1819 tweemaal zo boog als in
Duits1and. Vandaar dat ten behoeve van 's Rijks Magazijn van Geneesmiddelen
voor een bedrag van f 2000, dat onder andere voor Oost-Indie bestemd was,
in bet buitenland gekocbt werd.
143) J. A. de Jonge, Delft in de negentiende eeuw, in: Econ. Hist. Jb., dee! 37
(1974).
144) G. Beernink, Een glasfabriek te Nijkerk, in: Gelre. Bijdragen en Mededelingen, deel17, Arnhem 1914, blz.153-187, in bet bijzonder de biz. 171, 174-176 en
182-184.
145) Jaarboek Amstelodamum, dee! 30, jrg. 1933, biz. 288-289.
146) Handel., dee! 3, biz. 630.- Voor een overzicht van de verleende medailles
en premien van 1778 tot 1848 raadplege men bet Tijdschrift ter bevordering van
Nijverbeid, dee! 14, jrg. 1850, biz. 71-160 (los bijgebonden).
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aan Pieter van der Mersch (1775-1835) verkocht. Kroon, die tot omstreeks
1805 bestuurder van de fabriek was, werd als direkteur door Dirk Jurling
(1764-1831) opgevolgd. In 1805 kocht hij stukken grond, waarvan wijlen
Nicolaas Kroon eigenaar geweest was. In 1807 werden suikerhavens, melkkannetjes, bierkannen, karaffen, flessen, trechters, visglazen, waterpotten,
inktkokers, muizen, honden en deksels vervaardigd. Dirk Jurling, die in
1811 uittrad, werkte vanaf 1811 tot in januari 1813 in de door zijn halfbroer
Gerrit Jansen Jurling (1756-1838) en diens zoon Jan te Zwijndrecht opgerichte fabriek.
In 1814 worden als geinteresseerden in de Nijkerker glasfabriek vermeld:
Pieter van der Mersch, J. L. Schouten en J. Marcus. Vermoedelijk lag de
fabriek vanaf 1813 stil en werd de fabriek in 1814 opgeheven. Van der
Mersch voornoemd verkocht zijn aandeel in 1814 aan Schouten en Marcus,
die het terrein van de fabriek voor een ander doel bestemden. Van der
Mersch richtte daarna te Loenen aan de Vecht een glasfabriek op 144).
Volgens een advertentie van 13 mei 1806 in de Amsterdamsche Courant
hadden de gemteresseerden in de Nijkerker glasfabriek de Amsterdamse
glasfabriek, de firma B. Embricqs en Comp., overgenomen. Blijkens een
andere advertentie in dit blad van 22 maart 1806 werd de verkoop op 24
maart 1806, van 197/240e deel van deze, aan het eind van de Kleine Wittenburgerstraat te Amsterdam aanwezige glas- of bottelblazerij voorlopig
uitgesteld. Na de overname hield men kantoor bij Willem Crele Hzn., in de
Nieuwe Lelystraat aldaar. Het Amsterdamse belang bestond slechts twee
jaar. Op 12 april1808 werden op deze gewezen glasblazerij (Amsterdamsche
Courant van 5 april 1808) twee stenen gebouwen voor de sloop geveild,
alsmede enige hopen mout, enige olyglazen en vele hele en halve flessen
voor champagne, bourgogne en constantia-wijn 145).
In 1810 verleende de Hollandsche Huishoudelijke Maatschappij (H.H.M.)
aan de direkteur van de glasfabriek te Nijkerk D. Jurling de zilveren
medaille voor apothekersglaswerk en aan de eigenaars 5 procent van de
opbrengst van het verkochte apothekersglaswerk gedurende drie jaar 146).
De ingezonden monsters waren in 1838 nog in het bezit van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid te Haarlem, de
voortzetting van de H. H. M. 147).
In de tweede helft van 1810 en in 1811 werd in totaal voor f 1169,10 verkocht 148). In 1815 ontvingen de eigenaars van de glasfabriek te Nijkerk,
die toen te Loenen gevestigd was, 5 procent van de opbrengst van hun
apothekersglaswerk van eigen fabrikaat. Het was de derde en dus de laatste
maa1, dat de premie verleend werd 149).
In 1817 wordt Pieter van der Mersch als gemtereseerde in de glasfabriek

147 ) Alphabetisch register van werktuigen en monsters, welke geplaatst zijn in
bet Kabinet van de Ned. Mij ter bevordering van Nijverh. te Haarlem, 1838, biz. 5.
148) A.K.L.B., 1812, I, biz. 28.- Handel., deel3, blz. 794.
149) Hand., dee! 4, biz. 47.
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te Loenen vermeld 160). In 1831 was hij eigenaar van de glasblazerij aldaar 161). In 1833 nam de fabriek de glasfabriek te Amersfoort over.
Op 16 juli 1862 werd voor notaris N.J. van der Moolen te Amsterdam
de akte verleden waarin Johannes Anthony van der Mersch (1814-1898),
Christiaan Hendrik van der Mersch en Titus de Meester (1821-1879),
gewezen fregatkapitein, een vennootschap oprichtten tot uitoefening der
glasfabriek, sedert vele jaren te Loenen aan de Vecht gevestigd. Aile drie
worden dan als fabrikant en koopman vermeld. Zij woonden respektievelijk
te Zeist, Amsterdam en Loenen aan de Vecht en hadden hun kantoor en
magazijn te Amsterdam. De vennootschap, de firma J. A & C. H. van der
Mersch, werd gerekend te zijn ingegaan per 1 januari 1862. Zij werd per
1 januari 1873 ontbonden. Op 30 december 1872 werd een nieuwe akte
opgemaakt (notaris N.J. van der Moolen te Amsterdam) tussen genoemde
J. A. van der Mersch, de Meester en Pieter Arnold van der Mersch J. A.zn.
(1844-1912), de laatste wonende te Amsterdam. Sedert heette de firma van
der Mersch en de Meester. Een zoon van Titus voornoemd Titus de Meester
(1858-1932) was direkteur van de N. V. Verenigde Glasfabrieken te Leerdam.
AMERSFOORT

Emanuel Dengler Sweers (1748-1805) was direkteur van de glasfabriek
te Amersfoort. In 1803 benoemde het Hof van Holland hem tot hoofddirekteur van de firma Smit en Comp. , omdat Coenraad Srnit sedert
januari 1797 onder curate1e stond 162) .
In 1817 was Hendrik Stork ge:intereseerde in de firma Srnit en Dengler
Sweers te Amersfoort 163). De firma Dengler Sweers te Amersfoort wordt in
1831 vermeld 164). Het was een flessenhandel, die in 1833 werd overgedaan
aan de geintereseerden in de glasfabriek te Loenen aan de Vecht 155).
LooSDRECHT

In de fabriek te Loosdrecht, die vermoedelijk eerst na 1850 ontstond,
werd met een tweeploegenstelsel gewerkt; elke groep werkte inclusief de
15
0) St.secr., 26.3.1818, no. 84 (hun rekest van 25.1.1817 vanuit Amsterdam is
bier aanwezig).
16
1) Nat.Nijverh., 19.10.1831, no. 38A.
162
) Collectie advertenties Dengler Sweers bij het Centraal Bureau voor Genealogie.
163) St.secr., 26.3.1818, no. 84.
164) Nat.Nijverh., 19.10.1831, no. 38A.
155) Collectie advertenties Dengler Sweers bij bet Centraal Bureau voor Genealogie. Voor literatuur over glasfabrieken te Amersfoort raadplege men J. Hovy,
Het Glashuis aan de Westsingel te Amersfoort, in : Jaarboek Oud-Utrecht, jrg.
1974, biz. 163-179, waar een omstreeks 1693 opgerichte fabriek, die in 1780 werd
opgeheven, behandeld wordt. Zie ook E. Heupers, Glasblazerij ,De Glashut" te
lsselt (Amersfoort), in: Flehite, dee! I, no. 4 (1966), biz. 58-65 en E. Heupers,
Glasblazers, hun farnilienamen, afkomst en werk, in: Flehite, dee! 2, no. 1 (1966),
biz. 15-20. Hovy noemt op biz. 163, op. cit., een tweede glasfabriek te Isselt,
die in 1732 werd opgericht en omstreeks 1832 opgeheven. De laatste is blijkbaar
de fabriek van Dengler Sweers.
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Zij had in 1857

NIEUWER-AMSTEL
Omstreeks november 1835 verzocht de Amsterdammer Hermanus Vos,
mede namens A. Wiegel, de koning tevergeefs om een 1ening van f 25.000 a
f 30.000 uit het Fonds ter aanmoediging der Nationa1e Nijverheid teneinde
een glasblzaerij te Nieuwer-Amstel te kunnen beginnen 157).
Op 4 december 1835 vroeg Vos de koning om vergunning een glas- of
flesschenblazerij op te richten aan de Amsteldijk onder Nieuwer-Amstel,
waartegen Jacob Jean H. Ihle, eigenaar van de belendende chemicalienfabriek van de weduwe George Dommer en Co. , bezwaar maakte; hij
beweerde dat de steenkolendamp van de toekomstige glasfabriek schadelijk
voor het regenwater was, dat voor het stoken van borax nodig was. Ihle,
die twee werknemers in dienst had, maakte echter voomamelijk camphor
en geen borax. In de glasfabriek van Vos werkten 30 personen. Op 31 mei
1836 kreeg Vos toestemming, mits hij aan Ihle kosteloos schoon zuiver
regenwater verschafte. Naar aanleiding van hierdoor ontstane moeilijkheden - Ihle stuurde zelfs een deurwaarder naar Vos - wendde Vos zich
(Amsterdam, 24 maart 1837) in een uitvoerig schrijven tot Netscher,
waarna lhle naar de gewone rechter verwezen werd 158).
In de glasfabriek te Nieuwer-Amstel, die blijkbaar in 1836 werd opgericht,
werd in de periode 1841-1860 met een tweeploegendienst gewerkt; elke
groep werkte 12 uren, inclusief de rusttijden. In 1853 was het loon maximaal
f 38 per week. De meeste mannen verdienden wekelijks f 12. Het aantal
arbeiders was 50 in 1857 1 5 9).
Volgens Groesbeek had de glasfabriek van Vos, Hanrath en Wiegel 50
werknemers in 1851, die tezamen f 16.000 a f 20.000 verdienden en werden
rode, groene en blauwe wijnflessen en ook wit (ongekleurd) glas, echter
geen luxeglas, vervaardigd. Jaarlijks werden 8 a900.000 flessen met inhouden
van 1/12 tot 100 Nederlandse kannen gefabriceerd. In 1853 werd een tweede,
in 1862 een derde oven in gebruik genomen. De aantallen werknemers
waren 50 (1853), 100 (1862, 1864), 58 mannen en 17 jongens (1871), 73
156)

Brugmans, biz. 39-40, 116-117 en 134.
Nat.Nijverh., 17.11.1835, no. 1A.
158
) Nat.Nijverh., 18.4.1836, no. 5NN (een brief van H. Vos aan Netscher,
Amsterdam, 16.4.1836, is bier aanwezig); 5.5.1836, no. liNN; 17.5.1836, no. 9A;
31.5.1836, no. 2A; 1.6.1836, no. 1A. - K.B., 31.5.1836, no. 5 (een brief van H. Vos
aan de koning, Nieuwer-Amstel,14.5.1836, is bier aanwezig).- St.secr., 19.4.1837,
no. 9 (een brief van H. Vos aan Netscher, Amsterdam, 24.3.1837, is bier aanwezig).
159) Brugmans, biz. 34, 39,116-117.-Volgens Th.van Tijn,Twintigjaren Amsterdam (1850-1875), Amsterdam 1965, biz. 100 en 258, leverde de glasfabriek te
Nieuwer-Amstel, de firma Vos, Hanrath en Wiegel vooral aan de likeurstokerij;
in 1852 leverde zij een miljoen fiessen naast ander glaswerk; in 1853 had zij vele
bestellingen. In 1861 begon de firma een tweede glasfabriek, die driemaal zoveel
als de oude produceerde. In beide fabrieken waren in 1864 omstreeks 90 werknemers tezamen werkzaam; in de periode 1867-1876 90 a 100. In 1872 en 1876
was er grote concurrentie van Duitsland.
157

)
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mannen en 17 jongens (1876), 70 mannen en 3 jongens (1881), 22 mannen en
12 jongens (1886). In 1853 verdienden de mannen tot f 5 per week, de
jongens f 2 a f 2,50. In 1862 hadden enkele werknemers een inkomen van
f 30 en meer per week. Het bedrijf, dat in 1887 de Gebroeders Wiegel heette,
was gevestigd op de Amsteldijk 34 te Nieuwer-Amstel. Het wordt in 1888
niet meer vermeld 16o).
DE EERSTE NooRD-NEDERLANDSE VENSTERGLASFABRIEK,

1838

De door de Jood Samuel Eleazar Swerein 161) en de glashandelaar
Jacobus Steffen (1809-1889) - beiden waren Hagenaars - in 1838 te
Zwijndrecht opgerichte vensterglasfabriek, de eerste in Noord-Nederland,
ondervond in de aanvang vrij veel tegenslag, waardoor zij pas omstreeks
1841 goed op gang kwam. De houding van de regering, die veel moeite
deed om de fabriek voor Nederland te behouden teneinde het vaderland van
het buitenland onafhankelijk te maken, was bewonderenswaardig.
Reeds in de achttiende eeuw poogde men een vensterglasfabriek op te
richten. De in 1777-1778 opgerichte Oeconomische Tak van de Hollandsche
Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem beloofde in 1790 een som van
50 dukaten aan die fabrikant, die vensterglas zou maken, dat gelijkwaardig
met het beste Duitse of Franse was, mits in het eerste jaar na de oprichting
50 ,korven" verkocht zouden worden; over het tweede en derde jaar zou
4 procent van de omzet uitgekeerd worden 162). Dit waardevolle initiatief
bleef zonder resultaat in verband met de laksheid der Nederlanders en de
treurige economische toestand. Na de verdwijning der Fransen werd de
prijsvraag in 1814 163), 1815 164), 1816 en 1817 165) herhaald. Men beloofde
toen een premie van 50 dukaten en 4 procent van de omzet, echter aileen
over het eerste jaar. In 1817 wordt geeist, dat het vensterglas evengoed als
het Duitse of Franse moest zijn. Vermoedelijk stopte men ermee, omdat de
Belgische fabrieken, onder andere die van Cappellemans te Brussel, in de
behoeften van Noord-Nederland konden voorzien. Sedert 1830 was dit
niet meer het geval, omdat glasimporten uit Belgie in verband met de
Zuidelijke afscheidingsbeweging verboden werden.
In 1835 stelde de Maatschappij ter bevordering van Nijverheid voor een
prijsvraag uit te schrijven 166), hetgeen gebeurde in 1836 en opvolgende
jaren. In 1838 werd een gouden medaille en f 250 uitgeloofd voor vensterglas, dat even goed en even duur was als het beste buitenlandse; in het
jaar na de inzending van het monster moesten 50 kisten verkocht worden.
160) J. W. Groesbeek, Amstelveen acht eeuwen geschiedenis, Amsterdam 1966,
biz. 238-240 en 245.
161) Samuel Eliazer Swerein, die in 1796 te 's-Gravenhage geboren werd en te
Zwijndrecht op 28 september 1847 overleed, was een zoon van Eliazer Josua
Swerein en Judica Eliazea Snoek.
16 2) A.K.L.B., jrg. 1790, biz. 90-92.
163) Ibid., jrg. 1814, II, biz. 91.
164) Ibid., jrg. 1815, II. biz. 28.
165) Ibid., jrg. 1816, II, biz. 76; jrg. 1817, II, biz. 88.
166) Handel., dee! 5, no. 9, 1835, biz. 809.
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Gedurende de drie eerstvolgende jaren werd een extra jaarlijkse premie van
f 300 beloofd 167). Dat het uitschrijven van prijsvragen de oprichting van
fabrieken vermoedelijk heeft bevorderd, blijkt hieruit, dat Swerein en
Steffen sedert 1836 poogden de vensterglasfabrikage van de grond te
brengen. Dit initiatief is een van de vele bewijzen van de betekenis der
Joden voor de industrialisatie van Nederland. Zijn zuster Saartje Swerein
(1795-1847) was de echtgenote van Marcus Israel Enthoven (1795-1878),
die ornstreeks 1837 te Zaltbommel een fabriek van spijkers en vertinde
ijzeren gebruiksvoorwerpen begon. Diens broer Lion Israel Enthoven
(1787-1863) was de belangrijkste grondvester van de 's-Gravenhaagse
koperpletterij (1824).
Swerein, die de koning ornstreeks januari 1837 verzocht een vensterglasfabriek te mogen oprichten, vroeg Willem I prive voor f 25.000 aan deze
onderneming deel te nemen. Swerein had zich ten dele in Frankrijk en
Belgie de nodige vakkennis eigen gemaakt; tijdens zijn laatste reis had hij
de spoedige vestigingvan deze fabriek voorbereid,door aandacht te schenken
aan materialen, werktuigen en ambachtslieden. Johannes Theodorus
Netscher (1786-1864), administrateur van de Nationale Nijverheid, die niet
al te enthousiast was, vroeg zich af of Swerein, die winkelier in porselein
was en in 1837 tevens in ,ameublementen" (roerende goederen) handelde,
voldoende ervaring had. Bovendien had Swerein geen financiele basis
vermeld 168). Netscher werd milder, nadat Jacobus Steffen, eigenaar van een
aanzienlijke handel in vensterglas te 's-Gravenhage, die wel met het vak
bekend was, zich bij Swerein had gevoegd. Tezamen hadden zij voor 4
maart 1837 een nieuw rekest ingediend, waarin zij meedeelden te 's-Gravenhage te willen beginnen wegens de naburige duinen. Duinzand was een
belangrijke grondstof voor de glasfabrikage. Zij verklaarden naast vensterglas ook andere glassoorten te willen vervaardigen, waarvoor elders reeds
bekwame werklieden aangetrokken waren. Verder waren zij van mening,
dat f 90.000 geinvesteerd moest worden, welke som door hen zelf en door
hun relaties gefourneerd moest worden; Steffen en Swerein verzochten een
lening van f 25.000 uit het Fonds tot Aanmoediging der Nationale Nijverheid om mee te kunnen doen. Netscher, die toen voor het plan was, wilde
wei, dat zij een proeve van bekwaamheid aflegden, een voorstel van de
rekwestranten. Blijkens de bronnen werd al het in Nederland gebruikte
vensterglas in 1837 uit Belgie, Duitsland en Frankrijk ingevoerd 169).
Op 7 april 1837 legden zij bij de Leidse hoogleraar in de scheikundige
techno1ogie Antony Hendrik van der Boon Mesch (1804-1874) een examen
af 170), waarvan de resultaten zodanig waren, dat hun op 22 april 1837
167
) A.K.L.B., jrg. 1836, II, biz. 141; jrg. 1837, II, biz. 142; jrg. 1838, II, biz.
173. Zie ook T.v.N., jrg. 1838, biz. 403 en jrg. 1840, biz. 115.
168
) Nat.Nijverh., 14.2.1837, no. 6A.- St.secr., 19.2.1837, no. 7. Het rekest
van Swerein werd niet gevonden.
169
) Nat.Nijverh., 27.3.1837, no. SA.- St.secr., 31.3.1837, no. 6 (het rekest van
Swerein en Steffen is niet aanwezig).
170
) Nat.Nijverh., 10.4.1837, no. 2NN (een brief van Van der Boon Mesch,
Leiden, 7.4.1837, is hier aanwezig); 17.4.1837, no. 1A.

140

DE NEDERLANDSE EN BELGISCHE GLASINDUSTRIE

1800-1850

een drieprocentslening van f 25.000 uit het Fonds werd toegestaan, welk
bedrag in termijnen betaald werd. Netscher, die verklaarde dat aile grondstoffen in Nederland verkrijgbaar waren, wees erop, dat de Engelsen vroeger
Nederlands duinzand voor de glasfabrikage kochten 111).
De koopman Swerein kocht reeds op 22 april 1837 voor f 17.000 van de
aan de Buiten-Amste1 buiten de Weesperpoort van Amsterdam wonende
Dirk Apon de even buiten de De1ftse Haagpoort ge1egen p1aats Reineveld.
De oppervlakte van deze in de Scheppo1der aan de Haagsche Straatweg
onder Vrijenban ge1egen plaats was omstreeks 2,53 hectare. Ten zuiden
ervan lag de Leproos of Brasserskade, ten noorden het Molenpad. Swerein
betaalde f 3 000 contant 172).
Op 1 mei 1837 sloten Swerein, die dan als winkelier en koopman verme1d
wordt, en Steffen, glazenmaker en koopman, een tienjarig compagnieschap,
dat op 1 mei 1837 een aanvang nam en op 30 apri11847 zou eindigen. De
naam van de ondememing was S. E. Swerein en Compagnie en ieder
bracht de helft van het kapitaal in. De verplichtingen werden in 14
artike1en vast-gelegd 173).
Swerein en Steffen ondervonden hiema evenwel een emstige tegenslag.
Toen Apon vernam, dat zij op het terrein ovens wilden bouwen, wilde hij
dit niet toestaan, hetgeen aanleiding gaf tot een proces, waardoor zij
schade !eden; de geworven buiten1anders moesten immers betaald worden.
Zij kochten daarom een terrein aan de Maas te Zwijndrecht 174).
Vermoede1ijk maakten Swerein en Steffen te Vrijenban de voor de glasfabrikage benodigde smeltkroezen, want in een brief aan Netscher verk1aarde de firma Swerein en Co. ('s-Gravenhage, 15 november 1837) dat
de ,poterie", die te Delft reeds in ,aanwezen" was, met het buitenland kon
wedijveren, en dat de firma binnen 2 a 3 weken een stuk grond wilde kopen
om daarop de vensterglasfabriek te kunnen bouwen. Uit een tweede brief
('s-Gravenhage, 13 januari 1838) b1ijkt, dat de firma het buitengoed Zorglust te Zwijndrecht had gekocht en dat Gedeputeerde Staten op 22 december
1837 toestemming hadden gegeven hierop een vensterglasfabriek te beginnen 176).
Op 11 januari 1838 kochten Swerein en Steffen voor f 4200 de buitenplaats Zorglust te Zwijndrecht, waarvan de oppervlakte 2 bunder en 96 e1
was. De begrenzingen waren: ten z.o. de rivier, ten n.w. de dijk, ten z.w.
Aart Rijken, ten n.o. de erven van Roelof van Maaren. Zorglust bestond
171) K.B., 22.4.1837, no. 133.- Nat.Nijverh., 10.6.1837, no. 2NN.- St.secr.,
15.7.1837, no. 7 (een dankbrief van Swerein & Co., 's-Gravenhage, 21.6.1837
is hier aanwezig).
172) Nat.Nijverh., 11.7.1837, no. 6NN (een brief van Swerein aan Netscher,
's-Gravenhage, 8.6.1837, is hier aanwezig); 22.7.1837, no. 9NN (een brief van
Swerein aan Netscher, 's-Gravenhage, 15.7.1837, is hier aanwezig.- Nots. Th.
Welborn Schepman te 's-Gravenhage, no. 5697, 28.7.1837 (het koopcontract van
Reineveld is hier aanwezig).
173) Nots. Th. Welborn Schepman te 's-Gravenhage, no. 5697, 1.5.1837.
174) K.B., 15.8.1838, no. 93.
176) Nat.Nijverh., 23.1.1838, no. 12NN (beide brieven zijn hier aanwezig).
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uit een huis, een schuur, een groot met borneo beplant terrein, een moestuin,
boomgaarden, vijvers, een plantsoen enzovoort. De verkoper A. de Groot
Lzn. had Zorglust op 26 augustus 1837 van de erven van Fredrik Robbert
Evert Nibbelink voor notaris J. de Koning te Dordrecht gekocht 176 ).
Reeds op 20 januari 1838 verkochten Swerein en Steffen de appel- en perebomen op deze buitenplaats 177 ).
Op 7 maart 1838 werd de eerste terrnijn (f 10.000) van de op 22 april
1837 toegestane lening aan de firma betaald; de tweede terrnijn van f 10.000
in april1838 en de resterende f 5000 op 26 juni 1838. Bij notariele akte van
7 maart 1838 verklaarden Swerein en Steffen f 25.000 aan het Fonds schuldig
te zijn en hypothekeerden zij Zorglust 178). De moeilijkheden met Apon
waren er de oorzaak van dat de regering op 15 augustus 1838 besloot een
tweede drieprocentslening van f 25.000 uit het Fonds te verschaffen.
De firma Swerein en Co. was toen van mening, dat de fabriek in september 1838 zou beginnen 179). De f 25.000 werd in twee terrnijnen betaald, de
eerste helft op 30 augustus 1838, de tweede op 29 oktober 1838 180).
Toen de direkteur van de firma, welke Belgische werklieden in dienst
genomen had, eind 1838 in Belgie was om nog meer personeel te werven,
werd hij wegens het ronselen van werknemers gearresteerd en door de
Rechtbank te Charleroi tot een gevangenisstraf van zes maanden veroordeeld. Vermoedelijk was dit een poging de fabriek tegen te werken.
Omdat de firma daardoor verliezen leed ontving zij op 21 maart 1839 wederom een lening van f 10.000 uit het Fonds 181). Op 3 november 1839 werd
nogmaals f 10.000 verschaft, thans uit de bijzondere Fondsen van de
Nationale Nijverheid 182). Aangezien de koning uit eigen rniddelen ook
f 10.000 had verschaft, bedroeg de in totaal door de firma geleende som
f 80.000 183). In 1840 was de toestand zeer slecht. Er is dan sprake van het
ontslag van de direkteur, van het feit dat de oven niet meer werkte en van de
verkoop van de fabriek 184). Op 8 augustus 1840 werd aan Swerein medegedeeld, dat de regering de vensterglasfabriek voor f 50.000 wilde afstaan;
hij moest f 10.000 aan Steffen betalen en de resterende f 40.000 aan het
Fonds. Tenslotte nam de regering, die de belangrijke fabriek voor Nederland wenste te behouden, het tegenvoorstel van Swerein aan, dat hierop
neerkwam dat Swerein voor f 40.000 eigenaar werd; f 10.000 hiervan werd
aan Steffen, die zich moest terugtrekken, betaald, terwijl Swerein alle

Nots. W. D. Nibbelink te Zwijndrecht, no. 9213, 11.1.1838.
Ibid., no. 9213, 19.1.1838.
Nots. Th. Welborn Schepman te 's-Gravenhage, no. 5697, 7.3. 1838.
179) K.B., 15.8.1838, no. 93.- St.secr., 28.7.1838, no. 21.
180) Nots. Th. Welborn Schepman te 's-Gravenhage, no. 5697, 29.10.1838.
181) K.B., 25.3.1839, no. 104.- Nots. Th. Welborn Schepman te 's-Gravenhage,
no. 5697, 6.8.1839.
182) St.secr., 10.8.1839, no. 26; 5.11.1839, no. 76.- Nots. Th. Welborn Schepman te 's-Gravenhage, no. 5698, 7.1.1840.
183) Kab. des Kon., 8.7.1841, no. 3.
184) St. seer., 15.1.1840, no. 7; 3.6.1840, no. 3; 21.7.1840, no. 62; 7.8.1840, no. 97.
176)
177)
178)
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schulden overnam 185). Vermoedelijk bestond de resterende f 30.000 uit
schulden aan bet Fonds (f 20.000) en aan de koning (f 10.000).
Eind 1840 slaagde Swerein erin een aantal geldschieters voor de glasfabriek te interesseren. De namen van de toegetreden vennoten waren:
koning Willem I (f 15.000)- de staatsraad Elias Canneman (1777-1861)
(f 5.000)- de notaris Julius D. Schultz van Haegen (1779-1852) (f 4000) de zeehandelaar Anthonius Nicolaas Bouvy (1791-1868), de tekst geeft
H . N. Bony (f 5000)- de fabrikant S. E. Swerein (f 5000) -Jan H. Schultz
van Haegen (1813-1884) (f 1000) - de burgemeester van Schiedam Jan
Loopuyt (1761-1847) (f5000) en de generaal-major F. Schlarbaum (17871852) (f 3000) 186). De opgerichte Naamloze Maatschappij nam een schuld
van f 20.000 aan bet Fonds over 187). Op 3 januari 1842 werd deze schuld
kwijtgescho1den; wei moest de ,op te richten" Naamloze-Maatschappij
20 aandelen a f 1000 uitgeven 188 ). In 1842 worden Canneman, Mr. van
Dam van Isselt en Bouvy als bestuursleden vermeld 189).
In 1844 is sprake van door Swerein aan de koning gezonden monsters
vensterglas voor de ramen van bet koninklijk paleis. De bestelling ging
echter naar een goedkopere glashandelaar 190).
In 1845 verzocht Swerein een vijftienjarig octrooi op verbeterde middelen
om vensterglas te pletten, welke aanvrage door hem evenwel niet werd
doorgezet 191) .
De volgende gegevens bewijzen, dat de glasfabrikage sedert 1841 een
succes was.
In 1841 ontving Swerein van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid de tweede gouden medaille voor monsters glas in
onderscheidene tinten, een ronde vaasstolp en een glazen dakpan 192) .
Vermoedelijk was het Swerein, die in 1843 een inzending deed 193).
S. E. Swerein, hoofddirekteur van de fabriek van de te Dordrecht
186) St.secr., 27.10.1840, no. 7. De brief van Swerein, 's-Gravenhage, 30.9.1840,
met het tegenvoorstel is aanwezig in Nat.Nijverh., 29.10.1840, no. 3A. In de
laatste bron is eveneens een brief van Swerein, 's-Gravenhage, 20.10.1840, aan
Netscher aanwezig, volgens welke Schultz van der Haegen zich bij Swerein wilde
aansluiten.- Nat.Nijverh., 8.8.1840, no. 6NN; 30.10.1840, no. 8NN; 11.12.1840,
no. 6NN (een brief van Swerein aan Netscher, 's-Gravenhage, 11.12.1840, is
hier aanwezig); 28.12.1840, no. 11NN (een brief van Swerein aan Netscher,
's-Gravenhage, 22.12.1840, is bier aanwezig).
186) Nat.Nijverh., 30.12.1840, no. 6NN (de brief van Swerein, 's-Gravenhage,
29.12.1840, is hier aanwezig, alsmede een akte van 28.12.1840 waarin Steffen
verklaarde uit te treden).
187) Nat.Nijverh., 8.4.1841, no. 121; 14.7.1841, no. 140; 21.7.1841, no. 113;
29.12.1841, no.137.- Kab.des Kon., 8.7.1841, no. 3.
188) K.B., 3.1.1842, no. 65.- Nat.Nijverh., 17.1.1842, no. 186.
189) Nat.Nijverh., 19.1.1842, no. 150. Een zoon van A. N. Bouvy, die als glasfabrikant vermeld wordt, was J. J. B. J. Bouvy (1828-1888) eveneens glasfabrikant.
Zie Nederland's Patriciaat, jrg. 1947.
1 90) Nat.Nijverh., 2.10.1844, no. 95.
191) Ond., 19.11.1845, no. 70; 24.11.1845, no. 195.
192) T.v.N., dee! 6, 1842, biz. 811.- Hand., VI, biz. 591.
193) T. v.N., dee! 8, 1843, biz. 155.
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gevestigde Nederlandsche Maatschappij tot vervaardiging van vensterglas,
ontving in 1844 een gouden medaille omdat hij vee1 meer dan 50 kisten had
verkocht 194). Omdat Swerein in de periode juli 1844 tot ju1i 1845 ze1fs
4583 kisten vensterglas van verschil1ende afmetingen had verkocht, ontving
hij een premie van f 300 196 ). In het tijdsbestek van 30 juni 1845 tot 1 juli
1846 verkocht Swerein, die 63 werknemers in dienst had, 5543 kisten
vensterg1as, waarom hij voor de tweede maal een premie van f 300 ontving 196) . Omdat van 23 juli 1846 tot omstreeks juli 1847 5836 kisten vensterglas van verschillende afmetingen vervaardigd waren, ontving hij in 1847
voor de derde en laatste maa1 f 300. Het aantal werknemers was toen
65 197).
In 1846 kreeg B. Vergroessen een tienjarig octrooi op verbeteringen in de
samenstelling van pletovens; hij droeg dit over aan de Nederlandsche
Maatschappij tot vervaardiging van vensterglas te Dordrecht. In 1852
was hij direkteur van deze maatschappij. Zij toonde in 1852 te Arnhem een
geblazen glazen cylinder die tot een plaat moest worden uitgep1et 198).
B1ijkens een advertentie van 4 februari 1840 leverde Steffen vensterglas,
glazen dakpannen en gekleurd glas, dat in de Zwijndrechtse Fabriek vervaardigd was, eveneens matglas 199).
In 1840 verkreeg Steffen een vijf)arig octrooi voor zijn uitvinding om
tekeningen van ornamenten, van borduurwerk, van gaas, enzovoort op
gewoon vesterglas aan te brengen. Hij gebruikte de volgende ingredienten
om acht verschillende witte stoffen te bereiden. De lijst geeft een indruk van
de toepassingen van een aantal scheikundige stoffen:
1. ,osse de pieds de mouton", menie, gesmolten borax, wit zand en wit glas;
2. Spaans wit, Seruse en krijt (seruse is basisch loodcarbonaat):
3. verpulverd kristal;
4. silex, potas, kruit, magnesie;
5. verpulverde silex, arsenic, osse, borax, tartre en salpeter;
6. wit zand, potas, ,osse de corne de cerf" (hertshoorn);
7. wit glas, witte arsenic, sal peter;
8. menie, borax, wit zand, wit glas.
Het tot een poeder gewreven wit werd met water tot een pap aangemaakt en
op de glasruit gesmeerd. Nadat het wit gedroogd was, legde men een koperen
plaat, waarin een tekening geknipt was, op de ruit en verwijderde men het
wit bij de openingen met een kwastje. Daarna werd de ruit in een oven
gebakken 200).
194)

A.K.L.B., 1844, II, biz. 189.- T.v.N., dee! 8, 1844, biz. 678.- Hand.,

VI, biz. 877 en 885.

A.K.L.B., 1845, II, biz. 287.- Hand., VI, biz. 956.
A.K.L.B., 1846, II, biz. 171.- T.v.N., dee! 11, 1846, biz. 35.- Hand.,
VII, biz. 34.
19 7) A.K.L.B., 1847, II, biz. 237.- Hand., VII, biz. 112.
198) G. Doorman, Het Nederlandsche Octrooiwezen, 's-Gravenhage 1947, biz.
278.
199) Centraal Bureau voor Genea1ogie. Collectie advertenties Steffen.
200) Ond., 27.8.1840, no. 110; 21.9.1840, no. 88 (een brief van Steffen, 's-Graven196)

196)
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Volgens een advertentie ('s-Gravenhage, 6 maart 1842) richtte Steffen in
1842 een fabriek van geschilderde, transparante glasgordijnen op. Op 31
december 1857 werd de firma Steffen en Co., die in vensterglas handelde,
ontbonden, doordat J . J . van Coeverden uit de vennootschap trad 201).
DE GLASFABRIEK TE NIEUW-BUINEN

De te Drieborg in Pruisen geboren Johan Christiaan Antoon Thone, die
meer dan 20 jaar te Winschoten glashandelaar was, verzocht (Winschoten,
6 juli 1837) de koning om een octrooi voor een op te richten glasfabriek.
Reeds lang was hij van plan een fabriek te beginnen in de provincie Groningen of in Drenthe bij het , Stads Nieuwe Canaal", maar kon dit niet wegens
geldgebrek. In 1837 had een notabele te Winschoten zich evenwel bereid
verklaard hem geld te lenen. Thone deelde mede, dat hij gehuwd was met
de te Winschoten geboren Trijntje Busscher en dat hij vanaf zijn jeugd voor
de glashandel was opgeleid 202 ). De Kamer van Koophandel en Fabrieken
te Groningen, die om inlichtingen werd gevraagd, deelde mede (3 september 1837), dat het stichten van deze onderneming, waar medicijnflessen
vensterglas, glazen dakpannen, en aile soorten drinkglazen gemaakt zouden
worden een nuttige zaak was en dat in Nederland aileen wijnflessen vervaardigd werden (blijkbaar te Vuren) en dat aile witte glas uit het buitenland kwam; wei bestond te Maastricht een glasfabriek (blijkbaar die van
Regout) 203). Het verzoek werd afgewezen omdat het blazen en gieten van
glas geen geheim was 204) .
In het begin van 1838 nam Thone de te Buinerveen wonende Hendrik
de Jonge als compagnon. De te Winschoten wonende Thone en DeJonge
te Buinerveen vroegen omstreeks mei 1838 octrooi op het gebruik van lange
turf in hun te Buinerveen onder de gemeente Borger op te richten glasfabriek. Zij beweerden dat turf voor een helderheid en deugd zorgt, die
buitenlandse glassoorten missen en dat het glas dankzij turf tegen het weer
bewaard blijft 205). Het voorafgaande leert dat de glasfabriek in 1838 te
Nieuw Buinen begon en dat de reden hiervoor de aanwezigheid van turf
was. Al hun octrooi-aanvragen werden afgewezen omdat aile methoden
bekend waren. Het stond hun vrij lange turf te gebruiken. Thone ontbond
in 1840 de associatie in verband met de slechter wordende gezondheid van
zijn compagnon.
hage, 17.9.1840, is hier aanwezig) ; 5.11.1840, no. 64; 11.11.1840, no. 116 (een
brief van Steffen aan de Koning, 's-Gravenhage, 17.9.1840, is hier aanwezig).K.B., 13.11.1840, no. 93.
201) Zie noot 199.
202) Ond., 11.7.1837, no. 53 (de brief van ThOne, Winschoten, 6.7.1837, is hier
aanwezig).
203) Ond., 16.9.1837, no. 60. Uit Ond. , 30.12.1837, no. 61 , waar een brief van
Thone, Winschoten, 16.12.1837, aan de koning, aanwezig is, waarin hij weer om
een octrooi verzocht, blijkt dat hij de genoemde produkten wilde maken en dat
hij 45 jaar was en dat hij bij octrooiverlening binnen drie maanden wilde beginnen.
204) St.secr., 12.11.1837, no. 7; 13.2.1838, no. 80.
205) Ond., 31.5.1838, no. 74 ; 23.7.1838, no. 119 (de brief is hier aanwezig).St.secr., 21.7.1838, no. 17.
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Blijkens een brief van de gouverneur van Drenthe (Assen, 31 maart
1842) waren in de glasfabriek te Nieuw-Buinen 33 (sic) personen werkzaam:
12 glasblazers, 2 vuurstokers, 8 jongens om het geblazen glas in de koelovens
te brengen, I pottemaker, 2 pijpkleistampers, 6 glazeninbindsters en 1
schipper voor de aanvoer van turf. Het totaal der lonen vermeerderd met
de aankoopkosten van materialen bedroeg f 350 per week. Men maakte er
medicijnglas, wijnfiessen, karaffen, kelken en diverse soorten bierglazen.
Er is sprake van dat Thone grote schade leed door wijlen zijn compagnon 206 ). De brief bewijst, dat te Nieuw-Buinen geen vensterglas werd
gemaakt.
Sedert 1845 waren personen, die glasblazerijen wilden oprichten, verplicht eerst vergunning aan Gedeputeerde Staten te vragen. Dit besluit
werd genomen omdat Mulder en Heinz en Comp. te Nieuw Buinen hierom
verzocht hadden 207 ).
In de beide glasfabrieken te Nieuw-Buinen waren in 1857 tezamen 81
arbeiders werkzaam. In 1860 gold een arbeidsdag van 14 uur inclusief de
rusttijden, ook voor de kinderen. Van 1841-1860 werd er ook 's nachts
gewerkt; men gebruikte een tweeploegenstelsel. Het aantal glasblazerijen
bedroeg in 1871 drie: 108 volwassenen en 71 jeugdigen; bovendien werkten
11 kinderen in een glasslijperij aldaar 208 ).
DE GLAS- EN KRISTALFABRIEK VAN RE.GOUT

Wijng/azen, bierglazen en kristal

In 1778 schreef de Oeconomische Tak een prijsvraag uit, waarin 100
dukaten beloofd werden aan de vervaardiger van drinkglazen, die even
goed en even duur als de beste buitenlandse waren 209 ). C. Minner te
's-Hertogenbosch kreeg voor bier- en wijnglazen in 1783 de prernie: een
zilveren medaille, waaraan hij vermoedelijk de voorkeur gaf, en 50 dukaten 210). Zijn glasblazerij zal slechts kort hebben bestaan. Hudig vermeldt, dat de eigenaars de glasblazerij te 's-Hertogenbosch in 1787 verkochten aan de kapitein ter Zee Willem Vosch van Avesaet (1734-1812) 211),
die bemerkte, dat de blazerij gedurende een jaar niet had gewerkt. Hudig
deelt verder mede, dat Van Avesaet de fabriek later sloopte en ter plaatse
een woonhuis bouwde, dat in 1800 zijn eigendom was. In 1795 was de
fabriek van W. Vosch van Avesaet te 's-Hertogenbosch de enige fabriek
van wit glas in de Republiek. Men vervaardigde wijnglazen, bierglazen,
kompotten, komrnen, lantaarns, kronen enz., die identiek met de Engelse
St.secr., 19.2.1840, no. 114.- Nat.Nijverh., 5.4.1842, no. 103.
K.B., 20.5.1845, no. 82.
2 08) Brugmans, biz. 39, 95, 112 en 116-117.
209) Prijsvragen, no. 124 (1778).
210) Alphabetisch register van werktuigen en voorwerpen, weike geplaatst zijn
in het Kabinet van de Nederlandsche Maatschappij ter bevorderingvan Nijverheid
te Haarlem, Haarlem 1838, biz. 5.
211) Nederland's Adeisboek, dee! 46, jrg. 1953, biz. 195.
206)

zo1)
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waren 212). In 1810 1oofde de Hollandsche Huishoudelijke Maatschappij
een zilveren medaille en 100 dukaten uit aan de stichter van een bier- en
wijng1azenfabriek. Bovendien zou gedurende drie jaren jaarlijks 50 dukaten
betaald worden, mits er jaarlijks minstens 4000 stuks verkocht zouden
worden 213). In 1815, 1816 en 1817 werd deze prijsvraag herhaald 214).
De omstandigheid, dat er in Belgie vele glasfabrieken waren, die in de
behoeften van het Noorden konden voorzien, is de vermoedelijke reden,
dat de prijsvragen ophielden. Een gevolg van de Zuidelijke afscheidingsbeweging (1830) was evenwel dat glasimporten uit Belgie verboden werden,
waarna men zich op Duitsland en Engeland orienteerde. Geleidelijk groeide
het besef, dat het dwaas was, dat Nederland veel glaswerk uit deze Ianden
importeerde.
In 1836 werd een gouden medaille en f 250 aangeboden en gedurende
drie jaar jaarlijks f 100 aan de oprichter van een bier- en wijnglazenfabriek. De fabrikant moest een monster van 10.000 stuks inzenden 2 15 •
De prijsvraag werd in de jaren 1839, 1840, 1841, 1842, 1843 herhaa1d.
In 1839 moesten de glazen identiek met de Boheemse zijn, hetgeen in 1841
niet werd geeist 2 16).
De Maastrichtse glasfabrikant Petrus Regout (1801-1878), die vanaf
1839 in de behoeften van Noord-Nederland kon voorzien, had reeds in de
jaren 1826/1827 een slijperij van glas of kristal opgericht, waarin in 1828
vier uit het buitenland afkomstige kristalslijpers werkten. Van 1826 tot
1835 betrok hij het ruwe glas en kristal voornamelijk van de ,Cristalleries
du Val Saint-Lambert", waarvan Kemlin administrateur was. Omdat bet
niet naar de zin van Kemlin was, dat Regout in de periode 1834/1835 een
grote stoomslijperij begon, deelde hij Regout op 1 januari 1835 mede hem
niet Ianger glas te zullen Jeveren. Petrus slaagde er evenwel in te Namen een
nieuwe leverancier te vinden, de firma L. Zoude & Cie., welke hem tot 1
januari 1839 van glas voorzag. Na 31 december 1838 kon Regout geen
ongeslepen glas uit Belgie meer betrekken, omdat de firma Zoude intussen
was overgenomen door de S. A. des Manufactures de Glaces, die de
stoomslijperij van Regout, in navolging van Kemlin, ten gronde wilde
richten. Regout, die een en ander wilde beletten, besloot daarom zelf een
glas- en kristalfabriek te beginnen 217 ).
De plannen van Regout zelf een glasblazerij te beginnen dateren reeds van
het jaar 1837. Omstreeks rnaart 1837 verzocht Regout, echter zonder
resultaat, om een renteloze lening van f 50.000 en om een octrooi voor een
212) F. W. Hudig, Das Glas, Wenen 1923, biz. 14. - A.K.L.B. , jrg. 1795,
dee! II, biz. 93-96.
21 8) A.K.L.B.,jrg. 1810, dee! II, biz. 30.- Prijsvragen, no.162 (1810).
214) A.K.L.B., jrg. 1815, dee! II, biz. 28; 1816, II, biz. 76.- Prijsvragen, no. 38
(1815) en no. 123 (1817).
215) A.K.L.B. , jrg. 1836, dee! II, biz. 94. - Prijsvragen, no. 32 (1836).
216) T.v.N., dee! 6, 1840, biz. 411 en dee! 6, 1842, biz. 830; dee! 8, 1843, biz.
172; deel 8, 1844, biz. 697.- Prijsvragen, no. 113 (1839); no. 167 (1841).
217) Maenen, biz. 180-214.
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op te richten glasblazerij 218 ). Omstreeks juni 1838 vroeg hij om een tienjarig octrooi voor een te Maastricht op te richten kristal- en glasblazerij,
omdat deze in Noord-Nederland niet bestond, welke aanvrage wederom
werd afgewezen. Hij ontving slechts de toezegging, dat de koning, als de
fabriek gerealiseerd zou worden, op zijn belangen zou !etten. De bron,
waaraan dit werd ontleend, vermeldt dat de Belgische Bank te Brussel, die
zich van aile glasblazerijen en kristalslijperijen in Belgie had meester gemaakt, aan aile concurrentie een eind wenste te maken en dat zij in het
bijzonder de kristalslijperij van Regout kapot wilde maken, teneinde van
lieverlede in Noord-Nederland de aileenheerser te worden 219). De aktieve
Regout zat intussen niet stil. Reeds op 29 september 1838 waren vijf kolossale gebouwen ten behoeve van een glas- en kristalblazerij opgetrokken.
Het door hem te maken glas en kristal was bestemd voor de 82 slijpstoelen
in zijn eigen slijperijen en voor die van andere glasslijperijen in NoordNederland. Regout, die verklaarde dat een der ovens per 1 januari 1839
in voile werking zou zijn, was van mening dat hij in maart 1839 over een
hoeveelheid zou beschikken, die voor Noord-Nederland voldoende was 220).
Hij verzocht daarom aile invoer van ruw kristal en glas uit Belgie te verbieden 221).
Op 29 november 1838 werd bepaald, dat Regout een lening van f 30.000,
tegen een rente van 2t procent, zou ontvangen ten behoeve van zijn in
aanbouw zijnde kristal- en glasblazerij, waarvan de helft op I februari
1846 moest worden terugbetaald en evenveel op 1 februari 1849 222). Later
werd hem de helft kwijt gescholden en bepaald dat hij op 1 februari 1846
f 7500 moest voldoen en evenveel op 1 februari 1849. Op 22 november
1845 verzocht hij toestemming, de schuld van f 15.000 met f 10.000 ineens te
mogen aflossen. De regering, die dit weigerde, wilde wei f 2000 kwijtschelden 223).
De eerste produkten van de fabriek waren kristailen vazen, die door
Regout in mei 1839 aan de koning werden aangeboden en in dank aanvaard werden 224).
Blijkens het volgende gegeven was Vieille ornstreeks 1840 direkteur van de
glasfabriek te Maastricht. L. Vieille, glasgraveur te Trier, die ornstreeks 12
februari 1843 aan de koning schreef, dat hij vroeger direkteur van de glasfabriek te Maastricht geweest was en dat hij wegens familieomstandigheden
naar Trier was teruggekeerd, bood aan te Maastricht of te Amsterdam voor
de verbetering der glasfabrieken werkzaam te zijn. De regering verzocht hem
218) Nat.Nijverh., 22.3.1837, no. 1A; 18.4.1837, no. 3A; 13.5.1837, no. 2A;
6.6.1837, no. 9A.- St.secr., 17.5.1837, no. 56.
219) St.secr., 8.6.1838, no. 91; 21.6.1839 (sic), no. 108 (een brief van Regout
aan de koning, 29.9.1939, is hier aanwezig).
22 0) Nat.Nijverh., 20.11.1838, no. 8NN.- St.secr., 21.6.1839, no. 108.
221) St.secr., 21.6.1839, no. 108; 10.12.1839, no. 50.
222) K.B., 29.11.1838, no. 92. Het rekest van Regout, Maastricht, 29.9.1838,
is aanwezig in St.secr., 21.6.1839, no. 108.
223) Kab. des Kon., 7.12.1845, no. 43.
224) Nat.Nijverh., 24.5.1839, no. 2A; 29.7.1839, no. 5A.
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zich tot direkteuren te wenden. Voor door hem aangeboden glazen schonk
de koning hem f 30 225 ).
Hof!everanties

In september 1839 Ieverde Regout voor de hofhouding van de koning
het glaswerk voor een tafel van 80 couverts: 26 wijnkaraffen (f 117); 24
waterkaraffen (f 90); 42 champagneglazen (f 42); 51 bierglazen (f 63,75);
55 wijnglazen (f 41,25), 31 maderaglazen (f 20,15) en 58 likeurglazen
(f 34,80) 226).
De koning, die grote waardering voor Regout had, benoemde hem in
1840 tot ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw 227 ). Hij was een
van de eerste industrielen, die na 1830 hiervoor in aanmerking kwamen.
In 1841 bestelde de gewezen koning Willem I voor het paleis Noordeinde
te 's-Gravenhage 64 wijnkaraffen; 21 maderakaraffen; 30 waterkaraffen;
73 langwerpige karaffen geslepen met de letter W; 335 tulpvormige wijnglazen met de letter W; 419 maderaglazen met de letter W; 354 champagneglazeD met de letter W; 19 hoge, 28 Iage en nog eens 13 hoge champagneglazeD; 52 oelglazen; 46lichtgroene rijnwijnglazen; 100 limonadeglazen en
198 punchglazen. Het te leveren porselein bestond uit 4 theepotten; 10
suikerpotten; 6 grote aarden theepotten; 142 kopjes en schoteltjes; 2
melkkannen en 4 spoelkommen. Deze order werd vermoedelijk uitgevoerd
door Regout 228). Dat Regout goede relaties met het Hof onderhield blijkt
hieruit, dat de koning zich bij de doop van de op 26 augustus 1841 geboren
dochter Wilhelmina Aldegonda Hubertina Regout, liet vertegenwoordigen
door de Maastrichtse schepen Engelen en door een dochter van de gouverneur van Limburg Gericke van Herwijnen 229 ).
Eind december 1842 leverde Regout twee kandelabres van kristal en
brons, die door de koning aan Lodewijk Philips van Frankrijk geschonken
werden 230) . Het zal hieraan te danken zijn, dat Regout in 1843 benoemd
werd tot ridder in bet Franse Legioen van Eer 231 ).
In 1844 leverde Regout eveneens glaswerk ten behoeve van bet paleis
Noordeinde te 's-Gravenhage 232). In 1845 ontving Regout van de Nederlandscbe Maatschappij ter bevordering van Nijverbeid de gouden medaille
en f 250 voor in zijn fabriek gemaakte bier- en wijnglazen 233).
Marine

Op 8 april 1841 werd de minister van Marine gemacbtigd bij Regout
voortdurend, ten beboeve van de Marine, menie (f 31 de 100 Nederlandse
226

)
226)

227)
228)
229)
230)

231)
232)
233)

Kab. des Kon., 13.2.1843, no. 12; 11.4.1843, no. 6.
Kab. des Kon., 2.7.1844 (sic), no. 12.
K.B., 28.11.1840, no. 8.
Kab. des Kon., 15.5.1841, no. 94.
St.secr., 8.8.1841, nos. 1-2; 1.9.1841, no. 3.
Kab. des Kon., 13.1.1843, no. 1.
K.B., 10.8.1843, no. 51.
Kab. des Kon., 2.7.1844, no. 12.- Hand., VI, biz. 951.
A.K.L.B., 1845, II, blz. 286.
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pond) en deklichtglazen te bestellen. Blijkens een prijslijst maakte Regout
ronde en vierkante dekglazen, langwerpige dekglazen, schroefdekglazen
en prismapatentglazen 234). Het is misschien overbodig erop te wijzen, dat
Regout in 1837 eveneens een meniefabriek, de eerste in Noord-Nederland,
begonnen was, welke stof voor de aardewerk- en kristalvervaardiging nodig
was.
In die

Regout, die de minister van Kolonien om bestellingen van kristal en
glaswerk, geslagen spijkers, wit- en geschilderd aardewerk, verfstoffen,
enzovoort, ten behoeve van Oost-Indie verzocht (Maastricht, 2 mei 1840),
verklaarde, dat het totale aantal werknemers in zijn grote kristal- en glasblazerij, in zijn aardewerkfabriek, in zijn uit 25 smidsen bestaande spijkerfabriek, waarin dagelijks 1000 Nederlandsche ponden spijkers vervaardigd werden, in zijn meniefabriek en in zijn fabriek van refractair stenen,
480 bedroeg, en dat in de kristal- en glasblazerij een stoommachine werkte.
Het departement had toen evenwel geen orders 235). Regout herhaalde zijn
verzoek op 24 december 1840, waarvan de minister de Nederlandsche
Handel Maatschappij in kennis stelde 236 ). In 1841 zond Regout ten behoeve
van hospitalen de volgende monsters naar Indie: kleine borden, soepborden,
platte borden, theepotten, melkkannen, suikerpotten, theekopjes met
schoteltjes, nachtpotten, koffiekommen, medicijnkopjes, waterglazen,
wijnglazen en zoutvaten 237 ). Reeds omstreeks 1840 had Regout aan zijn
gemachtigde op Java een grote hoeveelheid goederen gezonden, die door
de bevolking met lndische koperen munten en Java's bankpapier van
zilver betaald was. Op 11 september 1841 verzocht hij het departement van
Kolonien het kopergeld naar Nederland te mogen brengen om het hier
uit te geven, hetgeen de regering echter afwees. Regout betaalde toen
maandelijks f9000 aan lonen en voor materialen 238 ). Eerst in 1843 werd
deze kwestie geregeld 239 ). Via het Magazijn van Kolonien te Amsterdam
arriveerde op Java in 1843 het volgende, in 1842 bij Regout bestelde witte
aardewerk: soepborden (50 dozijn); platte borden (50 dozijn); platte
rijstborden (50 dozijn); 70 theepotten; 70 melkkannen; 70 suikerpotten;
theekoppen met schoteltjes (25 dozijn); 70 botervlootjes; medicijnkopjes
(200 dozijn); koffiekommen (150 dozijn); 84 waterpotten; 84lampetkannen
met kommen; 70 koffiekannen, schalen van 8 duim (150 dozijn); drinkmokken met een oor of een handvat (150 dozijn) en 50 kleine soepterrines.
K.B., 8.4.1841, no. 89.
Kol., 15.5.1840, no. 6 (de brief van Regout, Maastricht, 2.5.1840, is hier
aanwezig).
236) Kol., 5.1.1841, no. 2.
237 ) Kol., 12.1.1841, no. 9 (de lijst is hier aanwezig).
238) Kol., 17.9.1841, no. 13 (de brief van Regout, Maastricht, 11.9.1841, is hier
aanwezig).
239) Kol., 5.8.1843, no. 2 (blijkens een hier aanwezige brief van Regout, Maastricht, 13.7.1843, waren Koperschmidt en Co. te Batavia en Daendels en Co. te
Semarang zijn correspondenten).
234)
235)
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Verder de vo1gende voorwerpen van kristal: 70 gegoten zoutvaten; 360
well-waterglazen van halfkristal; 360 wijnglazen en 480 bierglazen met
randen, die echter als lampglazen in ijzeren lamparmen gebruikt werden.
Eveneens 120 lampglazen voor een hangende stolp, zoals zein Indie voor
de verlichting van huizen gebruikt werden 240) .
Ten behoeve van het koloniale leger werd eind 1843 eveneens glas- en
aardewerk bij Regout besteld 241), dat in 1844 in 51 kisten naar Batavia
ging. De waarde van het geleverde was f 1 486,06 242) . Bij Regout in juni
1844 besteld glas- en aardewerk (f 1455.35) werd in 1845 naar Batavia
gezonden 243). Ander in 1845 besteld glas- en aardewerk was bestemd voor de
Indische hospitalen 244).
Het departement van Kolonien bestelde op 30 april 1846 : 300 glazen
veldfiessen, omvlochten met matwerk en voorzien van een draagband, a
f 1; 30 hangstolpen met lampeglazen met bronzen garnituren a f 12; 70
halfkristallen welwaterglazen a f 0,30; 360 halfkristallen wijnglazen a
f0,17!; 220 halfkristallen glazen met randen voor lamparmen en hangstolpen a f0,17!. Het geheel werd in augustus 1846 in 17 kisten afgeleverd
voor f 3589 245) . De ornstandigheid dat het in 1844, 1845, 1846 geleverde
aardewerk en glaswerk gedeeltelijk gebroken op Java aankwam, gaf aanleiding tot klachten. Vandaar dat Regout ten behoeve van het jaar 1847
geen orders van aardewerk kreeg. Hij verdedigde zich door erop te wijzen
dat Engels aardewerk ook gebroken in Indie aankwam. Ongetwijfeld
leverde de in de bronnen vermelde firma Mantz en Co. te Amsterdam in
1847 aardewerk aan de Nederlandsche Handel Maatschappij. Om zijn
arbeiders toch aan het werk te kunnen houden verzocht Regout toen o.a.
veldfiessen (f 0,90 per stuk) te mogen leveren 246) .
Moeilijke Jaren

De volgende gegevens geven inzicht in de treurige economische toestand in de jaren 1847 en 1848.
Ondanks al zijn in de winter van 1847-1848 aangewende pogingen om
zijn personeel aan het werk te houden, .zag Regout in maart 1848 daartoe
geen mogelijkheden meer, want de handel stond toen geheel stil. Terwijl
zijn magazijnen te Maastricht en Amsterdam geheel gevuld waren, was de
verkoop zeer gering. Niettegenstaande het feit, dat vele werknemers waren
afgevloeid, doordat ze voor de militaire dienst waren opgeroepen, had hij
toch nogvelen moeten ontstaan. Als er geen verandering optrad, moest hij
240
)
241
)
242
)
243)

Kol., 16.7.1842, no. 3 (de Indiscbe eis voor bet jaar 1843 is bier aanwezig)
Kol., 20.11.1843, no. 15.
Kol., 24.5.1844, no. 15.
Kol., 4.6.1844, no. 14; 21.4.1845, no. 21.
244
) Kol., 5.5.1845, no. 9; 26.9.1845, no.1 2.
245
) Kol., 30.4.1846, no. 11; 12.8.1846, no. 10 (een brief van Regout, 8.8.1846,
is hier aanwezig).
246
) Kol., 25.3.1847, no. 11 (een brief van Regout, 21.11.1846, is bier aanwezig).
24
1) Kab. des Kon., 19.3.1848, no. 9 (een brief van Regout aan de koning,
13.3.1848, is hier aanwezig).
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zijn fabrieken enige tijd sluiten of nog vele werknemers wegsturen. Zijn
verzoek aan de koning om bestellingen van indertijd door hem ten behoeve
van het paleis te Amsterdam geleverde en in 1847 op de Utrechtse nijverheidstentoonstelling getoonde prachtstukken (2 kandelabres en 1 vaas),
waarvoor hij vroeger f 5 000 vroeg en die hij thans voor f 3000 aanbood,
werd afgewezen 247 ).
Op 13 maart 1848 deelde Regout, die om orders van veldflessen voor het
Indische Ieger verzocht, mede, dat hij, vanwege de achteruitgang van de
handel, 136 werknemers had moeten ontstaan: 34 glasblazers, 24 glasslijpers, 35 dagloners en 43 vrouwen 248 ). Enige weken later vroeg hij
aardewerk voor de hospitalen en geschenken aan Indische vorsten te mogen
leveren 249 ). Veldfiessen werden evenwel niet besteld, omdat er in de jaren
1846 en 1847 in totaal 6000 naar Indie gezonden waren en omdat o.a.
's Rijks Magazijn van Kleedinguitrusting te Delft nog een voorraad van
12.000 stuks had. Hij mocht ook geen aardewerk en geschenkgoederen
leveren 250). Nadat hij op 17 juni 1848 de gouverneur-generaal om orders
had verzocht 251), kreeg hij ten antwoord, dat hij geen leveranties van
aardewerk meer kreeg, omdat hij uiterst slecht aardewerk aan de Indische
hospitalen geleverd had, en dat hij, als hij glaswerk wilde leveren, de
kwaliteit daarvan moest verbeteren 262).
In juni 1848 klaagde Regout erover, dat geen enkel ministerie hem
orders gaf, waardoor hij gedwongen was, op een reeds door hem vastgesteld tijdstip, aile werklieden van de glasblazerij en de slijperij te ontslaan.
Hij wilde toen ook een deel van de aardewerkfabriek opheffen. Om zijn
fabriek in stand te kunnen houden, hadden de prins van Oranje en prins
Frederik hem orders gegeven. Zijn verzoek geslepen kristal ten behoeve van
de koninklijke paleizen te mogen leveren werd evenwel afgewezen 236).
Op 7 juni 1849 bood Regout de gouverneur-generaal aan, twee prachtkandelabres (f 7200 per paar) te leveren, die hij vroeger voor f 12.000 per
paar voor de galerie van het paleis te 's-Gravenhage vervaardigd had.
Regout verklaarde eveneens prachtlusters te kunnen leveren voor f 260/
f 380 per stuk 254).
Nadat in 1849 door de minister van Kolonien in de Eerste Kamer beweerd was, dat het weinig zin had de catalogus van de nijverheidstentoonstelling te Delft (1849) naar Indie te zenden, omdat de geexposeerde voor248
) Kol., 20.3.1848, no. 11 (de brief van Regout, 13.3.1848, en een lijst met de
namen der ontslagen werknemers zijn hier aanwezig).
249
) Kol., 7.4.1848, no. 24; 21.4.1848, no. 4; 29.4.1848, no. 17 (de brief van
Regout, 26.3.1848, is hier aanwezig); 8.5.1848, no. 3.
26 0) Kab. des Kon., 23 4.1848, no. 2.
261
) Kol., 5.7.1848, no. 14 (de brief van Regout, 17.6.1848, is hier aanwezig);
7.8.1848, no. 1 (de brief van Regout, 22.7.1848, waarin hij meedeelt, dat hij 530
werknemers heeft, is hier aanwezig).
262) Kol., 12.5.1849, no. 11.
253) Kab. des Kon., 28.6.1848, no. 42 (een brief van Regout aan de koning,
Maastricht, 6.6.1848, is bier aanwezig).
254
) Kol., 18.6.1849, no. 8 (een brief van Regout, 7.6.1848, is hier aanwezig).
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werpen zo goed als niet voor de dienst op Java geschikt waren, protesteerde
Regout tegen deze uitlating van de minister, omdat Ragout glaswerk aan
Indie wenste te leveren 266 ).

Japan
Eind 1843 werden bij Regout de volgende geschenken voor de shogun van
Japan besteld: 1. twee kristallen met verguld brons gemonteerde kandelabres, die ieder van vijf lampen van Carcel voorzien waren, waartoe behoorden twee stel geslepen en gekleurde ballons. In de kandelabres was
plaats voor 15 bougies of waskaarsen. De hoogte was twee el en de totale
kosten bedroegen f 8000 (inclusief de verpakking); 2. een 1t el hoge kristallen vaas, gemonteerd als boven, met een boeket natuurgetrouwe kunstbloemen. De kosten bedroegen zonder de verpakking f 4000; 3. een geslepen kristallen dessertstel bestaande uit een annanasvaas en twee kommen (f 200 inclusief de verpakking); 4. twee met zilveren bloemen sierlijk
ingelegde pistolen met 5 a 6 lopen met toebehoren, in een fraai bewerkt
kistje (f 400 inclusief de verpakking); 5. een fraaie buks met toebehoren in
een sierlijk kistje (f 300 inclusief de verpakking). Deze, in 1844 naar Java
gezonden produkten, bereikten Japan omstreeks augustus 1844 256).

Geschenken voor Java
Blijkens een brief (21 november 1846) kon Regout de volgende produkten
leveren: omstreeks 13 voet hoge kandelabres met lampen van Carcel,
waarvan de grootte en het slijpwerk van het kristal identiek waren met dat
in de Gothische Zaal van het koninklijk paleis, echter met minder rijke
omamenten; een op een zeer rijk vergulde metalen voet geplaatste grote
vaas medicis met een boeket; een paar lusters met bougies (f 530 per paar);
een paar lusters met elk 8 gaslampen (f 700 per paar); een omstreeks 4 voet
hoge vaas medicis met een groot boeket (f 350); een kristallen kruidenvat;
een kristallen etagere (pronkkastje) voor de ,romers" alsmede een kom met
een boeket; een kristallen etagere met diverse kristallen voorwerpen (f 750
tezamen); een etagere met figuur en branches voor 6 bougies, hoogte ca 4!voet a f 120; een paar bijbehorende kandelabres (f 200 per stuk); een grote
kristallen vaas met een boeket op hoge voet (f 400); 2 urnes van blauw
kristal (f 100 per stuk); 2 kandelabres van blauw kristal (f 100 per stuk);
een ijskom (f 80). Het resultaat was, dat vier kristallen prachtkandelabres
op driehoekige voetstukken van brons met vergulde versierselen, in 1847
bij Regout besteld werden als geschenken voor de vorsten van Soerakarta,
Djocjakarta, Madura en Sumanap. Zij kostten f 2000 per stuk. Hun hoogte
van ca. 8 voet was iets meer dan van de kandelabres in de Witte Danszaal
van het koninklijk paleis; het kristalwerk was identiek, het brons echter
iets minder fraai. Uit een brief (18 februari 1847) blijkt, dat Regout, die
255
) Kol., 8.9.1849, no. 6. Regout was bij K.B., 11.1.1849, no. 1 tot lid van de
Eerste Kamer voor de provincie Limburg benoemd.
26 6) Kol., 11.12.1843, no. 21.
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vroeger vier prachtkandelabres voor de Oostindische dienst had geleverd,
door de geldschaarste en de daarmee verbandhoudende omzetdaling,
moeite had het weeldeartikel fijn kristal te verkopen 257 ).
China
In 1847 zond Regout 10 kisten glaswerk naar Batavia, welke voor China
bestemd waren. Wegens onenigheid met het handelshuis, dat het glaswerk
besteld had, ging de leverantie echter niet door. Het werd toen in Indie
verkocht 258 ).
SPIEGELGLAS

In 1780 werd 1000 dukaten aan de oprichter van een spiegelglasfabriek

beloofd 259 ) Van Marum kocht de glazen schijven, die hij v66r 1785 gebruikte
om Teylers electriseermachine te maken, in de Franse spiegelglasfabriek
te St. Gobin 260). In 1838 beloofde de Maatschappij ter bevordering van
Nijverheid aan de oprichter van een fabriek, waarin spiegelglas zou worden
vervaardigd, dat volkomen gelijk aan het buitenlandse was, de gouden
medaille en f 500 en gedurende de drie eerstvolgende jaren een jaarlijkse
premie van f 300 261 ) een prijsvraag die in 1845 en 1847 werd herhaald 282).
V66r 1850 werd de oprichting in Noord-Nederland niet gerealiseerd.
SAMENVATTING

De glasfabriek te Rotterdam, die door J. F. Hoffmann (1717-1777) in
1748 opgericht werd, bestond met een onderbreking (1836-1853) tot 1899.
Zij hield zich uitsluitend met de vervaardiging van flessen bezig, die onder
andere naar Amerika en de Nederlandse kolonien werden uitgevoerd.
In de glasfabriek te Leerdam, die van 1765 dateert, en in de v66r 1786
opgerichte fabriek te Vuren (de laatste werd omstreeks 1858 opgeheven)
werden eveneens flessen gemaakt. De fabriek te Vrijenban, die omstreeks
1800 begon, maakte naast flessen glaswerk voor de chemische industrie. Uit
deze fabriek ontstond de Delftse glasfabriek van Van Deventer. De glasfabriek te Loenen aan de Vecht, die in 1806 te Nijkerk gevestigd was, vertrok omstreeks 1815 van hier naar Loenen; in 1833 werd de flessenfabriek
te Amersfoort, die reeds in 1797 wordt vermeld, overgenomen. In de periode
1810-1815, vermoedelijk ook later, maakte men te Nijkerk respektievelijk
te Loenen aan de Vecht apothekersglaswerk.
De flessenfabriek te Nieuwer-Amstel begon in 1836. De eerste NoordNederlandse vensterglasfabriek dateert van 1838. Hetzelfde is het geval
met de fabriek te Nieuw-Buinen, die in 1842 medicijnflessen, wijnglazen,
bierglazen, karaffen en kelken vervaardigde.
257) Kol., 25.3.1847, no. II (brieven van Regout, 21.11.1846 en I8.2.I847, zijn
hier aanwezig).
258) Kol., 14.9.I847, no. 16; 25.5.I848, no. 2; 7.8.I848, no. I; 5.6.I849, no. 7.
259) Prijsvragen, no. I54 (I780).
260) Martinus van Marum. Life and work, deel2, Haarlem I970, biz. 45.
261) T.v.N., deel 5, 1838, biz. 403.
262) A.K.L.B., I845, II, biz. 3I5; 1847, II, biz. 303.
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In de g1as- en krista1fabriek van Petrus Regout (1801-1878) werden
krista1, wijnglazen en bierg1azen gemaakt. De fabriek begon in 1839.
Regout leverde onder andere aan bet Hof, aan de Marine en aan de Nederlandse kolonien.
Voor 1850 werd in Noord-Nederland nimmer spiegelglas gemaakt.
De Brusse1se firma Cappellemans begon in 1824 te Laeken de eerste
Zuid-Nederlandse sodafabriek. Zij 1everde in 1822-1823 vensterglas aan
Oost-Indie. Zij verkocht in 1825 krista1 dat de Nederlandse koning aan de
sultan van bet Ottomaanse Rijk ten geschenke gaf. Verder leverde Cappellemans chemicalien.
A. G. d'Artigues, kristalfabrikant te Voneche, poogde vanaf 1819 een
spiegelglasfabriek op te rich ten ; vermoedelijk werd de fabrikage van
spiege1glas in 1825, toen zijn schoonzoon F . Kemlin voor zichze1f begon,
gestaakt. Tot 1825 voorzag d'Artigues grotendee1s in de behoeften van
kristal. Vanaf 1825 was ook Kemlin hiervoor aktief. De regering verschafte
grote kapita1en aan de g1asfabriek te Lodelinsart, die vermoedelijk Dimmer
terugbetaald werden.
Vanaf 1806 hadden de glasfabrieken bet onder het Franse bewind moeilijk. In Zuid-Nederland trad vanaf 1817 een herleving op. Ook de periode
1820-1823 was zorgelijk. Uit de omstandigheid, dat in 1824 ve1e glasfabrieken in bet Zuiden werden opgericht kan men afleiden, dat de vooruitzichten toen beter waren . Stakingen in 1826 wijzen eveneens op moeilijkheden.
De bestudering der octrooiaanvragen leerde dat de glasfabrikanten
voortdurend poogden hun produktiemethoden te verbeteren. De Rotterdamse firma Hoffmann kreeg in 1824 een octrooi, dat betrekking had op bet
gieten van flessen in metalen vormen inp1aats van in aarden, waardoor bet
mogelijk werd flessen van een inscriptie te voorzien. Aanvankelijk gebeurde
bet uitspreiden van glazen cylindermantels tot ruiten met een houtvuur
omdat houtvlammen boger dan die van een steenkolenvuur waren. Aangezien bout kostbaar was werd gepoogd bet door steenkolen te vervangen.
De toepassing van lichtgas bracht met zich mee dat de vervaardiging van
vensterglas vee! eenvoudiger werd.
De uitvinding van bet Leblanc proces van sodabereiding (1791) had ten
gevolge dat men niet meer van natuurprodukten afhankelijk was. Eerst
toen kon de glasfabrikage tot grootindustrie worden. Door de enorme
prijsdalingen bereikte bet glas niet meer alleen de woningen der rijken, maar
ook die van de schaars met aardse goederen bedeelden. Dit keerpunt in de
geschiedenis van bet glas trad ornstreeks 1800 op.
Van de eerste sodafabriek in Noord-Nederland waren Reijer Hendrik
van Someren (1787-1851) en Passchier van Duura (1782-1866) te Rotterdam
eigenaars; in november 1827 ontvingen zij vrijstelling van accijnsen op de
invoer van 20.000 pond zout (NaCl) ten behoeve van de vervaardiging van
soda. In december 1828 kregen zij hetzelfde op de invoer van 50.000 pond
NaO. Beiden worden in 1825 en 1827 vermeld als eigenaars van een fabriek
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van de verfstoffen lakmoes, blauwsel, Berlijns blauw en mineraalblauw
te Kralingen 263).
Enkele glas- en kristalfabrikanten hielden zich bezig met de bereiding van
chernicalien. Op de nijverheidstentoonstelling te Haarlem in 1825 toonde
d' Artigues gezuiverde potas en menie, stoffen die hij voor de bereiding van
kristal gebruikte; voor de bereiding van menie gebruikte hij lood uit de
mijnen te Vedrin bij Namen. De firma Cappellemans te Brussel ontving een
eervolle vermelding voor tentoongestelde potas, zwavelzure en koolstofzure
weedas 264). Regout stichtte in de jaren dertig de eerste meniefabriek in
Noord-Nederland.
263) St.secr., 12.11.1827, no. 15; 15.12.1828, no. 92.- Rapport, biz. 167-168.J. MacLean, Reijer Hendrik van Someren (1787-1851), promotor van de Nederiandse scheikundige technoiogie. Zie: Rotterdamsch Jaarboekje, 1977, biz. 271-289.
264
) Rapport, biz. 164-165 en 174.

VI
TECHNISCHE, OKONOMISCHE
UND SOZIALE VERANDERUNGEN
IN DER RHEINSCHIFFAHRT NACH 1816
Moglichkeiten einer Technikgeschichte in den Niederlanden

von
LARS U. SCHOLL

I
In einer Zeit, in der die Bedeutung der Technik fiir das gesellschaftliche
und individuelle Handeln immer schneller zunimmt, la13t sich ein steigendes
Interesse an technikgeschichtlichen Fragen beobachten 1). Von diesem
Trend haben bisher am meisten, aber keineswegs ausschliel3lich, die Schopfer der technischen Neuerungen, die Ingenieure, profitiert. In den letzten
Jahrzehnten sind im deutsch-, aber auch im englisch- und franzosischsprachigen Raum zahlreiche Arbeiten zur Sozialgeschichte des lngenieurs
von Technikhistorikern, Soziologen und Politologen verfal3t worden, die
einen Paradigmawechsel in der technikgeschichtlichen Forschungen angeregt haben 2). Diese Neuorientierung wurde begilnstigt und verstarkt durch
eine intensivierte Beschaftigung mit dem Verhaltnis von Wissenschaft und
Technik, mit der Verwissenschaftlichung der Technik, mit der innerwissenschaftlichen Entwicklung der technischen Wissenschaften, mit der
,Akademisierung der Technik" oder mit der Herausbildung eines technikwissenschaftlichen Paradigmas innerhalb der lngenieurwissenschaften in
Deutschland gegen Ende des 19. Jahrhunderts 3). Des weiteren sind erste
1
) Wir beziehen uns im folgenden auf die Entwicklung in Deutschland mit
gelegentlichem Blick auf andere Lander. In Anbetracht des beschriinkten Raumes
konnen die Literaturangaben nur eine kleine Auswahl darstellen. Weitere Informationen sind den genannten Werken zu entnehmen. 1m iibrigen verweisen wir
auf die Arbeit des Au tors: lngenieure in der Friihindustrialisierung. Staatliche und
private Techniker im Konigreich Hannover und an der Ruhr (1815 bis 1873),
Gottingen 1978.
2
) Zu dem Begriff ,Paradigma" vgl. Thomas S. Kuhn, Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, 2. Aufl., Frankfurt 1976 (suhrkamp taschenbuch
wissenschaft, Bd. 25), S. 25 If.
3
) Vgl. z.B. Peter Lundgreen (Hrsg.), Zum Verhiiltnis von Wissenschaft und
Technik. Erkenntnisziele und Erzeugungsregeln akademischen und technischen
Wissens, Bielefeld 1976. (Wissenschaftsreport 7); siehe auch Peter Weingart,
,Das Verhiiltnis von Wissenschaft und Technik im Wandel ihrer Institutionen",
in: ders., Wissensproduktion und soziale Struktur, Frankfurt 1976, S. 93-133
(suhrkamp taschenbuch wissenschaft, Bd. !55); Karl-Heinz Manegold, Universitiit,
Technische Hochschule und Industrie, Berlin 1970; ders., ,Die Emanzipation
der Technik und die deutschen Hochschulen im 19. Jahrhundert", in: Wilhelm
Treue (Hrsg.), Deutsche Technikgeschichte, Gottingen 1977, S. 29-51; ders., ,Die
Entwicklung der Technischen Hochschule Hannover zur wissenschaftlichen
Hochschule", in : Wilhelm Treue (Hrsg.), Naturwissenschaft, Technik und Wirt-
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Studien iiber die Wechselbeziehungen zwischen der Entwicklung der
technischen Wissenschaften und der industriellen oder wirtschaftlichen
Entfaltung angefertigt sowie die Wege des Transfers technischen Knowhows von England zum europaischen Kontinent untersucht worden 4).
Im Zuge einer zunehmenden wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit
der Technikgeschichte ergaben sich fiir sie neue AnstoBe. Sie war in Deutschland urspriinglich von lngenieuren wie Ludwig und Theodor Beck, Conrad
MatschoB, Franz-Maria Feldhaus u.a. urn die Jahrhundertwende als
Emanzipationsversuch des lngenieursstandes in einer vom Humboldtschen
Humanismus gepragten Gesellschaft konzipiert worden 5). Der erst im
18. und 19. Jahrhundert im Laufe der lndustrialisierung als sozial relevante
Gruppe entstandene Berufsstand verlangte im Wilhelminischen Deutschland nach gesellschaftlicher Anerkennung, die ihm z.B. in England und
Frankreich niemals ernstlich vorenthalten worden war 6 ).
Die lngenieure wurden zwar als Trager des Fortschritts, aber nicht als
Trager der Kultur angesehen. In Anbetracht der fehlenden historischen
Dimension des Berufsstandes - die Genie-Offiziere, Kunst- oder Baumeister usw. waren noch nicht als soziale Gruppe hervorgetreten und die
Berufsbezeichnung ,lngenieur" hatte sich bis zur Mitte des 19. Jahrhunschaft im 19. Jahrhundert, Tei11, Gottingen 1976, S. 284-304; Gernot Bohrne u.a.,
Experimentelle Philosophie, Frankfurt 1977 (suhrkamp taschenbuch wissenschaft,
Bd. 205); Edgar Zilsel, Die sozialen Urspriinge der neuzeitlichen Wissenschaft,
Hrsg. Wolfgang Krohn, Frankfurt 1976 · (suhrkamp taschenbuch wissenschaft,
Bd. 152; Hans-Joachim Braun, ,Allgemeine Fragen der Technik an der Wende
zum 20. Jahrhundert", in: Technikgeschichte 42 (1975), S. 306-326.
4) Peter Borscheid, Naturwissenschaft, Staat und lndustrie in Baden (1848-1914),
Stuttgart 1976; Ulrich Troitzsch, Untersuchungen zum Innovationsproblem in der
Eisenindustrie des Ruhrgebietes zwischen 1850 und 1870: Die Einfi.ihrung des
Bessemerverfahrens in Preuf3en als Modell eines Innovationsprozesses, Habilitationsschrift der Abteilung fi.ir Geschichtswissenschaft, Ms. Bochum 1971;
Wolfhard Weber, ,lndustriespionage als technologischer Transfer in der Fri.ihindustrialisierung Deutschlands", in: Technikgeschichte 42 (1975), S. 287-305.
Siehe dort auch weitere Literatur.
5
) Ludwig Beck, Die Geschichte des Eisens in technischer und kulturgeschichtlicher Beziehung, 5 Bde., Braunschweig 1884-1903; Theodor Beck, Beitrage zur
Geschichte des Maschinenbaues, Berlin 1899 ; Conrad MatschoB, Die Entwicklung
der Dampfmaschine, 2 Bde., Berlin 1908; Franz-Maria Feldhaus, Kulturgeschichte
der Technik, Berlin 1928; vgl. hierzu auch Karl-Heinz Ludwig, ,TechnikgeschichteTechniktheorie- Theorie der Gesellschaft", in: Technikgeschichte. Voraussetzung fi.ir Forschung und Planung in der lndustriegesellschaft, Deutscher
Verband Technisch-Wissenschaftlicher Vereine DVT, Dusseldorf 1972, S. 55 f.
6 ) Vgl. die in der lngenieurbiographie bahnbrechenden Werke Samuel Smiles,
Lives of the Engineers, 3 Bde., London 1861/1862; ders., Industrial Biography.
Iron-Workers and Tool-Makers, London 1863. Im Dictionary of National Biography 22 Bde., London 1885-1900, von Leslie Stephen u.a. herausgegeben,
finden sich zahlreiche Kurzbiographien von lngenieuren. Zu Frankreich siehe
Gaston Serbos, ,L'Ecole royale des ponts et chaussees", in: Rene Taton (Hrsg.),
Enseignement et diffusion des sciences en France au VIlle siecle, Paris 1964,
S. 345-363; Wolfram Fischer/Peter Lundgreen, ,The Recruitment and Training
of Administrative and Technical Personnel", in: Charles Tilly (Hrsg.), The Formation of National States in Western Europe, Princeton 1975, S. 545 ff.
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derts noch gar nicht durchsetzt 7) - versuchten einige Techniker eine
Tradition herzustellen, indem sie ihren Beitrag zur menschlichen Kultur,
die Geschichte ihrer jeweiligen lngenieursdiziplin und ihrer Berufsgruppe
darstellten. Dem die Geschichtsschreibung beherrschenden Historismus
entsprechend wurde die Einzigartigkeit der technischen Schopfung hervorgehoben, wurde die Geschichte der Dampfmaschine nachgezeichnet
oder das Leben von , Miinnem der Technik" beschrieben 8 ). In Miinchen
griindete man 1903 ein Deutsches Museum fiir Naturwissenschaft und
Technik 9 ) , dem spii.ter kleinere, hii.ufig spezialisierte Museen folgten, in
denen die gegenstiindlichen Oberreste einer technischen Tradition gesammelt wurden. Im Auftrage des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) gab
MatschoB seit 1909 eine technikgeschichtliche Zeitschrift ,Beitrii.ge zur
Geschichte der Technik und Industrie" heraus 10). Rund zehn Jahre spii.ter
kam es in England zur Griindung der Newcomen Society for the Study of
the History of Engineering and Technology, deren Zeitschrift , Transactions" der Forderung der Technikgeschichte dienen sollte 11).
All diesen Versuchen haftete von Anfang an ein Manko an, das die
gegenwiirtige Technikgeschichte gelegentlich noch belastet. Der antiquarische Charakter der nicht selten von einem wissenschaftlichen Dilettantismus geprii.gten Arbeiten verhinderte eine Rezeption durch die etablierte Geschichtswissenschaft. Meistens drangen die Ergebnisse iiber die
Kreise der lngenieurvereine nicht hinaus 12) . Die Technikgeschichte, die
jahrzehntelang von lngenieuren fiir lngenieure geschrieben worden war,
verhalf ihnen weder zu Selbstvertrauen noch zu gesellschaftlicher Anerkennung.
Bei aller Kritik soli jedoch nicht verkannt werden, daB auf dem Gebiet
der Erfindungs- und Konstruktionsgeschichte oder durch den Schutz
technischer Denkmiiler - davon profitiert die Industriearcheologie heutiger Tage - hervorragende Leistungen vollbracht worden sind, auf die
sich der modeme Technikhistoriker immer noch berufen kann. Es sind
Firmenarchive aufgebaut worden, die vielleicht zeitweise der Untemehmerhagiographie gedient haben, die jedoch heute unverzichtbarer Bestandteil
technikgeschichtlicher Forschung sind 13).
7) Hans Schimank, , Das Wort ,lngenieur"', in: Zeitschrift des Vereins Deutscher lngenieure 83 (1939), S. 325-331 und 1287; Lutz Mackensen, ,lngenieureine Wortbetrachtung", in : Die Berufsbildende Schute 14 (1962), S. 666-670.
8) Vgl. Conrad MatschoB, Manner der Technik, Berlin 1925; Franz-Maria
Feldhaus, Manner deutscher Tat, Miinchen 1941.
9) Vgl. Gustav Goldbeck, Technische Museen, Stuttgart 1975; Kurt Mauel,
,Museale Quellen zur Technikgeschichte des 19. Jahrhunderts", in : Archiv und
Wirtschaft 9 (1976), S. 84-93.
10) Bde. 1-30, Berlin 1909-1941 , ab Bd. 22 unter dem Titel: Technikgeschichte.
Bd. 31 Registerband, Dusseldorf 1965; Fortsetzung unter dem Titel: Technikgeschichte 32 If., Dusseldorf 1965 If. ; siehe auch Archiv fiir die Geschichte der
Naturwissenschaften und der Technik, Bde. 1-13, Leipzig 1909-1931.
11) Bd. Iff., London 1920121 ff.
12) Vgl. Karin Hausen I Reinhard Riirup, Moderne Technikgeschichte, Koln
1975, Einleitung S. 12-24.
18) Vgl. Conrad MatschoB I Werner Lindner, (Hrsg.), Technische Kulturdenk-
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Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte etwa in der Mitte der 60er Jahre
eine Tendenzwende ein. Parallel mit einer verstarkten technikgeschichtlichen Diskussion innerhalb des Marxismus-Leninismus wandte man sich
in Amerika und Westeuropa im Zuge einer sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen Erforschung der lndustriellen Revolution erneut der Technikgeschichte zu, allerdings unter anderen Pramissen. Eine historische Legitimation der Berufsgruppe der lngenieure war in der hochtechnisierten und
zunehmend ahistorischen lndustriegesellschaft tiberfltissig. Nicht der
Nachvollzug einzelner technischer Entwicklungen war mehr verlangt,
sondern an die Technik und ihre Geschichte wurden groBenteils von auBen
neue, strukturgeschichtliche Fragen herangetragen.
Im Zeitalter der Weltraumfahrt, des militarischen Wettrtistens, der
Verlangsamung des wirtschaftlichen Wachstums und der okonomischen
Krisen war die Technikgeschichte aufgefordert, Antworten zu den die
Menschheit bedrangenden Problemen beizusteuern. Zu klaren war das
Verhaltnis von technischem Fortschritt und wirtschaftlichem Wachstum.
Die sogenannten technischen Sachzwange und die daraus resultierenden
politisch-gesellschaftlichen Entscheidungen wurden einer kritischen Priifung
unterzogen. An diesem ProzeB muBte die Technikgeschichte beteiligt
werden. Die Soziologen wandten sich verstarkt industrie- und arbeitssoziologischen Forschungen zu und beriihrten bei ihren Untersuchungen
im Zusammenhang mit den Fragen des sozialen Wandels technikgeschichtliche Phanomene 14). Die Philosophen beschaftigten sich plotzlich wieder
mit der Philosophie der Technik, stellten ,Betrachtungen tiber das Wesen
der heutigen Technik" an oder dachten tiber Techniek en Toekomst nach,
urn zwei hollandische Arbeiten zu nennen 15 ). Erstmalig offnete sich auch
die Geschichtswissenschaft der Technikgeschichte gegentiber und raumte
male, Miinchen 1932; Rainer Slotta, Technische Denkmaler in der Bundesrepublik
Deutschland, Bochum 1975; Ak:os Paulinyi, Industriearchaologie, Neue Aspekte
der Wirtschafts- und Technikgeschichte, Dortmund 1975 (Vortragsreihe der
Gesellschaft fiir Westfalische Wirtschaftsgeschichte, Heft 19); Wolfbard Weber,
, Technische Denkmale- Historische Topographie", in : Axel Fohl, Technische
Denkmale im Rheinland, Koln 1976, S. 13-26; zu den privaten Firmenarchiven
in Deutschland vgl. ,Minerva-Handbiicher Archive", Archive im deutschsprachigen Raum, 2 Bde, 2. Aufl., Berlin 1974; Klara van Eyll, Voraussetzungen und
und Entwicklungslinien von Wirtschaftsarchiven bis zum Zweiten Weltkrieg,
Koln 1969.
14
) Vgl. z.B. Hans Popitz u.a., Technik und Industriearbeit. Soziologische
Untersuchungen in der Hiittenindustrie, 2. Aufi., Tiibingen 1964; Wolfram Burisch,
Industrie- und Betriebssoziologie, 7. Aufl., Berlin 1973; Hans Albrecht Hesse,
Berufe im Wandel, 2. Aufi., Stuttgart 1972; Lothar Borchardt, ,Technischer
Fortschritt und sozialer Wandel. Am Beispiel der Taylorismus-Rezeption", in:
Wilhelm Treue (Hrsg.), Deutsche Technikgeschichte, Gottingen 1977, S. 52-98.
Vgl. auch die verschiedenen Arbeiten von Frans van der Yen, zuletzt ders., Geschiedenis van de arbeid. ill. Negentiende en twintigste eeuw, Utrecht 1968; I. J.
Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland in de negentiende eeuw, Amsterdam
1936.
15
) J. Hollak, in: Technique et Casuistique, Roma 1964; ders., ,Technik und
Dialektik", in: S. Doclcx, Civilisation Technique et Humanisme, Paris 1968,
S. 177-188; E. Schnurmann, Assen 1972; vgl. auch J. Eekels, [Rez. E. Schuurmann,
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ihr in den historischen Handbuchern einen schmalen Platz ein, ohne daB
das allerdings deutliche Auswirkungen auf die traditionelle Geschichtswissenschaft gehabt hiitte 16). Nicht einmal die sozialwissenschaftlich orientierten Historiker haben die technikgeschichtlichen Arbeiten in groBerem
Umfange rezipiert.
Die Ursachen fiir diese Vernachliissigungen sind vielfiiltiger Natur. Zum
Teil wird die Technikgeschichte erheblich auch durch Arbeiten neueren
Datums belastet, die ganz in der alten, antiquarischen Tradition stehen 17 ).
Zum anderen ist die Diskussion urn Aufgaben, Gegenstand und Methoden
der Technikgeschichte und ihrer Abgrenzung gegeniiber anderen Wissenschaftsbereichen noch nicht abgeschlossen 18). Dariiber hinaus entstehen
neue Disziplinen wie die Industriearcheologie, deren Forschungsfeld in der
Technikgeschichte angesiedelt war, die sich jedoch verselbstiindigt hat 19 ).
Techniek en Toekomst. Confrontatie met wijsgerige beschouwingen, Assen 1972]
in: ANTW 66 (2), 1974, S. 131-139; ders., ,Milieubeheersing", in: De Ingenieur 87
(Nr. 36), 1975, S. 697-707; ders., ,Methodology of Process Development", Unveroffentlichter Vortrag vom 22. Oktober 1975; S. L. Kwee, ,Mens en techniek",
in: De lngenieur 27 (Nr. 21), 1975, S. 415-421; Heinrich Stork, Einfi.ihrung in die
Philosophie der Technik, Darmstadt 1977.
16) Vgl. Wilhelm Treue, ,Gesellschaft, Wirtschaft und Technik in Deutschland
im 19. Jahrhundert", in: Gebhardt, Handbuch der Geschichte, Bd. 3, 9. Auf!.,
Stuttgart 1970, S. 376-541; ders., ,Die Technik in Wirtschaft und Gesellschaft
1800-1970", in: Wolfgang Zorn (Hrsg.), Handbuch der deutschen Wirtschaftsund Sozialgeschichte, Bd. 2, Stuttgart 1976, S. 51-121.
17) Friedrich Miinzinger, lngenieure. Baumeister einer besseren Welt, 3. Auf!.,
Berlin 1947; Franz Hendrichs, Der Weg aus der Tretmiihle, 3. Auf!., DUsseldorf
1966; Robert J. Forbes, De mens bouwt zich een wereld. 5000 jaar techniek,
Amsterdam 1952. Diese populiiren Darstellungen richten sich an den interessierten Laien. Historiker finden keine Hinweise auf die Probleme und Methoden
der Technikgeschichte.
18) Wilhelm Treue, ,Technikgeschichte und Technik in der Geschichte", in:
Technikgeschichte 32 (1965), S. 3-18; Karl-Heinz Ludwig, ,Grundfragen der
Technikgeschichte", in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 15 (1964),
S. 75-83; ders., ,Technikgeschichte als Beitrag zur Strukturgeschichte", in:
Technikgeschichte 33 (1966), S. 105-120; Knut Borchardt, ,Technikgeschichte
im Lichte der Wirtschaftsgeschichte", in: Technikgeschichte 34 (I 967), S. 1-13;
Albrecht Tirnm, ,Geschichte der Technik und Technologie- Grundsiitzliches
vom Standpunkt des Historikers", in: Technikgeschichte 35 (1968), S. 1-13;
Reinhard Riirup, ,Die Geschichtswissenschaft und die moderne Technik", in:
Dieter Kurze (Hrsg.), Aus Theorie und Praxis der Geschichtswissenschaft. Festschrift Hans Herzfeld, Berlin 1972, S. 49-85; Jorn Riisen, ,Technik und Geschichte
in der Tradition der Geisteswissenschaften", in: Historische Zeitschrift 211 (1970),
S. 530-555; Albrecht Timm, Einfi.ihrung in die Technikgeschichte, Berlin 1972;
Werner Rarnmert, Technik, Technologie und technische lntelligenz in Geschichte
und Gesellschaft. Eine Dokumentation und Evaluation historischer, soziologischer
und okonomischer Forschung zur Begriindung einer sozialwissenschaftlichen
Technikforschung, Bielefeld 197 5 (Wissenschaftsforschung Report 3); Ulrich
Troitzsch I Wolfhard Weber, ,Methodologische Oberlegungen fiir eine kiinftige
Technikhistorie", in: Wilhelm Treue (Hrsg.) Deutsche Technikgeschichte, Gottingen 1977, S. 99-122; Rainer Stahlschmidt, Quellen und Fragestellungen einer
deutschen Technikgeschichte des friihen 20. Jahrhunderts bis 1945, Gottingen
1977. Vgl. auch Anmerkung 12.
19) Vgl. die Unterlagen zum Vijfde Nationaal Kongres voor Industriele Archeologie: Textiel, Gent, 26-27 November 1977.
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Allerdings kann die Phase der Wissenschaftswerdung und der Verankerung
irn Wissenschaftskanon keine Entschuldigung fiir ein Obergehen der
geleisteten neueren technikgeschichtlichen Forschung sein 20) .
Wenn wir an dieser Stelle eine Zwischenbilanz der nationalen und internationalen Diskussion ziehen wollen, dann haben sich zwei Schwerpunkte
in der modernen Technikgeschichte herauskristallisiert. Auf der einen
Seite befal3t man sich mit der Geschichte der lngenieurwissenschaften
(Interne TG) als Geschichte der wissenschaftlichen Lehrmeinungen, der
durch sie produzierten Artefakte und der ingenieurwissenschaftlichen
Vor-und Nebenlaufer (handwerklicher Verfahren). Auf der anderen Seite
behandelt der zweite Komplex (Externe TG) die Wechselbeziehungen
zwischen diesen lngenieurwissenschaften bzw. ihren Vorlaufern und den
anderen gesellschaftlichen Handlungsbereichen wie Staat, Wirtschaft,
Gesellschaft, Politik, Erziehung, Ausbildung, Professionalisierung, Biirokratisierung usw.21) .
Die Aufgaben, die sich heute stellen, konnen nicht mehr in der Sammlung
von Daten und in der Ermittlung von technischen Verfahren bestehen,
sondern miissen eine theoretische Erarbeitung der Strukturen technischen
Denkens, Konstruierens und Experimentierens sein. Teilziele, so wurde
auf dem 31. Historikertag am 24. September 1976 in Mannheirn formuliert,
wiiren eine Strukturgeschichte und eine historische Theorie der Technikentwicklung 2 2). Da die lngenieurwissenschaften ihr Wissen jedoch nur irn
gesellschaftlichen Kontext produzieren und in die Praxis umsetzen, miisse
ein weiteres Teilziel der Technikgeschichte eine historische sozialwissenschaftliche Theorie technischen Handelns sein. Weitere Erkenntnisziele
ergeben sich aus der Erarbeitung dieser Teilziele.
Diese kurze Darstellung, die lediglich eine Skizzierung der Entwicklung
von der alteren zur neueren Forschung sein kann, diirfte deutlich gemacht
haben, daB die Technikgeschichte im Begriff ist, sich zu einer selbstandigen
Fachwissenschaft unter Inkorporation technischer, historischer und
sozialwissenschaftlicher Methoden und Fragestellungen zu entwickeln.
Die Technikgeschichte hat aufgehort eine technische Wissenschaft zu sein,
ohne daB sie zu einer Sozialwissenschaft geworden ware 23) .
Auch in Holland hat man sich an der Diskussion tiber Methoden und
Ziele einer neuen Technikgeschichte beteiligt. An der Technischen Hochschule Twente wurde 1972 eine Dozentur fiir das Fachgebiet ,Historische
Aspekte von Technik und Gesellschaft" eingerichtet, deren erster ordentlicher Lektor, Dr. Arnout van Schelven, sich in seiner Antrittsvorlesung
mit einer Bestandsaufnahme der bisherigen Technikgeschichte zu Wort
20) Vgl. Wilhelm Treue (Hrsg.), Deutsche Technikgeschichte, Gottingen 1977,
Einleitung. Kurt Di.iwell, ,Die Technik des Industriezeitalters und die ,allgemeine'
Geschichtswissenschaft", in: Wilhelm Treue (Hrsg.), Deutsche Technikgeschichte,
Gottingen 1977, S. 10-28.
21
) Vgl. Stahlschmidt, (Anm. 18), S. 16 ff.: Troitzsch I Weber, (Anm. 18),
s. 22104 ff.
) Troitzsch I Weber, (Anm. 18), S. 105 ff.
23) Hausen I Riirup, (Anm. 12), S. 18 f.
II
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gemeldet hat. Er stellt fest, daB sowohl die lngenieure als auch die Historiker
ihr wenig Achtung schenken. Er fordert, daB die technikgeschichtliche
Lehre die Forderung des historischen BewuBtseins der Ingenieure zum
Ziel haben miisse. Das sei unumgiinglich, wenn man zukiinftige Ingenieure
auf ihre gesellschaftlichen Aufgaben vorbereiten wolle 24). Deshalb habe
Lehre und Forschung von einer extemen Konzeption der Technik:geschichte
auszugehen, die er als ,die Entwicklung der Technik, aufgefaBt als menschliche Aktivitiit, mit ihren menschlich-gesellschaftlichen Voraussetzungen
und ihren menschlich- gesellschaftlichen Folgen" versteht 25). Der methodologische Apparat sei noch unterentwickelt, und eine der wichtigsten Aufgaben der Technikgeschichte liege auf diesem Gebiet. In einer weiteren
Arbeit priizisiert van Schelven seine methodologischen Oberlegungen,
da ,de studie van der geschiedenis de techniek [aan] het gebrek aan een
gemeenschappelijk inzicht over object en methoden van dit vakgebied"
leide 26 ).
Diese Ansiitze einer methodologischen Diskussion in den Niederlanden
bediirfen einer Intensivierung und Vertiefung auf breiterer Basis. Es wiire
wiinschenswert, wenn sich eine interuniversitiire und -diszipliniire Auseinandersetzung entwickeln konnte. In unserem Aufsatz beabsichtigen wir
allerdings nicht, einen Beitrag zur Methodendiskussion zu leisten. Im
Gegensatz zu Dr. van Schelven, dessen Haltung von seiner Aufgabe an
einer Technischen Hochschule bestimmt ist, wollen wir uns auch nicht auf
die exteme Technik:geschichte beschriinken, sondem mochten an einem
konkreten Beispiel die Moglichkeiten einer die extemen und intemen
Fragestellungen gleichberechtigt ansehenden Technikgeschichte in den
Niederlanden umreillen, wie sie sich aus unserer Sicht ergeben konnten.
Dieses Beispiel wurde gewiihlt, weil eine Aufarbeitung auf intemationaler
Basis sowohl im holliindischen als auch im deutschen Interesse liegen
diirfte. Bei der praktischen Durchfiihrung wollen wir zuniichst ein Schwergewicht auf die extemen Fragen legen und anschlieBend zu den intemen
iibergehen, ohne jedoch eine inhaltliche Trennung der heiden Komplexe
zu beabsichtigen 27 ).
114) Techniek op de Tijd-As, TH Twente 1974, deutsch ,Technik auf der
Zeitachse", in: Humanismus und Technik 19 (1975), S. 53-70.
25) Arnout van Schelven, ,Onderwijs en onderzoek op het gebied van de
geschiedenis der techniek", in: Wetenschapsbulletin TH Twente, 27. Januar 1976,
S. 32-34. Der Verfasser mochte Herrn Dr. van Schelven fiir seine freundliche
Hilfe danken.
26) Siehe jetzt auch A. L. van Schelven und H. J. Zacher, Geschiedenis van de
techniek, Enschede 1976; J. de Vries, ,Wetenschap, techniek en samenleving,
op zoek naar historische samenhang", in: Geschiedenis van de techniek, Studium
Generale van de Eindhovense Hogeschool1975, S. 3-17.
27) Vgl. Hans Zacher, ,Wissenschaftliche ErkHirung als Forschungsziel der
Technikgeschichte", in: Wetenschapsbulletin TH Twente 27. Januar 1976, S. 34-38,
der eine Unterscheidung in interne und externe Technikgeschichte fiir fragwiirdig
hiilt.
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Es ist eine bekannte Tatsache, daB die Industrielle Revolution ihren Orsprung in England in der Mitte des 18. Jahrhunderts hatte und erst mit
erheblicher zeitlicher Verzogerung auf dem europiiischen Festland einsetzte.
Verschiedene Faktoren wie ausreichende Kapitalmittel, Rohstoffe, Arbeitskriifte, in- und ausliindische Absatzmiirkte sowie der Obergang zur
Maschinenarbeit sind als Ursachen fiir diese Entwicklung genannt worden.
Die Antworten auf die Frage, warum der Kontinent trotz vorhandener
Rohstoffe, trotz groBer Kapitalreserven z.B. in Holland oder trotz technischer Fiihigkeiten im Bergbau und in der Metallgewinnung hinter England zuriickblieb, sind so vielfiiltiger Art, daB wir bier nicht darauf eingehen konnen 28). Eine entscheidende Rolle bei der Industrialisierung wird
der Entwicklung der Dampfmaschine zugesprochen.
Wir wollen uns vielmehr der Frage zuwenden, wie das technische Wissen
von England zum Kontinent gelangte, zu welchen Verbesserungen man
nach kurzer Zeit fiihig war, welche Auswirkungen der Einsatz maschineller
Antriebskraft in der Schiffahrt auf das alte, traditionelle Schiffergewerbe
auf dem Rhein hatte und welche Rolle die nordlichen Provinzen der Niederlande bei diesem ProzeB spielten.
Erste Kenntnisse iiber die Wege und Formen - z.B. durch Reisen,
durch Spionage, durch Patentiibernahme oder durch Abwerben von
Fachkriiften -, auf denen technisches Wissen nach Deutschland kam,
besitzen wir bereits 29). Dariiber hinaus ist die Bedeutung Belgiens fiir die
Vermittlung technischer Neuerungen betont worden 30). Markante Personlichkeiten der deutschen Eisenindustrie des 19. Jahrhunderts wie Reiner
Daelen, Jean Louis Piedboeuf oder Franz Biittgenbach stammten aus dem
belgisch-deutschen Grenzraum. Auch weniger bekannte Ingenieure wie
Jean Lebacqz und Abraham Franquinet, die urn 1860 bei der Hiittenge28) Vgl. z.B. Rudolf Braun u.a., Gesellschaft in der lndustriellen Revolution,
Koln 1973; ders. u.a., Jndustrielle Revolution. Wirtschaftliche Aspekte, Koln
1972; Friedrich-Wilhelm Henning, Die lndustrialisierung Deutschlands 1800-1914,
Paderborn 1973; Otto Biisch u.a., lndustrialisierung und ,Europaische Wirtschaft"
irn 19. Jahrhundert. Ein Tagungsbericht, Berlin 1976.
29) Wilhelm Treue, ,Eine preuBische technologische Reise", in: VSWG 28
(1935), S. 15-40; Fritz Redlich, Der Unternehrner, Gottingen 1964; Martin
Schumacher, Auslandsreisen deutscher Unternehmer 1750-1851, Koln 1968;
Werner Kroker, Wege zur Verbreitung technologischer Kenntnisse zwischen
England und Deutschland in der 2. Halfte des 18. Jahrhunderts, Berlin 1971;
Hans-Joachim Braun, Technologische Beziehungen zwischen Deutschland und
England von der Mitte des 17. Jahrhunderts bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts,
Dusseldorf 1974; Weber, (Anm. 4); Troitzsch, (Anm. 4); ders., ,Die Einfiihrung
des Bessemer-Verfahrens in PreuBen- ein lnnovationsprozeB aus den 60er
Jahren des 19. Jahrhunderts", in: Frank Pfetsch (Hrsg.), Innovationsforschung
als multidisziplinare Aufgabe, Gottingen 1975, S. 209-240.
30) William Otto Henderson, Britain and Industrial Europe 1750-1870, 3. Aufl.,
Leicester University Press 1972; Ulrich Toritzsch, ,Belgien als Vermittler technischer Neuerungen beirn Aufbau der eisenschaffenden lndustrie irn Ruhrgebiet
urn 1850", in: Technikgeschichte 39 (1972), S. 142-158.
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werkschaft und Handlung Jacobi, Haniel & Huyssen (GHH) in (Oberhausen-) Sterkrade arbeiteten, waren belgischer Herkunft. Rund 100 Jahre
frillier hatten Liitticher Wallonen den ersten Hochofen auf der St. AntonyHiitte im Vest Recklinghausen errichtet, die zum Stammwerk der Hiittengewerkschaft GHH werden sollte 31).
Auch der franzi:isische Beitrag zur deutschen Industrialisierung ist
verschiedentlich untersucht worden. Doch scheint eine endgiiltige Antwort auf die Frage, was die deutschen Unternehmer, Techniker und Arbeiter nun tatsiichlich von den Franzosen gelernt haben, noch nicht
mi:iglich zu sein 32). Die finanzielle Beteiligung an deutschen Untemehmen
ist immerhin sehr betrachtlich gewesen.
Dagegen hat man den ni:irdlichen Provinzen des 1814/15 gegriindeten
Ki:inigreichs der Vereinigten Niederlandsche in diesen Untersuchungen so
gut wie keine Beachtung geschenkt. Das kann nicht iiberraschen, wenn
man sich die fast einhellige Ansicht der iilteren und neueren wirtschaftsgeschichtlichen Forschungen vor Augen halt, daB es eine Industrialisierung
im heutigen Holland vor 1860 nicht gegeben habe 33). Bis zur Teilung in ein
ni:irdliches und siidliches Ki:inigreich haben vor allem die belgischen Provinzen von dem Bemiihen Konig Wilhelms I. profitiert, der einen industriellen
Aufschwung mit staatlicher Finanzhilfe zu initiieren suchte, bei dem die
Maschinenbauanstalt des Englanders John Cockerill in Seraing bei Liittich
eine zentrale Funktion zugewiesen bekam 34).
lnnerhalb weniger Jahre baute Cockerill ein leistungsfiihiges Untemehmen auf, das zwischen 1818 und 1823 bereits 43 Dampfmaschinen zum
Antrieb von Pumpen und Webstiihlen liefern konnte. Die verschiedentlich
aufgestellte These, daB das zum Finanz-und Rentierstaat gewordene Holland
durch zu groBen Kapitalexport die eigene Industrialisierung verzi:igert habe,
wird neuerdings von Klein und Mokyr abgelehnt 35 ). Die alten hollan31) Hans Seeling, Die Eisenhtitten in Heerdt und Miilheirn am Rhein, Koln
1972; ders., ,Ober Wallonen in Berg-, Htitten- und Eisenwerken zwischen Duisburg und Dortmund", in: Duisburger Forschungen 23 (1976), S. 106-150; AndreasMarco Graf von Ballestrem, Es begann im Dreiliindereck. Das Stammwerk der
GHH- Die Wiege des Ruhrgebietes, Ttibingen 1970.
32) Rondo E. Cameron, France and the Economic Development of Europe
1800-1914, Princeton 1961.
33) Vgl. z.B. Ernst Baasch, Holliindische Wirtschaftsgeschichte, Jena 1927; Joel
Mokyr, Industrialization in the Low Countries, 1795-1850, London 1976.
34) H. Lotz, ,John Cockerill in seiner Bedeutung als lngenieur und lndustrieller
1790-1840", in: Beitriige zur Geschichte der Technik und Industrie 10 (1920),
S. 103-120; R. M. Westebbe, ,State Enterpreneurship: King Willem 1., John
Cockerill and the Seraing Engineering Works, 1815-1840", in: Explorations in the
Entrepreneurial History 8 (1956), S. 205-232; Zu Cockerills Wirken in PreuBen
siehe Ilja Mieck, PreuBische Gewerbepolitik in Berlin 1806-1844, Berlin 1965.
35) P. W. Klein, Kapitaal en stagnatie tijdens het Hollandse vroegkapitalisme,
Rotterdam 1967; Joel Mokyr, ,Capital, Labor and the Delay of the Industrial
Revolution in the Netherlands", in: Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek
38 (1975), S. 280-299. Eine Obersicht tiber die altere Literatur bietet J. H. van
Stuijvenberg, ,Econornische groei in Nederland in de negentiende eeuw - een
terreinverkenning", in: Bedrijf en samenleving, W. J. Wieringa u.a. (Hrsg.),
Alphen I Rhein 1967, S. 195-223.
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dischen Gewerbe, die vorwiegend auf die Schiffahrt und den Handel mit
Obersee ausgerichtet waren, hatten unter der napoleonischen Herrschaft
und der Kontinentalsperre so schwere Schiiden erlitten, daB sie noch lange
Zeit zur wirtschaftlichen Erholung nicht beitragen konnten. Der Papierindustrie gelang der AnschluB an die ausliindische Industrie, die zwischen
1815 und 1850 zahlreiche neue Techniken in der Papierherstellung zu
entwickeln und zu verwerten in der Lage war, iiberhaupt nicht mehr 36).
Wegen geringer Bodenschiitze vermochte Holland auch nicht nachhaltig
am Aufschwung der Eisen- und Stahlindustrie teilnehmen, der in Belgien
und Deutschland einsetzte. Die Eisenhiitten, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts im Raume Deventer-Alrnelo-Arnheim- Ootmarsum und Beurse
bestanden hatten, muBten wohl wegen fehlender Raseneisenerzvorkommen
recht bald schlieBen 33). Ebensowenig gelang der rasche Ausbau eines
zentralen Eisenbahnnetzes, wie es in rund neun Jahren in Belgien nach den
Planen von George Stephenson entstand.
Die heiden einzigen modernen Industriebetriebe, die in den 1820er
Jahren in Holland gegriindet wurden, waren die Maschinenwerkstatten in
Rotterdam und Amsterdam 33). Zu den Griindern der Rotterdamer Werkstiitten gehorte der junge deutsche lngenieur Gerhard Moritz Roentgen
(1795-1852), der aus der beriihmten Kiinstlerfamilie der Tischbein stammte 39) . Mit dreizehn Jahren war Roentgen auf die Kriegsschule in Enkhuizen
gekommen und hatte sich dort recht schnell durch groBe Tiichtigkeit
ausgezeichnet. Die holliindische Regierung finanzierte ihrn deshalb die
gesamte Ausbildung. Nach der Niederlage Napoleons wurde der junge
Seeoffizier 1815 zufiillig nach England verschlagen, als die ,Braband"
wegen eines Schadens Portsmouth anlaufen muBte. Er nutzte die Wartezeit
dazu aus, sich auf der Werft und in der Reparaturwerkstiitte zu inforrnieren. 1816 lieferte er einen ausgezeichneten Bericht tiber die Reparatur36 ) B. W. de Vries, De Nederlandse papiernijverheid in de negentiende eeuw,
's-Gravenhage 1957, S. 182 ff.
37
) Dieser Frage mii13te einmal genauer nachgegangen werden, zumal sich im
Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage dazu Akten befinden. Vgl. Bodo Herzog,
, Eberhard Pfandhofer. Zu seinem 225. Geburtstag am 15. September 1968", in:
Beitrage zur Geschichte von Stadt und Stift Essen 83 (1968), S. 75 f. Siehe auch
J. C. Westermann, Geschiedenis van de ijzer- en staalgieterij in Nederland, Utrecht
1948, s. 1 ff.
38
) Neben der von Roentgen geleiteten Werkstatten in Rotterdam hatte Paul
van Vlissingen 1827 in Amsterdam eine Maschinenfabrikation aufgenommen.
Vgl. Joel Mokyr, ,The Industrial Revolution in the Low Countries in the First
Half of the Nineteenth Century : A Comparative Case Study", in: Journal of
Economic History 34 (1974), S. 370.
39) Vgl. M. G. de Boer, Leven en Bedrijfvan Gerhard Moritz Roentgen, Groningen 1923 ; ders. , Een merkwaardige Rotterdammer", in: Historia. Maandschrift
voor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis 6 (1940), S. 129-138; Nieuw Nederlandsch
Biografisch Woordenboek, Bd. 4 (1918), S. 1160 ff. ; F. Ritter, ,Erinnerungen an
Ludwig Rontgen, lutherischen Prediger in Petkum und Esens aus den Jahren
1783-1814 von seiner Tochter Johanne Rontgen", in: Jahrbuch der Gesellschaft
fiir bildende Kunst und vaterlandische Altertiimer zu Emden 18 (1914), S. 305357.
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arbeiten an der ,Braband" an die Marineleitung. Diesem ersten Gutachten
sollten noch eine Reihe weiterer Analysen in den nachsten Jahren folgen,
die von unschatzbarem Wert flir den Aufbau einer heimischen Industrie
wurden.
Da Holland auch im Schiffbau den AnschluB an die fiihrende Schiffbaunation England verloren hatte, bat das Marineministerium die Admiralitat in London urn Erlaubnis, einige Schiffbauingenieure, zu denen Roentgen
gehorte, zur Ausbildung nach England schicken zu diirfen. Mit Genehmigung der Admiralitat erhielten Roentgen und seine Begleiter 1818 Zutritt
zu den Werften in Woolwich, Pembroke, Plymouth, Portsmouth, Chatham
und Sheerness. Wahrend die anderen Ingenieure nach Protesten der englischen Offentlichkeit zuri.ickgerufen werden muBten, verblieb Roentgen
bis zum Oktober 1820 in England und kopierte alle ihm zuganglich gemachten Modelle und Zeichnungen. Seine in rund zwei Jahren gemachten
Erfahrungen faBte er in einem Iangen Bericht zusammen, der ihm vie!
Anerkennung und einen neuen Auftrag einbrachte, der sein weiteres
Wirken entscheidend beeinfluBen sollte.
Auf den Fliissen des europaischen Kontinents hatte in den Jahren 1816
und 1817 das Zeitalter der Dampfschiffahrt begonnen. 1816 befuhr der
schottische Kapitan Wager mit dem Dampfschiff ,The Defiance" den
Rhein und ihm folgte im nachsten Jahr James Watt jun. mit der ,Caledonia" 40). Zur gleichen Zeit wurden auch auf der Seine, der Elbe und der
Weser sowie der Havel Versuche mit dampfbetriebenen Schiffen unternommen 41). Diese Experimente erweckten auch im Vereinigten Konigreich
der Niederlande ein Interesse an der Dampfschiffahrt, und bereits 1821
unternahm John Cockerill mit einer eigenen Schiffskonstruktion den
Versuch, Rotterdam und Amsterdam zu erreichen. War Cockerill auch
wenig Erfolg beschieden, so beantragten dennoch einige Antwerpener
Unternehmer ein Privileg fiir die Dampfschifffahrt auf dem Rhein. Im
Norden des Konigreichs plante man zur gleichen Zeit den Fahrverkehr
auf dem Moerdijk mit Hilfe eines Dampfbootes zu betreiben. Da Roentgen
bereits in England mit dem Bau von Dampfschiffen vertraut geworden war,
beauftragte man ihn, den Bau einer Fahre nach seinen Planen in England
zu iiberwachen. Im Juli 1821 begab sich Roentgen also erneut nach England. Die ,S. S. Wilhelmina", die 32000 Gulden kostete, wurde mit einer
16 PS-Maschine von Boulton, Watt & Co. versehen, deren Preis allein
20825 Gulden betrug 42).
40
) Bodo Herzog, , ,The Defiance': Das erste Dampfschiff auf dem Rhein
im Jahre 1816", in: Technikgeschichte 39 (1972), S. 313-321; Hedwig Behrens,
,Zur Rheinfahrt des James Watt jun. mit dem Dampfschiff ,Caledonia' im Jahre
1817", in: Rheinische Heimatpflege 12 (1975), S. 33-35.
41
) Hans Szymanski, Die alte Dampfschiffahrt in Niedersachsen, Hannover
1958; Werner Jaeger, Das Mittelrad-Dampfschiff ,Charlotte von PreuBen" 1816,
Oldenburg 1977; Reiner Wachs, Die Dampfer der ersten Dampfschiffahrtsgesellschaften auf Elbe und Havel, Rostock 1977.
42
) Eugen Bri.ickmann, ,Gerhard Moritz Roentgen, der Erfinder der MehrfachExpansions-Dampfmaschine", in: Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure

36 (1892),IS. 942 f.
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Noch wahrend Roentgen in England den Bau der Fiihre iiberwachte,
iibertrug ibm der Minister fiir Unterricht und Gewerbe, Falck, eine neue
Aufgabe. Nach dem Ende der franzosischen Herrschaft und der Aufhebung
der Kontinentalsperre stromte billiges und qualitativ gutes Eisen aus
England in die Niederlande und trat in eine derart harte Konkurrenz mit
dem fiir zahlreiche Produkte unbrauchbaren belgischen Eisen, daB die
Eisenindustrie urn 1820 in eine groBe Krise geriet. Viele Vorschlage zur
Sanierung - z.B. Import von Puddelofen und Walzwerken aus England
oder Griindung einer metallurgischen Ausbildungsstatte - wurden gemacht. Bevor jedoch irgendwelche MaBnahmen ergriffen wurden, sollte
eine vergleichende Studie der englischen und belgischen Eisenindustrie
erstellt werden 43). Mit dieser schwierigen Aufgabe betraute man Roentgen,
der bereits im August 1821 London verlieB, urn sich in Birmingham,
Liverpool, Glasgow, in Wales und Cornwall zu inforrnieren. Welche
Probleme sich Roentgen stellten, zeigt die Tatsache, daB ibm das Fachvokabular fehlte, was die Fertigstellung seines Berichtes bis zum August
1822 verzogerte. Es muB ihm auch Schwierigkeiten bereitet haben, ausreichende Information zu erlangen, da bekannt ist, daB die Englander nur
dann bereitwillig Auskiinfte erteilten, wenn sie in dem auslandischen
Besucher den Fachmann erkannten 44).
Nach der Abgabe seiner Denkschrift iiber England suchte Roentgen die
Eisenwerke in den siidlichen Provinzen der Niederlande auf und erstellte
einen schriftlichen Bericht. De Boer hat die beiden technikgeschichtlich
bedeutsamen Studien veroffentlicht, so daB wir uns auf das Fazit von
Roentgens Beurteilung beschranken konnen 46) . Die belgische Riickstandigkeit sei auf folgende Mangel zuriickzufiihren:
a. Der verbreitete Gebrauch von Wasserkraft als Energietrager mache den
Transport iiber weite und schlechte Wegstrecken erforderlich und fiihre
zu hohen Preisen.
b. Wasserkraft sei unzuverliissig und verursache bei Frost oder Trockenheit den Stillstand der Arbeiten.
c. Die Hochofen seien zu klein und veraltet und die Verwendung von Koks
anstelle von Holzkohle sei noch nicht ins Auge gefaBt worden, obwohl
die Holzversorgung schlecht und die Holzkohle teuer seien.
d. Die Qualifikationen der Unternehmer und Arbeiter lasse zu wiinschen
iibrig.
Als mogliche MaBnahmen schlug Roentgen u.a. vor :
a. Der Staat miisse die private Initiative fordern.
43) Vgl. M. G. de Boer, ,Guillaume ler et les debuts de l'industrie metallurgique
en Belgique", in: Revue Beige de Philologie et d'Histoire 3 (1924), S. 528-540.
44) Michael T. Flinn (Hrsg.), Svedenstierna's Tour Great Britain 1802-3. The
Travel Diary of an Industrial Spy, Newton Abbot 1973, S. 88.
45) M. G. de Boer (Hrsg.), ,Twee Memorien over den Toestand der Britsche
en Zuid-Hollandsche ijzer industrie door G. M. Roentgen uit de jaren 1822 en
1823 ", in : Economisch-Historisch Jaarboek 9 (1923).
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b. Die Anwendung der Dampfkraft in den Eisenwerken diirfe nicht behindert werden.
c. Den Arbeitern solle, wie das in England iiblich sei, durch Stiickgutentlohnung ein Anreiz geboten werden.
d. Rationellere Arbeitsorganisation sei notig.
e. Die Eisentarife diirften nicht zugunsten der Unternehmer geandert
werden.
Nach Roentgens Meinung stellten lediglich Cockerills Werke in Seraing
eine Ausnahme dar, die mit staatlichen Subventionen zu fordem sich
lohne. Damit sollte der Ausbau zu einem Musterbetrieb ermoglicht werden,
auf dem andere Unternehmer und Fachkrafte die neuesten Methoden der
Eisengewinnung und -verarbeitung kennenlernen sollten. Einen wichtigen
AnstoB vermochte Roentgen selbst zu vergeben. Die verwendeten Eisenerze
waren von minderer Qualitiit und konnten trotz guter GuBtechniken nicht
mit dem englischen Eisen konkurrieren. Roentgen stellte nun fest, daB
der bisher als wertlos angesehene Toneisenstein, der reichlich vorhanden
war, das Rohstoffproblem li:isen konnte. Die Bekanntschaft mit David
Mushet (1772-1847), der im Jahre 1801 die wirtschaftliche Nutzbarkeit des
,Blackband" entdeckt hatte, diirfte Roentgen und Cockerill auf diesen
Gedanken gebracht haben. Die Verhiittung dieses weitverbreiteten, aber
bis dahin unverwertbaren Kohleneisensteins, der die Grundlage fiir die
schottische und walisische Eisenindustrie bildete, gelang einige Jahre
spiiter durch James Beaumont Neilson (1792-1865) 46 ). Mushet selbst kam
nach Seraing und iiberwachte die Errichtung eines neuen Hochofens.
Eine moderne Spezia1untersuchung zur alteren und neueren holliindischbelgischen Eisenindustrie des 19. Jahrhunderts hatte von Roentgens
Berichten und Cockerills Werken in Seraing auszugehen 47 ). Ungekliirt ist
die Frage, in welchem Urnfang Cockerill neben der temporiiren Hilfe
durch Mushet englische Facharbeiter beschiiftigte und welche Auswirkungen
die Einfiihrung neuer Techniken auf die einheimische Arbeiterschaft batten.
Nach den Beobachtungen eines englischen Besuchers im Rheinland im
Jahre 1848 sollen ,hundreds" von deutschen Arbeitern ihre Ausbildung in
Seraing bekommen haben, was ihnen in Deutschland zu einer Statuserhohung und zu einer Besoldung verhalf, die sonst nur englischen Meistern
gewiihrt wurde 48).
III

Fiir die Friihgeschichte der Fabrik in Seraing ist auch aus einem anderen
Grund der Namen Roentgen von groBer Wichtigkeit. Als Marineoffizier
war Roentgen nur zufiillig mit der eisenschaffenden Industrie in Beriihrung
gekommen. Seine urspriingliche Aufgabe in England war die Oberwachung
des Baus einer Dampffiihre gewesen. Die Anwendung der Dampfkraft auf
46)
47
)

48)

Henderson (Anm. 30), S. 121 f.
Zu den alteren Arbeiten vgl. Henderson (Anm. 30), S. 102 tf.
T. C. Banfield, Industry of the Rhine, London 1846-1848, Bd. 2, S. 236 f.
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dem Wasser sowie die Konstruktion eines neuen Typs von Schiffen waren
Interessensgebiete, auf denen sich Roentgens und Cockerills Neigungen
trafen.
Anfang der 1820er Jahre setzte die Provinzial-Gesellschaft fiir Kilnste
und Wissenschaft in Utrecht einen Preis fiir die Beantwortung der Frage aus:
,Auf welche Weise konnte man mit Vorteil auf unseren Binnengewiissern,
dem Zuidersee und unseren Fliissen Dampfschiffe verwenden? Wie hiitte
man sie einzurichten, urn jede Gefahr auszuschlieBen, dabei aber auch ihre
Vorteile voll auszunutzen?"
Roentgen beteiligte sich an diesem Wettbwerb und erhielt fi.ir seine eingereichte Preisschrift Verhandeling over de Stoombooten im Juni 1823 die
goldene Medaille der Gesellschaft 49). Darin sprach er sich uneingeschriinkt
fiir die Einfi.ihrung der Dampfschiffahrt auf holliindischen Gewiissem aus
und prophezeite einen groBen wirtschaftlichen Aufschwung.
Erneut wurde Roentgen daraufhin nach England geschickt, urn die
neuesten Entwicklungen im Dampfmaschinenbau zu studieren und ihre
Verwendung auf Kriegsschiffen zu pri.ifen. Nach seiner Ri.ickkehr reichte
er im April 1824 eine umfangreiche Denkschrift ,Memorie over het nut,
dat uit de toepassing van stoomwerktuigen op schepen van oorlog zou
kunnen getrokken worden" dem Marineminister ein. Roentgens Vorschliige
stieBen bei der zur Pri.ifung eingesetzten Kommission aus Offizieren und
Ingenieuren auf volliges Unverstiindnis. Empfahl er doch unter anderem,
die Dampfschiffe der Kriegsmarine ganz aus Eisen zu bauen 50).
Mit ihrer ablehnenden Haltung stand die Kommission nicht allein da.
Obwohl die ,Aaron Manby" bereits im Juni 1822 Paris erreicht hatte und
in der Folge auch andere eiserne Schiffe gebaut worden waren, stand auch
die englische Marine noch 1836 dem Vorschlag William Fairbairns (17891874) ablehend gegeni.iber, ein eisernes Kriegsschiff zu konstruieren. Erst
1845lief die ,Trident" als erstes eisernes Dampfschiff der englischen Marine
vom Stapel 51). Auch am Niederrhein in Ruhrort hielt der technische
Direktor der Hi.ittengewerkschaft (GHH) Wilhelm Lueg (1792-1864) den
Ingenieur Friedrich Kesten (1808-1891) fiir nicht ganz gescheit, als dieser
ihm seine Plane filr den ersten deutschen eisernen Rheindampfer ,Graf
von Paris" vortrug 52).
Lediglich Konig Wilhelm I. lieB sich von Roentgen beeindrucken und
befahl den Umbau der holzernen Fregatte ,Rijn". Doch dazu ist es nicht
mehr gekommen. Am 1. Januar 1824 schied Roentgen aus der koniglichen
Marine aus und wurde technischer Direktor der aus der Reederei Van
Vollhoven, Dutilh & Comp. hervorgegangenen Nederlandschen Stoomboot
49

Utrecht 1825.
Vgl. ,De Voorstellen van den Heer Roentgen over oorlogstoomvaart en
zee-artillerie", in: De Militaire Spectator 3. Reihe 8. Teil Nr. 3 (1863), S. 165-179.
51) F. C. van Oosten, Schepen onder Stoom. De geboorte van het stoomschip,
Bussum I De Boer 1972.
62
) Vgl. HA/GHH Nr. 20330/2 (Historisches Archiv der Gutehoffnungshiitte
Aktienverein, Oberhausen).
50

)

)
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Maatschappij (NSBM). Die ablehnende Haltung der Marine gegenuber
den neuen Entwicklung, aber auch bessere Bezahlung in der NSBM dtirften
Roentgens EntschluB beeinfluBt haben, zumal er sich mit der Engliinderin
Louisa Georgina Bennett vermiihlen wollte.
Roentgen wurde eifrigster Ferderer des Dampfschiffahrtsunternehmens,
an dem sich der Konig mit groBem Kapitaleinsatz beteiligte. Die Rotterdammer Gesellschaft erhielt das Privileg fiir die Dampfschiffahrt zwischen
Antwerpen und Rotterdam und gleichzeitig die Zusicherung, daB nur im
Inland erbaute Dampfschiffe die Strecke befahren dtirften. Dieses Monopol
konnte jedoch nur aufrecht erhalten werden, wenn es gelang, eine einheimischen Versorgung mit Dampfmaschinen sicherzustellen. Zu diesem
Zweck iiberredete man John Cockerill, allein fiir die NSBM Dampfmachinen herzustellen gegen die Garantie, daB man jiihrlich die Maschinen
fiir mindestens ein Schiff abnehmen wtirde. Cockerill, der ein Siebtel der
Aktien erwarb, war jedoch zuniichst nicht in der Lage, die benotigten
Maschinen zu bauen, sondern bedurfte groBer Kredite zum Ausbau seiner
Werkstiitten. Zwar befuhr die 1824 von Cockerill gebaute ,De Zeeuw"
den Rhein, doch die in der Folge von ihm konstruierten Maschinen erwiesen sich hiiufig als nicht zuverliissig. Daraus erwuchsen groBe Unstimmigkeiten, die letztlich dazu fiihrten, daB Roentgen eine eigene Werkstatte
auf der Insel Fijenoord bei Rotterdam errichten lieB 63).
Der erste Dampfer ,De Nederlander", mit dem die NSBM im Juni
1823 die regelmiiBige Verbindung zwischen Rotterdam und Antwerpen
herstellte, war unter Roentgens Aufsicht auf der Werft von J. Hoogendijk
in Kapelle/IJssel gebaut und mit zwei Niederdruckmaschinen von Henry
Maudslay (1771-1831) a us London ausgeriistet worden. Wiihrend seiner
zahlreichen Englandbesuche lernte Roentgen durch Samuel Seaward
(1800-1842), dessen Bruder John (1786-1858) sich an der Themse in der
Niihe von Maudslay als Maschinenausstatter von Dampfschiffen niedergelassen hatte, den kornischen lngenieur Nicholas Oliver Harvey (18011861) kennen. Sein Onkel viiterlicherseits leitete eine Maschinenfabrik
in Rayle, seine Onkel miitterlicherseits war Richard Trevithick (1771-1831),
der spiiter als einer der Vater der Dampflokomotive beriihmt wurde 54).
Harvey nahm Roentgens Angebot, auf der Werft und der Maschinenwerkstiitte in Rotterdam zu arbeiten, an und brachte gleichzeitig noch englische
Fachkriifte nach Fijenoord. Andere Facharbeiter wurden bei John Cockerill
53
) Zur Griindung der NSBM siehe de Boer (Anm. 39); T. P. LOhnis, ,De
Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw ,Fijenoord' te Rotterdam, voorheen de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij", in: Tijdschrift voor Econornische Geographie 7 (1916), S. 133-156; M. J. Brusse, Wilton. 1854-1929. Vijf en
zeventig jaar gescbiedenis van Wilton's machinefabriek en scheepswerf, Uitgegeven voor Wilton's Machinefabriek en Scheepswerf, Rotterdam 1929; P. J.
Bouman, Wilton-Fijenoord History 1823-1854-1929-1954 - Dock and Yard
Company Wilton-Fijenoord, Ltd., Schiedam, January 7th 1954, Rotterdam 1954.
54) Lars U. Scholl, ,Nicholas Oliver Harvey (1801-1861). Ein englischer Schiffbauingenieur am Niederrhein urn 1830", in: Technikgeschichte 45 (1978), S.
89-100.
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abgeworben. Zusammem mit Roentgens Vetter Wilhelm Strack (1803-18 ..),
der aus einer bekannten deutschen Malerfamilie stammte, und dem in
Bonn geborenen Charles Heidel (1805-1882) befanden sich vier auslandische lngenieure auf Fijenoord, die in den folgenden Jahren eine leistungsfahige Werft errichteten.
Ganz beeindruckt schrieb Richard Trevithick, der seinen Neffen Harvey
im Juli 1828 besuchte, an den Prasidenten der Royal Society of Arts,
Davies Gilbert (1767-1839): ,They have a ship 235 feet long, 1500 tons
burthen, with three 50-inch Cylinders double, also two other vessels 150
feet long, each with 50-inch cylinders double .... The Steam Navigation
Company built them and many others of different sizes" 55 ).
Die lngenieure der NSBM experimentierten viele Jahre hindurch mit den
Bootsformen und -konstruktionen fiir Schiffe, die sowohl im Schlepp- als
auch im Personenverkehr eingesetzt werden konnten. Die schwierigen
Verhaltnisse auf den verschiedenen Rheinabschnitten muBten beriicksichtigt werden. Auf dem Niederrhein mit seiner schwacheren Stromung
konnte die breitere, dem Seetyp entsprechende Bauweise, die das Schiff
tiber die Welle hob, verwendet werden, wahrend die schnellere Stromung
auf dem Oberrhein von Bug und Kiel durchschnitten werden muBte. Dort
lagen die Anspriiche an die Maschinenkraft wesentlich hoher. Es wurde
jedoch nicht nur die Brauchbarkeit verschiedener Konstruktionen und
Baumaterialien getestet, sondern auch maschinentechnische Versuche
gemacht.
Die ersten Maschinen hatte die NSBM aus England oder aus Belgien
bezogen. Doch die erwahnten Schwierigkeiten mit Cockerill sowie der
hohe Preis auslandischer Maschinen weckte den Wunsch nach Unabhangigkeit. Mit Harvey arbeitete dariiber hinaus ein lngenieur, der in den Werkstatte in Soho und Rayle eine urnfassende Ausbildung im Maschinenbau
erhalten hatte und der beste Verbindungen zu englischen Konstrukteuren
besaB. Bei Harveys Onkel in Rayle war Arthur Woolf (1766-1837) als
technischer Direktor tatig. Woolf hatte im Jahre 1810 das bereits 1781 von
Jonathan Hornblower (1753-1815) im wesentlichen vorweggenommene
Prinzip der Verbundmaschine verbessert und darauf ein Patent genommen.
Unter Mitarbeit von Harvey gelang es Roentgen Ende der 1820er Jahre
dieses Prinzip, das bisher nur in ortsfesten Anlagen erprobt worden war,
fiir den Antrieb von Schiffen zu verwenden. Die Maschinen der Dampfer
,Stad Keulen" , ehemals , James Watt" , und ,Hercules" wurden zu Verbundmaschinen mit Zwischenkammern umgebaut.
Roentgen lieB sich sein System 1833 in PreuBen und 1834 in England und
Frankreich patentieren. Allerdings war er mit seiner Weiterentwicklung der
55) Zit. nach R. Jenkins, ,Early Engineering and Ironfounding in Cornwall"•
in: Transactions of the Newcomen Society 23 (1942/43), S. 26.
66 ) K. T. Rowland, Steam at Sea, Newton Abbot, 1970, S. 119 ff.; P. Kemp,
The Oxford Companion to Ships and the Sea, London 1976, s.v. ,Compound
Engine" .
65) Vgl. Anm. 42.
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Verbundmaschine oder der Kombinierten Expansions-Dampfmaschine,
wie er sie in seinem Patentgesuch nannte, seiner Zeit weit voraus. Erst als
der Schotte John Elder (1824-1869) in Glasgow verschiedene Verbesserungen erprobt hatte, wurde dieser Maschinentypus in den 60er und 70er
Jahren im Schiffbau allgemein gebriiuchlich 66 ).
Die Reifezeit der Verbundmaschine von ihren Anfiingen bis zur endgilltigen Durchsetzung und kommerziellen Verwertung im Schiffsmaschinenbau, ein Prozef3, fiir den man den Begriff ,Innovation" verwendet, dauerte
rund 100 Jahre. Die Behauptung Briickmanns, daB Roentgen der Erfinder
der Mehrfach-Expansions-Dampfmaschine sei, ist Ausdruck einer die
Erfinderpersonlichkeit heroisierenden Technikhistorie der Jahrhundertwende tmd nachweislich falsch 67 ). Roentgens System ist vielmehr ein
Glied in der Kette der Entwicklung von James Watt tiber Hornblower,
Woolf, Richard Wright, Roentgen u.a. bis zu Elder. Die Frage nach dem
Erfinder ist heute technikgeschichtlich ebenso irrelevant wie das Erfindungsdatum, wenn Namen und Zeitpunkt als Ereignis von der Art einer den
Krieg beendenden Schlacht angesehen werden 58 ). Erst wenn Erfinder und
Erfindungszeitpunkt nach sorgfiiltiger Quelleninterpretation in den InnovationsprozeB eingebettet werden, erhalten sie wirtschafts-, sozial- und
technikgeschichtliche Bedeutung.
Wichtiger und oft geforderter, aber selten beriicksichtigter Aspekt der
Innovationsforschung ist die ErschlieBung der technischen Nomenklatur 59).
Die verschiedenen Bezeichnungen, die fiir das Prinzip der Verbundmaschine
Verwendung fanden, zeigen nicht jeweils vollig neue Erfindungen an,
sondern spiegeln den Versuch wider, den Neuerungen begrifflich Ausdruck
zu verleihen. Urn die Verbesserungen besser verstehen zu konnen, kann
sich, iiber die Analyse der technischen Zeichnungen hinaus, der Nachbau
und der Lauf der Maschinen als sehr niitzlich erweisen 60 ). Weitere Gesichtspunkte der technikgeschichtlichen Untersuchung von Innovationsprozessen sind die Probleme der Quantifizierung, der Konstruktionstechnik,
des Erfindens, der Patentnahme oder der Diffussion neuer Techniken.
Ebensowenig wie sich der Transfer technischen Know-hows von England
nach Holland und Belgien durch Manner wie Cockerill, Roentgen, Mushet,
Harvey u.a. sowie durch englische Facharbeiter verhindern lieB, bildete die
Grenze des Vereinigten Konigreichs der Niederlande ein Diffusionshemnis.
Ganz irn Gegenteil machten die politischen und geographischen sowie die
wirtschaftlichen Verhiiltnisse eine Teilnahme PreuBens an der Dampfschiffahrt geradezu erforderlich. Sollte der Rhein wieder zu einem internationalen Transportweg werden, der neuen Verkehr ansichzog, so muBte
deutscherseits ein Partner gefunden werden, der sich fiir die Dampfschiffahrt interessierte.
Vgl. Troitzsch I Weber, (Anm. 18), S. 107 ff.
Vgl. z.B. die anregende Arbeit von G. Hollister-Short, ,The Vocabulary
of Technology", in: History of Technology 2 (1977), S. 125-155.
66) Richard Hills, ,Museums, History and Working Machines", in: History
of Technology 2 (1977), S. 157-167.
58

)
59)
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Roentgen erkannte deutlich, daB Kolner Handelskreise an der NSBM
beteiligt werden muBten. Die zogernden Kaufleute in Koln gewann er durch
eine glanzend inszenierte Generalversammlung auf dem Dampfer ,De
Zeeuw" und durch eine Ende 1824 mit demselben Schiff veranstalteten
Demonstrationsfahrt auf dem Mittelrhein. Gegen starkste Stromung
schleppte ,De Zeeuw" einen mit 2000 Zentnern beladenen Kahn, und
Roentgen manovrierte das Schiff mit viel Geschick durch den reiBenden
Strom bis nach Bacharach. Wahrenddessen probierte Cockerill- psychologisch sehr wirksam - die Brauchbarkeit deutscher Kohlensorten, von
denen sich die Saarkohle als ungeeignet erwies, die Ruhrkohle jedoch den
Test hestand, obgleich die Heizkraft ein Sechstel geringer als die der Liitticher Kohle war. Trotz eines negativen Urteils der Zentralkommission
fiir die Rheinschiffahrt in Mainz kauften die Kolner die vorgesehenen
Aktien der NSBM.
Nach den ersten erfolgreichen Fahrten der Niederlander faBten auch die
Kolner Kaufleute Vertrauen in die Durchfiihrbarkeit der Dampfschiffahrt
auf dem Rhein und wiinschten die Griindung einer PreuBisch-RheinischenDampfschiffahrtsgesellschaft (PRDG). Nach dem von Bernhard Boissen!e
vorgelegten Plan sollte der Rhein in einzelne Interessensgebiete aufgeteilt
werden. Der NSBM sollte die Beforderung von Personen und kleinerer
Giitermengen sowie das Schleppen beladener Fahrzeuge auf dem Niederrhein bis Koln iiberlassen werden. Die Kolner Gesellschaft, an der
sich die NSBM und der Mainzer Handelsstand mit Kapitalien beteiligen
sollten, behielt sich das Monopol auf dem Mittelrhein zwischen Koln
und Mainz vor.
Eine Kommission der Handelskammer in Koln diskutierte diese Plane
und zog Roentgen, dessen sachkundigen Rat man nicht missen wollte, zu
den Beratungen hinzu. Roentgens Beteiligung wurde nicht in Rotterdam,
sondern in KOln heftig kritisiert, weil man nicht rechtzeitig dariiber informiert worden war. Doch die von Roentgen angebotene enge Kooperation
mit der deutschen Gesellschaft nahm man als eine Art Risikoversicherung gerne an. Die 1825 beschlossene und 1826 vom Konig genehmigte
PRDG nahm nicht nur Roentgens kaufmannischen Rat in Anspruch,
sondern stiitzte sich auch auf die niederlandische Versorgung mit entsprechenden Schiffen 61).
Eine deutsche Werft, die in der Lage gewesen ware, Dampfschiffe fiir
die PRDG zu bauen, existierte nicht am Rhein. So war die Kolner Gesellschaft darauf angewiesen von Roentgen und kleineren hollandischen
Werften die ersten Dampfschiffe zu beziehen .Zwar hatte die Kolner HK
1825 in Zeitungsanzeigen ,Lusttragende" aufgefordert, die mit Roentgen
ausgemachten Lieferbedingungen einzusehen, urn deutschen Unternehmern Gelegenheit zu geben, mit der NSBM zu konkurrieren; doch war
kurzfristig niemand dazu fahig.
61
) Hierzu und im folgenden Lars U. Scholl, ,Hollands Bedeutung fiir die
deutsche Dampfschiffahrt in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts" in: Deutsches
Schiffahrtsarchiv 2 (1978), S. 111-135.
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Doch Franz Haniel (1779-1868), der nach eigenen Aussagen bereits
seit 1816/17 ein Interesse am Schiffbau hatte, ging nun ernsthaft daran,
sich in der Dampfschiffahrt zu engagieren. 1822 hatte er im Ruhrorter
Hafen ein Werftgeliinde gekauft. 1828 unternahm er nun den Versuch, mit
einem Antwerpener Handelshaus eine regelmiiBige Dampfbeurtschiffahr1t
zwischen Koln und Antwerpen zustande zu bringen. Er plante ,die dazu
erforderlichen Dampfmaschinen in unserer Maschinen-Werkstatt und die
Schiffe in Ruhrort" bauen zu lassen in der Hoffnung, daB ,unsere inliindischen Rheinbewohner die Oberzeugung gewinnen wOrden, daB auch
im Vaterland Dampfschiffe erbaut werden konnen, und sich dadurch
veranlaBt finden, solche ferner nicht mehr zu sehr hohen Preisen aus dem
Auslande zu beziehen" 62). Der Plan gelangte nicht zur Ausfiihrung, nicht
zuletzt wohl auf den Rat des Kolner Regierungspriisidenten Delius hin, der
Haniel nahelegte, sich mit der PRDG zu arrangieren.
So wies Haniel seinen technischen Direktor Lueg an, in Ruhrort eine
Werft und eine Dampfmaschinenreparaturwerkstiitte anlegen zu lassen.
Da in Deutschland qualifiziertes Personal nicht zu bekommen war, verfiel
man auf die einfachste Methode diesem Mangel abzuhelfen und warb bei
Roentgen zahlreiche Fachkriifte ab. Mit Wissen von Delius lockte man die
lngenieure Strack und Harvey, den Schiffbaumeister Kriens sowie holliindische Facharbeiter durch gute Bezahlung nach Ruhrort. Nach seiner
unternehmerischen Hilfe bei der Griindung der PRDG muBte Roentgen
nun gegen seinen Willen die erste deutsche Werft fiir Dampfschiffbau am
Niederrhein mit Personal versorgen, das so zahlreich nach Ruhrort kam,
daB das erste Kopierbuch der Werft nicht auf Deutsch, sondern auf Holliindisch gefiihrt wurde 63).
Roentgen beschwerte sich zwar bei Haniel, doch zu einer Triibung des
freundschaftlichen Verhiiltnisses zu Haniel einerseits, und zu der PRDG
andererseits ist es nicht gekommen. So verfiigte die Werft in Ruhrort iiber
gut ausgebildetes Personal, als man 1829 die ersten Oberholungsarbeiten
fiir die PRDG ausfiihrte. Haniel hatte sich niimlich nach dem Scheitern
seiner Plane mit Antwerpen die Vergabe von Reparatur- und Bauauftriigen
durch die Kolner Gesellschaft gesichert. Die PRDG wiederurn hatte
Roentgen als technischen Berater fiir sich gewonnen. Die ersten heiden
Dampfschiffe ,Stadt Mainz" und ,Stadt Coblenz" bauten Haniels Konstrukteure mehr oder weniger ohne Roentgens Hilfe. Als sich jedoch bei
der von Fop Smit in Kinderdijk gebauten und von Cockerill mit Maschinen
ausgeriisteten ,Prinzessin Marianne" zeigte, daB gr6Bere Umbauten notig
werden wiirden, bat man Roentgen urn Priifung der Plane. Das noch durchgehend aus Holz gebaute Dampfschiff hatte sich unter der Maschinenlast
stark durchgebogen, was das Ausrichten auf ebenen Kiel, unter Anbringung
von entsprechenden Verstrebungen, fiir die man zunehmend Eisen verwendete, erforderlich machte. In den niichsten Jahren wurden unter
62)

HA/GHH Nr. 2041/32.

63) HA/GHH Nr. 2145/0.
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Roentgens intensiver Mitarbeit die ,Concordia", die ,Friedrich Wilhelm",
die ,Stadt Frankfurt" und die ,Stadt Mainz" nach seinen Planen gestreckt
und verstrebt. Diese massive Hilfe durch Roentgen half der Ruhrorter
Werft nicht nur iiber technische Probleme hinweg, sondern auch iiber
personelle Engpasse. In einem Jahr schieden mit Strack, Harvey und
Freyse gleich drei Ingenieure aus Haniels Diensten, so daB plotzlich mit
Kriens nur noch ein qualifizierter Schiffbaumeister auf der Werft war. Ihm
waren mit Ferdinand Noot (1806-1879) und Engstfeld zwei Ingenieure
anvertraut, die er erst noch auszubilden hatte.
So war man in Ruhrort erleichtert, daB Roentgen die Plane fiir das
dritte Dampfschiff, die ,Kronprinz von PreuBen", und fiir deren Maschine
nach Ruhrort lieferte. An dem Entwurf fiir die kombinierte Expansionsdampfmaschine muBte der Maschinenbauingenieur Friedrich Kesten
(1808-1891), der sich bereits beim Umbau einer von Harvey fiir die ,Stadt
Mainz" entworfenen Maschine bewahrt hatte, einige Veranderungen vornehmen, weil die von Roentgen vorgesehene Schiebersteuerung fUr die
beweglichen Zylinder keinen regelmaBigen Gang der Maschine erwarten
lieB 64). Die gleichfalls von Roentgen entworfene ,Prinz Wilhelm von
Preul3en" brachte mit der kombinierten Expansionsmaschine mittels
oszillierender Zylinder eine weitere technische Neuerungen, an der der
deutsche Dampfmaschinenbau partizipierte.
Doch nicht nur der PRDG und der Ruhrorter Werft war Roentgen so
groBziigig gegeniiber. Seinen zweiten Direktor stellte er zeitweise fUr die
Maschinenfabrik Georg Egestorff in Hannover-Linden frei, als man dort
eine Schiffsmaschine nach seinem Patent bauen wollte. Roentgens Vetter
Alfred Tischbein (1803-1881) ging nach seiner Ausbildung als Schiffsbauingenieur und Maschinenkonstrukteur nach Magdeburg und Rostock
und haute Dampfschiffe nach dem Muster seines Vetters in Rotterdam.
Seinen Neffen Carl (1809-18 .. ) lieB Roentgen mit mehreren hollandischen
Schiffszimmerleuten nach Regensburg ziehen, wo er fUr die BayerischWiirttembergische Donaudampfschiffahrtsgesellschaft eine Werft errichtete.
Aus diesem kurzen AbriB diirfte deutlich geworden sein, daB ohne die
Hilfe der NSBM und ohne Roentgens uneingeschranktes Engagement die
Dampfschiffahrt auf dem Rhein und auf anderen Fliissen sowie der Schiffsmaschinenbau in Preul3en nicht so schnell in Gang gekommen ware. Roentgen hat stets sein Wissen an Ingenieure wie Cockerill, Harvey, Lueg, Kesten
oder Noot weitergegeben und seine Werft und Maschinenwerkstatt den
Besuchern aus England und Deutschland bereitwillig geoffnet. Die familiiiren
Beziehungen, die spater Cockerill, Haniel, Jacobi, Lueg und Harvey miteinander verbanden, haben praktisch Roentgen miteingeschlossen. Ganz
selbstverstandlich besuchten die Ingenieure der Hiittengewerkschaft
(GHH), zu der die Ruhrorter Werft gehorte, auf ihren zahlreichen Reisen
nach England Roentgen in Rotterdam. Ein intensiver Briefwechsel zwischen
64)

HA/GHH Nr. 2041/23.
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Roentgen und Haniel dokumentiert das enge vertrauensvolle Verhaltnis,
das sie zueinander hatten 65 ). Diese Gemeinschaft von Ingenieuren mit
Roentgen irn Zentrum bildete ein Forum, auf dem sich der Technologietransfer vollzog. Auf der anderen Seite wurde Roentgen erst durch seine
zahlreichen Englandaufenthalte mit Maudslay, den Gebriidern Seaward,
Trevithick, Woolf, Harvey u.a. bekannt, die ihn in die Lage versetzten,
diese zentrale Rolle zu spielen. Noch lii.Bt sich der Beitrag der Rotterdammer
Werft bei der Einfiihrung neuer Techniken irn europaischen Schiffbau
nur in groBen Ziigen erfassen. Eine systematische Auswertung hollandischer, belgischer, deutscher, aber auch englischer Archive konnte ein
viel differenzierteres und vermutlich in manchen Punkten iiberraschendes
Bild vom Technologietransfer, vom InnovationsprozeB und von der
Industrialisierung am und urn den Rhein herum ergeben.
IV
Wie verhalt es sich nun mit den Auswirkungen der maschinen- und schiffbautechnischen Innovationen auf die alte Rheinschiffahrt, auf die Rheinschiffer sowie auf die Gewerbestruktur in den an den Rhein angrenzenden
Gebieten? Der letzte Punkt scheint sich nach dem oben gesagten bereits
von selbst zu beantworten. In Rotterdam, Amsterdam, Seraing oder
Ruhrort entstanden neue Werftanlagen und Maschinenwerkstatten und
damit neue Arbeitsplatze. Doch damit ist die alles entscheidende Frage
nach der Besetzung dieser Arbeitsplatze nicht beantwortet. Welche Schwierigkeiten sich ergaben, qualifiziertes Personal zu bekommen, hatten wir
angedeutet. Mit Hilfe von guten Dotierungen warb man die Fachkrafte
bei der Konkurrenz ab. Sobald sich jedoch eine innerbetriebliche Hierarchisierung und Biirokratisierung des Werftbetriebes anbahnte, verlieBen
z.B. viele Ingenieure die Schiffbauunternehmen und suchten sich neue,
nicht selten vollig unabhii.ngige Betatigungsfelder. In 1828 verlieB Strack
Fijenoord, weil er sich seinem Vetter Roentgen nicht mehr unterordnen
wollte. In 1833 schied er auch bei der Ruhrorter Werft aus und machte sich
mit seinem Partner J. Westphal selbstii.ndig. Harvey ging 1832 nach Cornwall zuriick und iibernahm die Leitung der Foundry in Rayle. Engstfeld,
einer der ersten deutschen Ingenieure, der eine theoretische Ausbildung
auf dem Berliner Gewerbeinstitut erhalten hatte, beschwerte sich tiber
seine untergeordnete Stellung und kiindigte an, daB er sich eine unabhangigere Position suchen wolle. Auch Freyse zog die Tatigkeit als freischaffender
Architekt und Baumeister einem in betriebliche Ordnungen gepreBtes
beruflichen Dasein vor. Eine Qualifizierung des Nachwuchses war bei
stii.ndiger Fluktuation der Spezialisten nur schwer moglich. Ein groBes
Hemmnis bei der Weitergabe des technischen Wissens war die gelegentliche
Weigerung der Experten, die ihnen zur Ausbildung anvertrauten jungeren
Krafte an ihrem als ,Geheimnis" gehiiteten Wissen partizipieren zu lassen.
So unterlieB der Schiffbaumeister Kriens in passiver Vernachlassigung
65

)

Vgl. die Akte HA/A 510 im Haniel-Museum in Duisburg-Ruhrort.
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seiner Aufgabe, den jungen Ferdinand Noot in die Schiffbautechnik einzuweihen 66 ) .
Mogen anhand einiger lngenieursbiographien erste Kenntnisse tiber deren
Ausbildung vorliegen, so liegt die Qualifizierung der Facharbeiterschaft
noch weitgehend im dunkeln. Welches Wissen besaBen z.B. die holUindischen Zimmerleute, die nach Ruhrort kamen? Wo batten sie es erworben
und wie vollzog sich die Weitergabe an deutsche Arbeiter, die nach kurzer
Zeit die zuriickwandemden Niederliinder ersetzen muBten? Wie schwer sich
im Schiffbau bereits erfahrene Meister mit den neuen Entwicklungen taten,
zeigt das Beispiel des Ruhrorter Schiffbaumeisters Neinhaus, der den
Spiegel der im Bau befindlichen ,Stadt Mainz" fUr das Vorderteil hielt.
Fi.ir die Unterbringung der holliindischen und englischen Facharbeiter
sorgte Haniel durch die Bereitstellung von Wohnungen. Im Winter 1829/30
war die Belegschaft bereits auf 50 Mann angestiegen. Der lngenieur Strack
und der Schiffbaumeister Kreins erhielten ebenfalls auf der Werft eine
Unterkunft und bewohnten zusammen mit dem Kesselschrnieden und
Meistem die oberste Etage des Kontorgebiiudes. Licht und Brand gingen
auf Kosten der Firma. Entstanden in Ruhrort neue Arbeitspliitze, so bedrohten die technischen Entwicklungen die Segelschiffahrt auf dem Rhein.
Der alte Schifferstand lehnte die Dampfschiffahrt von Anfang an ab und
versuchte durch unziihlige Beschwerden, die Konzessionierung zu verhindem. In dem Zeitraum zwischen 1790 und 1831 war die Beurtschiffahrt
die beherrschende Organisationsform der niederrheinischen Schiffahrt.
1790 richtete Amsterdam und 1791 Rotterdam eine Beurt nach Koln ein.
Fur eine freie Schiffahrt reichte der Warenverkehr nicht, wiihrend die
Form der Beurt dem Kaufmann die Ankunft seiner Ware am Bestimrnungsort garantierte unabhiingig davon, ob ein Schiff vollgeladen war oder
nicht. Die Schiffer wiederum fuhren nach einer bestimmten Warte- und
Ladezeit ab, ohne auf eine gewinnversprechende Ladung warten zu mi.issen 67).
Diese Organisationsform, die durch hohere Frachtsiitze erkauft wurde,
lieB naturgemiiB das Interesse der Schiffer an einem zi.igigen Transport
erlahmen. Der Verkehr auf dem Rhein war nach festen Grundsiitzen organisiert, die die Schiffer in Triigheit verfallen lieBen, aus der sie erst aufwachten,
als Roentgen erfolgreich mit seinen Schiffen den Rhein befuhr. Die anfangs
gehegte Hoffnung, daB sich die Dampfmaschine auf dem Wasser nicht
durchsetzen wi.irde, erwies sich als falsch. Vielleicht hiitten die Schiffer
ihre Boote von den Dampfschiffen statt von Pferden ziehen lassen. Doch
die Gefahr, daB der Warentransport eines Tages von den Seglem auf die
schnelleren Dampfer ubergehen wi.irde, schiitzte man richtig ein. Das
bedeutete jedoch, daB viele Farnilien ihrer Existenzgrundlage beraubt
wi.irden. Deshalb wandte man sich an den Konig mit der Bitte, den Dampf66)

Vgl. Scholl, (Anm. 1), Zweiter Teil, Kapitel II, 1.
J. H. Schawacht, Schiffahrt und Giiterverkehr zwischen Koln und Rotterdam
1794-1850/51, Koln 1973.
67)
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schiffen nur den Personen- und Schleppverkehr zu gestatten und jegliches
Laden zu untersagen.
Die Proteste der Gildenschiffer richteten sich des weiteren dagegen, daB
Kaufleute, von denen ein groBer Teil Auslander war, Schiffahrt und Handel
miteinander verbinden wollten. Die Trennung von Verkauf und Transport
der Giiter war durch jahrhundertelangen Brauch zu einem ungeschriebenen
Gesetz geworden 68). Versuchte man in diesem Punk noch auf Gewohnheitsrechten zu bestehen, so muBte man in bezug auf die Schnelligkeits des
Transports von einer alten Gewohnheit Abschied nehmen. In den Zeiten,
als es keine Konkurrenz durch die schnellen Dampfschiffe gab, war es
iiblich, daB sich die Schiffer die ganze Strecke von einem Pferd treideln
lieBen. War das Pferd erschi:ipft, so legte man eine Rast ein. Dadurch
verzi:igerte sich natiirlich der Warentransport so stark, daB die Beurtschiffer in der Regel vier bis fiinfWochen von Rotterdam nach Mainz beni:itigten,
eine Strecke, die ein Dampfschiff in fiinf bis sechs Tagen zuriicklegte. Zur
Steigerung der Geschwindigkeit errichteten die aus ihrem Pflegma aufgewachten Schiffer Relaisstationen ein, an denen die Pferde gewechselt
wurden. Auf diese Weise lieB sich die Fahrzeit auf dem Niederrhein urn
fast 60% verringem. Die Schiffer kiindigten an, daB sie die Strecke von
Amsterdam nach Ki:iln in acht bis zehn Tagen und den Abschnitt von
Ki:iln nach Mainz in fiinf bis sechs Tagen zuriicklegen ki:innten. Man
mobilisierte noch einmal aile Kriifte, urn die Leistungsfiihigkeit des alten
Systems unter Beweis stellen zu ki:innen. Auf die Dauer fiihlten sie sich
jedoch der Dampfschiffahrt nicht gewachsen, weil sie eine Erhi:ihung des
Transportvolumens nicht fiir mi:iglich hielten 69).
Die Behi:irden standen vor der schwierigen Aufgabe, die neuen Gesellschaften zu genehroigen und gleichfalls die Existenzgrundlage des alten
Schifferstandes zu erhalten. Eine staatliche Pensionierung, wie sie der
wiirttembergische Konig verfiigt hatte, lieB sich am Mittel- und Niederrhein
nicht durchfiihren. Zuniichst versuchte man mit der Schiffergilde in Verhandlungen eine Regelung zu finden, die eine Verbindung der Segel- mit
der Dampfschiffahrt gewiihrleistete, so lange der Oktroivertrag Geltung
hatte, nach dessen Bestimmungen die groBe Schiffahrt den Mitgliedem
der Schiffergilden vorbehalten war 70). DaB die von allen angestrebte
Neuordnung die Gewerbefreiheit vorsah, war ohnehin klar. Die Gilden
weigerten sich jedoch dariiber zu verhandeln, weil das die Anerkennung der
RechtmiiBigkeit des Begehrens der Aktiengesellschaften bedeutet hiitte.
Da man aber mittlerweile eingesehen hatte, daB man weder durch niedrigere
Frachtpreise noch durch schnellere Befi:irderung mit der Dampfschiffahrt
konkurrieren konnten, suchten die Gilden Zufiucht zu einem alten Zunft68) E. Gothein, Geschichtliche Entwicklung der Rheinschiffahrt im XIX.
Jahrhundert, Leipzig 1903.
69) P. J. Bouman, Rotterdam en het Duitsche Achterland 1831-1851, Amsterdam
1931.
70) W. J. M. van Eysinga, Die Zentralkommission fiir die Rheinschiffahrt,
Leiden 1936.
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mittel und forderten die Erhi:ihung der Frachttaxen und den protektionistischen Schutz gegeniiber der Kleinschiffahrt.
Die Behorden hofften die sozialen Auswirkungen der neuen Schiffahrt
dadurch zu rnildem, daf3 sie den Aktiengesellschaften auferlegten, einen
Teil der Aktien den einheirnischen Gilden zu reservieren. Doch diese
Maf3nahrne erwies sich als untauglich, weil die Schiffer, die ihr ganzes
Vermi:igen in ihrem Segelschiff investiert hatten,die Mittel fiir eine Aktie
kaum aufbringen konnten und weil sie vom Ertrag einer Aktie nicht leben
konnten.
Auch die zweite Aufiage der Behorden hatte nur begrenzten Wert.
Die Gesellschaften sollten ihr Personal unter den Schiffem ihres Heimatlandes rekrutieren. Es zeigte sich jedoch, daf3 man einen Matrosen oder
Kapitan nicht ohne weiteres von einem Segler auf ein Dampfschiff verpflanzen konnte. Fiir die technischen Funktionen auf den Dampfschiffen,
wie Oberwachung und Bedienung der Maschinen, muBten gelemte Mechaniker angeworben werden. Solche Fachkrafte zu bekommen, war schwierig
und teuer. So verdiente 1826 bei der NSBM ein Maschinist 1600 fl, sein
Gehilfe 1000 fl, der Kondukteur 1200 fl, der Zimmermann und der Heizer
je 500 fl, wahrend der Kapitan 950 fl und die Matrosen nur 350 fl erhielten
bei jeweils freier Kost. Das bedeutet, daf3 Fachkrafte aus Berufen, die
bisher der Schiffahrt femstanden, in Bereiche vordrangen, die traditionell
den seemannisch ausgebildeten Berufsgruppen vorbehalten waren. Dariiber hinaus wurde das nichtspeziell fiir die Schiffahrt ausgebildete Personal
erheblich besser bezahlt, und bessere Bezahlung bedeutete gleichzeitig
eine hohere statusmaf3ige Einstufung.
Die PRDG muf3te 1827 fiir ihre Mannschaften 13781 Taler aufbringen,
obwohl die Schiffe nur wenige Monate im Einsatz waren. Die groBten
Kosten verursachte die Ausbildung der Maschinisten, Kondukteure,
Kapitiine und anderer Fachkrafte, die vor ihrem Dienstantritt zu Roentgen
nach Rotterdam geschickt werden muBten, urn dort ihre neuen Funktionen
kennenzulemen. Mi:igen auch viele der iibrigen Besatzungsmitglieder aus
demselben Reservoir rekrutiert worden sein, aus dem die Segelschiffahrt
ihr Personal bezog, so sind der Anwerbung geeigneter Fachkrafte aus dem
Kreis des alten Schiffergewerbes wegen mangelnder Qualifikation enge
Grenzen gesetzt gewesen. Die Zahl der Schiffer, die in den ersten Jahren
tatsachlich ihre Arbeit verloren haben, muB verhaltnismaBig gering sein.
Denn eine unmittelbare Beeintrachtigung im Giiterverkehr durch die
Dampfschiffahrt ist zunachst nicht zu verzeichnen.
Neuer Verkehr konnte an den Rhein gezogen werden, so daB sich die
Beurtschiffahrt noch iiber ein Jahrzehnt behaupten konnte. Erst mit der
Ausreifung der technischen Neuerungen im Schiffsantrieb kam es zur
Griindung mehrerer neuer Dampfschiff- und Dampfschleppschiffahrtsgesellschaften, die den regelmaBigen Giitertransport iibemahrnen und das
Schicksal der Beurtschiffahrt besiegelten.
Ziel dieser Arbeit warder Versuch, Moglichkeiten einer technikgeschichtlichen Forschung in den Niederlanden aufzuzeigen. Ausgewahlt wurde ein
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einzelner Fall von Umsetzung technischen Wissens in wirtschaftliche
Nutzanwendung. Die Erforschung dieses Innovationsprozesses birgt mehr
Potentiale in sich, als hier angedeutet werden konnte. Weder die Frage der
Acquisition des technischen Wissens noch die Weiterentwicklung und
Diffusion der Umsetzung durch Roentgen konnten anniihernd gekliirt
werden. Auf die sich bildende Unternehmensform der Aktiengesellschaft
und auf die Kapitalbeschaffung wurde ebensowenig eingegangen wie auf
den Problemkreis der innerbetrieblichen Organisation. Die Fragen der
sozialen Mobilitiit und der Ausbildung der Arbeitskriifte wie auch die der
Lebenshaltung und arbeitsmedizinische Gesichtspunkte blieben unberiicksichtigt 71).
Wenn hiermit groBenteils Themenkomplexe angesprochen worden sind,
die eher sozial- und wirtschaftsgeschichtlicher Art zu sein scheinen, so zeigt
sich umso deutlicher die Wichtigkeit technikgeschichtlicher Forschung.
Denn die Veriinderungen des sozialen und wirtschaftlichen Gefiiges haben
ganz oder teilweise technische Ursachen.
71) Gerhard Moritz Roentgen wurde gegen Lebensende wahnsinnig und verstarb
1852 in einer Haarlemer Irrenanstalt.

VII
DE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING
VAN NINERHEID EN DE PROEVEN MET
EEN INHEEMSE ZIJDETEELT
1850-1875
door
DR. H. F. J. M. VAN DEN EERENBEEMT
INLEIDING

Na een eerder verschenen artikel over de zijdeteelt in Gelderland in de
jaren 1765-1780 en een over die in Nederland in de eerste helft van de
negentiende eeuw 1) volgt hier een analyse van de proeven in ons land
ondemomen in het derde kwart van de vorige eeuw. Waren op het eind van
de veertiger jaren in het tijdschrift van de Nederlandsche Maatschappij ter
bevordering van Nijverheid een drietal belangrijke artikelen over de zijdecultuur verschenen, waarin verslag werd gedaan van de ondemomen proeven
die genoemde maatschappij met een medaille bekroonde 2), daama heerste
betreffende dit thema geruime tijd stilte. Nadat rond 1850 een inzinking
had plaats gevonden in de eerder met zoveel allure gestarte experimenten
om de in Nederland bestaande zijdelndustrie onafhankelijk te maken van
de import van buitenlandse ruwe zijde door deze grondstof in ons land
zelf voort te gaan brengen, was er sedert het eind van de vijftiger jaren een
hernieuwde belangstelling te signaleren voor de inheemse zijdecultuur. De
grote stimulans daartoe ging uit van de Nederlandsche Maatschappij ter
bevordering van Nijverheid die zich inzette om initiatieven te bevorderen,
welke konden bijdragen aan de verbreding van de economische structuur
van ons land en welke de werkgelegenheid en daardoor de volkswelvaart
zouden doen toenemen. Door haar afdelingen verspreid over het gehele
land was deze vereniging bij uitstek geschikt om de mogelijkheden tot
nieuwe vormen van bedrijvigheid in nationaal verband te stimuleren en uit
te testen.
Gingen vroeger diverse initiatieven tot introductie van een inlandse
zijdeteelt uit van particulieren, in het derde kwart van de negentiende eeuw
was met name de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid de instantie die zich deze kwestie aantrok en bemiddeling verleende om
de kennis dienaangaande te verbreiden en voor de bereikte resultaten de
1) H. F. J. M. van den Eerenbeemt, Zijdeteelt in Gelder land 1765-1780, in:
maandblad Spiegel Historiael, jrg. X (1975), no. 11, biz. 594-601; Idem, Zijdeteelt
in Nederland in de eerste helft der negentiende eeuw; perspectief tot een nieuwe
bron van welvaart, in: Ondernemende Geschiedenis, bun del aangeboden aan
mr. H. van Riel ('s-Gravenhage 1977), biz. 241-259.
2) A. Deerns uit Utrecht, A. J. van Eyndhoven uit Brummen en J. C. Schorer
van Souburgen uit Middelburg. De artikelen van deze drie auteurs over de teelt
van zijdewormen verschenen in het Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid, dl.
XII (1848) en dl. XIII (1849).
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algemene aandacht te vragen. Vandaar dat genoemde maatschappij in de
hier te behandelen periode de spil is, waar om de zaak van de zijdeteelt in
ons land draaide.
Het eerste nieuwe geluid dat zich op het eind van de vijftiger jaren liet
horen, is het bericht van C. D. Huet uit Haarlem, die de maatschappij in
1857 een monster toezond van door hem hier te Iande gewonnen zijde die
hij tevens had Iaten verven en tot stof had doen weven 3). Een commissie
van deskundigen, bestaande uit de heren T. Mastenbroek, N.J. A. Travaglino en H. Zaalberg, bracht een rapport uit over de kwaliteit van het ingezonden stuk zijden stof. In dit verslag wordt op diverse punten kritiek uitgeoefend, zodat deze proef om hier te Iande zijde te winnen als ,niet gelukkig uitgevallen" werd beoordeeld. Het doel dat de inzender voor ogen
stood, werd evenwel geprezen 4).
Dat het in de vijftiger jaren bij deze enkeling bleef, is te verklaren uit de
omstandigheid, dat vanaf 1849 een langdurige besmettelijke ziekte onder de
zijderups in Europa heerste, die o.a. de Franse zijdeteelt een zware slag
toebracht. Had men aanvankelijk het probleem opgelost door nieuwe
eitjes van de zijdevlinder uit Italie en Turkije te irnporteren, toen ook daar
de ziekte uitbrak en zelfs de teelt in het zuiden van de Verenigde Staten
werd aangetast, kwam men voor grote moeilijkheden te staan. Het is
duidelijk, dat in deze toestand, waarin de zijdecultuur in Europa met de
ondergang werd bedreigd, de prikkel om op dat moment in Nederland een
eigen zijdeteelt op te bouwen niet groot kon zijn. Pas toen vanaf 1861 grote
hoeveelheden eitjes uit Japan werden ingevoerd, waarbij Nederland gezien
de oude en goede contacten met dat land een belangrijke rol speelde, wist
men door de teelt van een kruising met de Japanse zijderups een nieuw
ras te kweken dat meer resistent tegen ziekte was 6). Dit verklaart, waarom
de start van de hernieuwde belangstelling pas na 1860 goed op gang
kwam.
ZUDETEELT IN DE KOLONIEN

Naast de hiervoor gegeven verklaring hebben wij tevens de indruk, dat in
de jaren, voordat de derde interessegolf zich in Nederland voordeed (de
eerste ± 1775, de tweede ± 1830), de verwachtingen zich vooral richtten op
Nederlands Oost-Indie, waar sedert de veertiger jaren zelfs grote etablissementen voor de zijdeteelt waren opgericht. Zo bestond er een te Gendrie
in de residentie Rembang en een te Semarang. Deze en andere ondernemingen waren tot stand gekomen, nadat eerder vooral door bemiddeling
van de Nederlandsche Handel-Maatschappij rowe zijde vanuit China en
later vanuit Japan op de Nederlandse markt was gebracht. Omdat hierbij
3) Programma van het eerste Nederlandsche Nijverheids Congres van wege
de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid, gehouden te
Haarlem den 23 Julij 1857 (Haarlem 1857), biz. 35 en 48.
4) a.w., biz. 56 en 87.
6
) L. C. E. E. Pock, Handleiding voor de Cultuur der Zijderupsen (Haarlem
1873), biz. 10.
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het bezwaar gold, dat op deze importen vaak verlies werd geleden door de
hoge transportkosten vanwege de verre afstand en vooral door de slechts
gedeeltelijk benutte beladingscapaciteit van de schepen, lag het voor de
hand in eigen koloniaal gebied, waarvandaan een omvangrijk en geregeld
vrachtvervoer naar Nederland plaats vond, de zijdecultuur te stimuleren,
temeer omdat daar de condities op een aantal plaatsen niet ongunstig
leken. De zijdeteeit werd opgenomen onder de zgn. Gouvernementscultures.
Een van de promotores van de zijdeteelt in koioniaal gebied binnen het
raam van het Cuituurstelsei was de heer Teysmann te Buitenzorg, die de
lndische regering bewoog eitjes van de Japanse zijderups naar Oost-Indie te
Iaten overkomen 6). Men moest hier al spoedig ervaren, dat de zijdecultuur
niet in de vlakte maar slechts in het koele gebergte van Java kon slagen.
Voor deze arbeidsintensieve cultuur woonden daar echter te weinig mensen.
Een ander punt was de behoefte van de eitjes van de zijdevlinder aan een
zekere rusttijd in een lage temperatuur. Dit trachtte men op te vangen door
tijdelijke plaatsing in koele kelders. Deze en andere factoren maakten het
moeilijk de zijdeteelt op Java tot een succes te maken 7 ). Dit speelde mede
een rol, toen in het begin van de zestiger jaren in Oost-Indie besloten werd
de zijdeteelt als Gouvernementscultuur op te heffen 8). Dit betekende niet
dat de zijdeteelt hier volledig verdween, maar nu een zaak was die volledig
aan het particulier initiatief werd overgelaten. Zo liet bijv. N.J. A. Travaglino in de zestiger jaren aan de leden van de Maatschappij ter bevordering
van Nijverheid monsters zijde zien, die gemaakt waren van Javaanse ruwe
zijde die hij gebruikte naast die uit Japan 9). Toch was de belangstelling voor
de zijdeteelt in Indie hier te Iande tanende. Een indicatie hiertoe is het feit
dat de aanwezigen op de algemene vergadering van de Nederlandsche
Maatschappij ter bevordering van Nijverheid te Tilburg in 1870 geen
behoefte toonden om te discussieren over de zijdecultuur aldaar, ofschoon
over deze thematiek toen een schrijven ter tafellag van W. L. de Sturler 10).
Ook in West-Indie werden pogingen in het werk gesteld aldaar een zijdecultuur op te zetten met de bedoeling, dat de zijdedraad dan verder in
Nederland gebruikt zou worden. Het was met name dr. Fock uit Amersfoort, die zich met adviezen aan de heren Pozzoli en Coster beijverde om de
problemen die aan de introductie van de zijdecultuur in Suriname ver6) Tijdschrift uitgegeven door de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering
van Nijverheid, dl. XXVII (1864), biz. 242.
7) A. W. P. Verkerk Pistorius, Overzigt van den iandbouw op Java: Gouvernements-kultures, in: Tijdschrift uitgegeven door de Nederlandsche Maatschappij
ter bevordering van Nijverheid, dl. XXVI (1863), biz. 213, 234-235.
8) W. M. F. Mansvelt, Geschiedenis van de Nederlandsche Handei-Maatschappij, dl. II (Haarlem 1924), biz. 304, 383-385.
9
) Handelingen der 83e Algemeene Vergadering van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid, gehouden te Arnhem op 10-11 Juiij
1860 (Haarlem 1860), biz. 21; Handelingen der 89e Aigemeene Vergadering ........ ,
gehouden te Haariem op 10-13 September 1866 (Haariem 1866), biz. 7 en 45.
10) Handelingen der 93e Algemeene Vergadering van de Nederiandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid, gehouden te Tilburg op 12-14 Julij 1870
(Haarlem 1870), biz. 74.
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bonden waren, tot een oplossing te brengen. Zo kwam o.a. in Demerary een
onderneming op dit terrein tot stand. Eenmoeilijkheid die zich hier maar ook
bij de pogingen de zijdecultuur op Java in te voeren voordeed, was het
ongelijkmatig uitkomen van de eitjes en het punt dat voor een sterke zijderups het nodig was de eitjes gedurende enkele maanden rond het vriespunt
te bewaren, hetgeen in die warme streken een probleem was. De oplossing
vond men door de eitjes gedurende enige tijd in een koelhuis te bewaren 11).
Omdat de zijdecultuur in Indie toch uiteindelijk niet zulk een succes
werd en omdat na 1860 men in Europa via onderzoek er steeds beter in
slaagde de ziekten onder de zijderups onder controle te krijgen, kwam de
zijdecultuur in Nederland sterk in de belangstelling te staan. Gezien de
toenemende vraag naar natuurzijden stoffen (de kunstzijde was nog niet
als alternatief aanwezig) in de westerse wereld, waar door een opgaande
conjunctuur en economische expansie de welvaart sterk toenam, was de
prikkel om alsnog te slagen in het voortbrengen van een textielstof die zijn
gewicht in goud waard was, in ons land weer groot geworden. Dit temeer
omdat door proeven in gebieden op dezelfde breedtegraad gelegen gebleken
was, dat het koudere klimaat geen beletsel behoefde te zijn. Al veel eerder
was bewezen, dat de moerbezieboom in ons klimaat goed kon gedijen.
Niet zozeer het voedsel maar meer de technische aspecten bij het telen van
de zijderups en bij het afhaspelen van de cocons waren punten die grote
deskundigheid vereisten, die niet direct altijd bij de experirnenterende
liefhebber aanwezig was. De kennis betreffende het verven en weven van de
draad was daarentegen in ons land volop aanwezig bij de zijdeweverijen die
met buitenlands garen werkten.
1861 : EEN

NIEUWE AANZET

In de algemene vergadering van de Nederlandsche Maatschappij ter
bevordering van Nijverheid die op 9 juli 1861 in het kerkgebouw van de
Waalse Gemeente op het Begijnhof te Haarlem plaats vond, kwam het
voorstel in bespreking een prijsvraag uit te schrijven om de introductie van
een nieuw soort zijdeworm: de Bombyx Cynthia die leeft op de Ailanthus
glandulosa (Japanse eik), te stimuleren. De rups, afkornstig uit Japan en
het noorden van China, was naar Frankrijk overgebracht, waar Guerin
Meneville via talrijke proeven had bewezen, dat deze zijdeworm daar in de
open Iucht geteeld kon worden. Wegens zijn sterkere constitutie was de
Japanse rups beter tegen slecht weer hestand dan de gewone zijdeworm, de
Bombyx Mori. Verder eiste deze rups minder verzorging. Als voedsel gebruikte die het blad van de Japanse eik, rond 1750 uit Japan ingevoerd en in
Frankrijk geen onbekend geboomte. Omdat het verschil in klimaat tussen
Midden-Frankrijk en ons land niet zo groot was, achtte men het de moeite
waard ook hier proeven met de nieuwe rups te gaan nemen 12).
11)

Fock, a.w., biz. 2, 11-12.

Punten van beschrijving voor de 84e Algemeene Vergadering der Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid, op 9 Julij 1861 te Haarlem
(Haarlem 1861), biz. 10-11.
12
)
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Dat de sfeer voor het inslaan van een nieuwe weg met de zijdeteelt in
Nederland rijp was, blijkt uit verscheidene pogingen die in 1861 daartoe
werden ondernomen. Zo had prof. C. Mulder te Groningen in dat jaar
geexperimenteerd met de Bombyx Cynthia. In de wintervergadering van het
departement Groningen van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid toonde hij aan de aanwezigen enkele rupsen, poppen
en vlinders 13). Eveneens in 1861 hadden enige !eden van de Nederlandsche
Entomologische Vereeniging met goed gevolg in de vrije natuur proeven
genomen met de uit China afkomstige zijderups Saturnia Cynthia. Men zag
in het bereikte succes een bevestiging, dat het mogelijk moest zijn ook in
ons klimaat de zijderups in de buitenlucht te kweken, zodat hiermee de
hoge kosten, verbonden aan de kunstmatige voeding in verwarmde lokalen,
wegvielen. Juist deze kosten werden als oorzaak beschouwd van het mislukken hier te Iande van de vroegere pogingen tot de teelt met de Bombyx
Mori 14).
Het voorstel om door het uitschrijven van een prijsvraag een nieuwe
impuls aan de zijdeteelt in Nederland te geven, hield wei in, dat men een
standpunt diende in te nemen ten aanzien van de vroeger hier te Iande
gedane proefnemingen met de Bombyx Mori. Dat deze experimenten op
den duur niet gelukt waren, schreef men toe aan het feit, dat die wormsoort
eerder ontvankelijk was voor ziekten en plotselinge wisselingen in temperatuur en dat de teelt hiervan gecompliceerder was. Met name voor de kweek
op beperkte schaal door de boerenbevolking als bijverdienste zag men
daarom meer perspectief in de nieuwe rups. Bovendien was men van
mening, dat de Japanse eik in Nederland zeker zo goed en wellicht nog
beter zou aarden dan de moerbeiboom.
Hoewel via een brief van een lid van het departement Nijmegen van de
Maatschappij nog een schrijven van H. Berail uit Sint-Michielsgestel ter
sprake kwam, waarin op basis van diens ervaring werd gepleit voor de
goede kansen die de gewone zijdeworm gevoed met het blad van de moerbezieboom nog steeds zou hebben, meende men toch andere wegen te
moeten inslaan. Het was voor Berail die zich als de grote promotor van de
zijdeteelt in ons land beschouwde en in de jaren dertig en veertig inderdaad
tot opmerkelijke prestaties was gekomen 16), niet gemakkelijk te accepteren,
dat men in de kringen van de Maatschappij geen behoefte had aan de adviezen van een deskundige die reeds met vele mensen door zijn karakter
moeilijkheden had gehad. Dat Berail zich desondanks nog in de materie van
13) Handelingen der sse Algemeene Vergadering van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid, gehouden te Deventer op 8-10 Julij 1862
(Haarlem 1862), biz. 21.
14) N. H. de Graaf, Mededeeling over de teelt van Ailanthus Glandulosa en
de daarop Ieven de zijdegevende rups Saturnia Cynthia, in: Tijdschrift uitgegeven
door de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid, dl. XXV
(1862), biz. 251-256.
15) Van den Eerenbeemt, Zijdeteelt in Nederland in de eerste helft der negentiende eeuw, t.a.p., biz. 249-253.
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de zijdeteelt bleef verdiepen, blijkt uit zijn artikel in genoemd jaar in de
Landbouw Courant over de ailanthus-rups 16).
De conclusie van de in de vergadering te Haarlem gevoerde discussie was,
dat er een prijsvraag zou komen, waarvan de tekst als volgt geformuleerd
werd: ,De Maatschappij 1ooft de gouden medaille en/300,- uit aan hem,
die in September 1865 de grootste hoeveelheid doppen of cocons van den
nieuwen zijdeworm, Bombyx Cynthia, inlevert, gevoed met de bladen van
Ailanthus glandulosa, en daarbij voegt eenige afgehaspelde zijde en eene
voldoende beschrijving van de door hem toegepaste behandeling. De
hoeveelheid doppen moet ten minste tien ned. ponden bedragen en door
den inzender zelven, in Nederland, gewonnen zijn. Aan hem die tien ned.
ponden doppen inzendt, maar door eenen anderen inzender, wat de hoeveelheid betreft, overtroffen wordt, zal eene tegemoetkoming van /100,worden geschonken" 17).
De in Nederland opnieuw oplevende interesse voor de zijdeteelt valt te
plaatsen in het kader van de grote belangstelling die in die jaren in Europa
voor deze materie bestond. Een indicatie daarvoor is het grote aantal
inzendingen van zijden stoffen zelfs uit Zweden op de internationale tentoonstelling te Londen in 1862. F. W. van Eeden, de algemeen secretaris
van de Maatschappij die hiervan een uitvoerig verslag opstelde, sprak in
enthousiaste bewoordingen over de zijdecultuur die ,eene nieuwe toekomst
tegemoet schijnt te gaan." Hij wees op de bedrijvigheid die vooral te bespeuren viel in Europa, om de geilnporteerde zijderupsen uit China en
vooral uit Japan bier te doen acclirnatiseren, op de gunstige uitkomsten
zelfs in noordelijke streken daarmee verkregen, en op de goede perspectieven voor de zijdeteelt nu de katoennijverheid een teruggang te verwerken
had 18).
Dat de belangstelling in ons land voor een nieuwe aanpak van de zijdeteelt niet aileen in de kring van de Maatschappij ter bevordering van
Nijverheid leefde maar ook elders, bewijst het feit dat op het 16e Landhuishoudkundig Congres te Dordrecht van 18-22 juni 1861 de teelt van zijdewormen voor het eerst aan de orde kwam, tegelijkertijd met het moment
dat dit punt onderwerp van discussie was op de vergadering van de Maatschappij 19). Eveneens in de Landbouw Courant van 1861 verschenen
meerdere artikelen over het bier besproken onderwerp. Het is dan ook
verantwoord te stellen, dat 1861 echt een jaar was, waarin de inlandse
zijdeteelt op een breed front opnieuw in de belangstelling kwam te staan.
Landbouw Courant, 1861, no. 35.
Vijfentwintigste vervolg der Prijsvragen, uitgeschreven door de Nederlandsche
Maatschappij ter bevordering van Nijverheid: afdeling Landbouw no. 528, in:
Handelingen der 84e Algemeene Vergadering van de Ned. Mij. ter bev. van Nijverheid (Haarlem 1861), biz. 77.
18) F. W. van Eeden, De internationale tentoonstelling te Londen in 1862, in:
Tijdschrift uitgegeven door de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van
Nijverheid, dl. XXVI (1863), biz. 63, 587.
19) J. M. G. vanderPoel en R. J. C. Wessels, De verslagen van het Nederlandsch
Landhuishoudkundig Congres 1846-1953 (1953}, biz. 57-59.
16)
17 )
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Ook in de jaren na 1861 bleef deze interesse bestaan, zoals blijkt uit de
vele bijdragen geplaatst in het Tijdschrift van de Nederlandsche Maatschappij
ter bevordering van Nijverheid, in de reeds genoemde Landbouw Courant,
in de Boerengoudmijn, in De Volksvlijt: tijdschrift voor nijverheid, landbouw,
handel en scheepvaart, in de Almanak der Maatschappij tot nut van 't
Algemeen, enz. 20). Eveneens op de latere Landhuishoudkundige Congressen
in Leeuwarden (1863), in Haarlem (1864), in Breda (1867) en in Roermond
(1868) vinden wij het thema zijdeteelt telkens op de agenda terug 21).
Hierbij valt op, dat dit punt geleidelijk op de agenda naar voren schuift,
hetgeen wijst op de toename van het belang dat men aan deze aangelegenheid hechtte. Omdat de hier vermelde jaarlijkse congressen duizenden
deelnemers trokken, mag men aannemen, dat de aldaar naar voren gebrachte thematieken onder de aandacht van velen kwamen. Opvallend is,
dat na 1868 de zijdeteelt op deze congressen niet meer aan de orde komt,
terwijl ook in de periodieken de belangstelling voor dit onderwerp dan
tanende is. Binnen de kring van de Maatschappij ter bevordering van
Nijverheid bleef de interesse echter wel voortbestaan tot aan het midden
van de zeventiger jaren dankzij de grote inzet van dr. Fock die later nog ter
sprake zal komen.
Na de hiervoor gegeven schets van de opleving die sedert 1861 betreffende
de zijdeteelt te bespeuren viel, zullen we nu allereerst nagaan, of er a! dan
geen respons heeft plaats gevonden op de uitgeschreven prijsvraag. De
sluitingstermijn, waarop de inzendingen binnen moesten zijn, was vastgesteld op september 1865. Toen dit tijdstip aanbrak, bleeker geen reactie te
zijn binnengekomen 22). Dit betekent echter niet, dat er in die tussentijd
geen proeven waren genomen. Hierop zullen wij verder terugkomen. Er
hadden integendeel velen zich ingespannen, maar de proefnemingen waren
ofwel mislukt ofwel hadden niet die omvang bereikt, die nodig was om aan
de in de prijsvraag gestelde eis te kunnen voldoen.
Toen in de vergadering van deMaatschappij in september 1866 de kwestie
aan de orde kwam, of men de prijsvraag opnieuw zou uitschrijven, bleek
na stemming onder de afgevaardigden op de bijeenkomst, dat men unaniem
hiervan geen voorstander was ,uit hoofde van de weinige geschiktheid van
ons klirnaat voor deze teelt". Men proeft uit deze motivering een zekere
teleurstelling, zij het dat die wel wat vroeg werd uitgesproken. Immers
men stelde toch anderzijds, dat de projecten die gestart waren, niet een
nieuwe prijsvraag van node hadden om voortgezet te worden. Wel was
bekend, dat het afhaspelen van de cocons van de Ailanthus-rups problemen
opleverde. Een lichtpunt was, dat men in Frankrijk er echter in geslaagd was
20
) B. W. A. E. Sloet tot Oldhuis en W. J. D. Herson, Proeve eener opgave van
bouwstoffen voor eene geschiedenis en statistiek van den Nederlandschen landbouw ('s-Gravenhage 1874), biz. 137.
21
) VanderPoel en Wessels, a.w., biz. 62-64, 67-69.
22
) Punten van beschrijving voor de 89e Algemeene Vergadering der Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid, op 10 Julij 1866 te Haarlem
(Haarlem 1866), biz. 6.
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de moeilijkheden op dit terrein onder de knie te krijgen. De heersende
stemming in de vergadering was, dat het best afgewacht kon worden, hoe
de diverse particuliere projecten in ons land zich verder zouden ontwikkelen 23).
DE LEIDSE HOOGLERAAR DR. J. HOFFMANN
Nadat in 1861-1863 op enkele plaatsen proeven waren genomen, gaf het
jaar 1864 een waaier van allerlei activiteiten te zien. Jhr. Pompe van Meerdervoort die eind 1862 uit Japan eitjes van de zijderups had meegenomen,
had de mogelijkheid onderzocht van de teelt in de vrije natuur. Zijn proefterrein was het duingebied bij Wassenaar. De uitgekomen rupsjes waren
daar echter een prooi van de vogels geworden. Een deel van de door genoemde jonkheer meegebrachte partij eitjes was via de minister van Binnenlandse Zaken ter beschikking gesteld aan de Nederlandsche Entomologische Vereeniging. Als lid van deze vereniging ontving J. Backer te Oosterbeek in maart 1863 een kleine hoeveelheid van deze eitjes om hiermee te
experimenteren. Van zijn ervaringen verscheen een in september 1864
opgeste1d verslag in het tijdschrift van de Nederlandsche Maatschappij
ter bevordering van Nijverheid. Daarin geeft hij tevens informatie over de
bevindingen van andere leden van de entomologische vereniging, die
eveneens om proeven te nemen eitjes van de Japanse zijderups hadden
ontvangen. Het meeste succes had hierbij gehad rnr. E. A. de Roo van
Westmaas die op zijn landgoed ,Daalhuize" te Yelp er in was geslaagd de
eitjes te doen uitkomen, de rupsen ,op te voeden" en, nadat de vlinders uit
de cocons waren gekomen, een Nederlandse generatie eitjes van de Japanse
zijderups te verkrijgen 24).
De grote stimulator van de inlandse zijdeteelt in het begin van de zestiger
jaren was prof. dr. J. Hoffmann die een groot aantal eitjes van de zijderups
Yama-Mayu rechtstreeks uit Japan had Iaten overkomen ,om zoo mogelijk
die bron van verdiensten hier te Iande over te brengen". Van deze zending
stond hij eind januari 1865 een partij van circa 20.000 stuks af aan het
bestuur van de Maatschappij van Nijverheid ter gratis distributie onder
belangstellende leden van die vereniging 25). Nadat hiertoe een circulaire
was uitgestuurd en een aankondiging was geplaatst in de Haarlemmer
Courant van 16 februari 1865, gaven 34 leden te kennen mee te willen
werken aan de proefnemingen met de Japanse Yama-Mayu-rups in ons
land. Aan hen werd een blikken busje met eitjes toegezonden. De deelnemers kregen tevens bericht van een in 1864 verschenen publikatie Mede23) Handelingen der 89e Algemeene Vergadering der Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid, gehouden te Haarlem op 11-13 September
1866 (Haarlem 1866), biz. 70-71, 104.
24
) J. Backer, Proeven met Yama-Mayu in Nederland genomen, in: Tijdschrift
uitgegeven door de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid,
dl. XXVII (1864), biz. 481-501.
25
) Archief der Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel te
Haarlem, gedeponeerd in G.A. Haarlem, inv. no. 213 (1865) 11: Zijdeteelt (invoer
van Yama-mayueieren).
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deeling aangaande de kweeking van den wilden zijdeworm in Japan. Dit
boekje met richtlijnen was een vertaling door Hoffmann van een in 1827
te Japan verschenen studie van Kitasawa Sihoo. Dit praktisch gericht
werkje dat ook in het buitenland aandacht trok en o.a. in het Frans vertaald werd, kon voor de beginners een goede ruggesteun zijn. Door bemiddeling van Hoffmann werd nog een veertigtal exemplaren verkregen van
een studie van dr. Haupt Erfahrungen iiber die Zucht des Yama-Mayu, in
1865 te Bamberg verschenen. Van deze studie ontving elke deelnemer een
exemplaar. Terecht was het bestuur van de Maatschappij van Nijverheid
van mening, dat het alle mogelijke voorzorg had besteed om een gunstige
afloop van de proef te verzekeren.
Gezien de zorgvuldige voorbereiding was het teleurstellend, dat van de 34
participanten slechts 13 een verslag inzonden, hoewe1 dit a1s conditie voor
iedere dee1nemer was gesteld. De respondenten waren: J. Backer (Oosterbeek), T. Borghoff ('s-Gravenhage), J. Buddingh (St. Oedenrode), A. B.
Dirckx (Rotterdam), J. S. van Deventer (Zwolle), L. F. D. Evrard (Delfshaven), jhr. E. van Grotenhuis ('s-Heerenberg), J. H. Henkes (Delfshaven), T. A. Kamans (Delft), W. la Lau (Santpoort), H. C. Swartbol
(Haarlem), P. F. L. Waldeck (Loosduinen) en N.N. (Haarlem). Ofschoon
de proeven ,met de meeste zorg" waren verricht, waren zij aile, uitgezonderd die van de heren Backer en Evrard, mislukt.
Vooral de heer Backer was in deze jaren zeer actief op het terrein van de
zijdeteelt. Uit brieven van 18 en 22 februari 1865 blijkt, dat hij reeds eerder
met succes een kruising had toegepast van de inlandse zijdevlinder met die
uit Japan. Bij die gelegenheid wees hij er op, dat het ook mogelijk was via
een firma in Berlijn eitjes uit Japan te betrekken. Deze waren beter van
kwaliteit, omdat ze over land waren aangevoerd, terwijl die van Hoffmann
door het transport per schip door de invloed van de warmte op de oceanen
aan kwaliteit hadden ingeboet. Backer had in de verwachting, dat een groot
deel van de partij eitjes van Hoffmann bij hem terecht zou komen, met
,enige belangstellende industrieelen" het plan opgezet om de gewonnen
zijdedraad fabriekmatig te gaan verwerken. Nu zijn aandeel zo beperkt
was geweest, was deze gedachte niet verder uitgewerkt 26). Ook buiten de
Maatschappij werden mededelingen gedaan over het verloop van de proeven.
Zo bracht M. C. Verloren hierover verslag uit in de vergadering van de
Koninklijke Akademie van Wetenschappen van 24 juni 1865.
Problemen waarmee men geconfronteerd was, bestonden vooral in het
slechts gedeeltelijk uitkomen van de eitjes, in allerlei ziektes onder de rupsen,
in het gebrek aan voldoende en geschikt voedsel, de schadelijke invloed
van de felle zon en de vraatzucht van vogels die belust waren op de zijderupsen.
Uit de berichten valt op, dat als voedsel voor de rups eikebladeren waren
gebruikt. Het vermoeden werd dan ook uitgesproken, dat het inlands
26)

t.a.p., brieven van J. Backer te Oosterbeek aan het hoofdbestuur d.d. 18 en

22 februari 1865.
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eikeblad voor de voeding niet geschikt was. Ben van de respondenten deed
de suggestie de Japanse eik naar ons land over te brengen. Het is nogal
verwonderlijk, dat men zich niet eerst goed verdiept heeft, of het hardere en
taaiere blad van de inlandse eik wel een geschikte remplacant was van dat
van de Japanse eik.
Tegelijkertijd met de verrichte proeven, terwijl dit naar onze mening
vooraf had dienen te geschieden, experimenteerde men in de hortus botanicus te Amsterdam onder Ieiding van prof. C. A. J. A. Oudemans met uit
Japan ontvangen eikels om daarvan plantmateriaal te verkrijgen. J. C.
Groenewegen was in deze hortus er in geslaagd enkele honderden plantjes
te kweken. Hiervan had hij een aantal ter beschikking gesteld aan de beer
Bruinsma die ze in bet voorjaar van 1866 had uitgeplant. Door een lichte
nachtvorst waren deze planten echter dood gegaan. Omdat de eik voor de
Yama-Mayu-rups behoorde tot de altoos groen blijvende eiken, was de
hoop, dat deze plant in Nederland op de koude grond zou acclimatiseren,
dan ook uiterst gering 27 ).
Ook in 1866 werden proeven genomen met uit Japan afkomstige eitjes.De
Maatschappij distribueerde deze over 31 personen. Er kwamen nogal wat
klachten binnen over de kwaliteit van de eitjes. Zo berichtte J. Backer, dat
slechts 5% van de ontvangen eitjes zijderupsen had opgeleverd 28). Hoewel
dit percentage wel erg laag is uitgevallen, was het toch wel zo, dat gemiddeld niet meer dan de helft van de eitjes uitkwam en dat daarenboven
reeds spoedig de meerderheid van de jonge rupsen stierf. W. la Lau uit
Santpoort schreef, dat van de 500 eitjes die hem waren toegezonden, er
212 waren uitgekomen en dat twee dagen hierna er 193 waren gestorven 29).
Bij slechts enkelen was het resultaat beter, maar dan was het verlies een
dag na het uitkomen van de eitjes toch nog 50%. Verder stierven tijdens de
diverse stadia van vervelling nog vele rupsen, zodat het moeilijk bleek tot
een bevredigend eindstadium: de zijdedraad te komen. Verder is opvallend,
dat degenen die proeven namen voor de Maatschappij, uit het gehele land
afkornstig waren. Het waren veelal bezitters van landgoederen. Tevens is
significant, dat men onder de experimenteerders verscheidene malen medici
aantreft, ook oud-officieren, een predikant en een oud-burgemeester.
Dat er rond 1866 een inzinking was in het vertrouwen dat de inheemse
zijdeteelt tot een succes gebracht kon worden, toont de mededeling ,dat
de proeven met de teelt der zijderups Yama-Mayu in 1866 in Nederland
geheel zijn mislukt." De diverse experimenten hadden een nogal verschillend karakter vertoond en deden in hun opzet amateuristisch aan. Er
27) Mededeelingen aangaande den uitslag der proefnemingen met de Japansche
zijderups Yama-Mayu in Nederland in 1866, in: Tijdschrift der Ned. Mij. ter
bevordering van Nijverheid, dl. XXX (1867), biz. 151-152.
28) Archief Ned. Mij. voor Nijverheid, t.a.p., brief van J. Backer aan het hoofdbestuur d.d. 15 februari 1866. Hoewel het betrokken archiefdossier op 1865
gedateerd is, zitten er ook stukken betreffende 1866 in.
29) t.a.p., brief van W. Ia Lau aan het hoofdbestuur d. d. 11 maart 1866.
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bestond een duidelijk gemis aan een algemene opvatting, welke de meest
geschikte kweekmethode was. In deze verwarring moet men de aandacht
plaatsen die het merkwaardig bericht trok, dat het in Oostenrijk gelukt zou
zijn zonder tussenkomst van de zijdeworm rechtstreeks uit de moerbezieboom zijde te winnen. Deze vinding was te koop voor maar Iiefst dertigduizend thalers 30). Ondanks de vaagheid in de tot dan toe gevolgde werkwijzen en de beperkte successen daarmee behaald, bleef men de moed erin
houden en sloot men niet uit, dat nieuwe proeven tot een beter resultaat
zouden leiden, zodat ,de zaak dus aan ieders belangstelling blijft aanbevolen" 31) .
Hoewel het te begrijpen valt, dat niet weinigen teleurgesteld waren over
de slechte behaalde resultaten, putte het bestuur van de Maatschappij van
Nijverheid toch moed uit de gunstige resultaten die de heren Backer en
Evrard hadden weten te bereiken. Daarom sprak het aan het slot van een
uitvoerig rapport over de in 1865 in Nederland gedane proeven met de
Japanse zijderups als zijn mening uit, dat nog geenszins bewezen was, dat
ons land voor de cultuur van de Yama-Mayu-rups ongeschikt was. Het
bestuur achtte het gewenst, dat de proeven in Nederland met niet minder
volharding zouden worden voortgezet dan in andere Ianden, waarbij met
name gedacht werd aan Zwitserland. Maar in het buitenland was ook niet
alles rozegeur en maneschijn. In Frankrijk, Spanje, Italit~ en elders kampte
men in 1865 met nieuwe ziekten onder de zijderups, zodat grote importen
van zijdewormeitjes uit Japan noodzakelijk waren 32) . Als bewijsstuk dat
het mogelijk was in Nederland te slagen, werd gewezen op de fraaie verzameling cocons, opgezette vlinders en gesponnen zijde van de door de heer
Evrard gekweekte Yama-Mayu-rups, die genoemde aan de Maatschappij
geschonken had. Deze collectie werd gevoegd bij de voorwerpen, bestemd
voor het Koloniaal Museum der Maatschappij. Hoewel de bestemming ons
merkwaardig toeschijnt, is meer relevant, dat met de geschonken collectie
bewezen werd, dat het mogelijk was de cyclus van eitje tot zijde in ons land
rond te maken 33).
Dat men ondanks de ondervonden tegenslagen doorging met het experimenteren met de Japanse zijdeworm op Hollandse bodem, valt af te leiden
uit het feit dat de heren Travaglino, directeuren van de Haarlemsche StoomZijdefabriek in 1866 een zending eitjes uit Japan lieten overkomen en deze
onder belangstellenden distribueerden om er proeven mee te nemen 34).
30) Tijdschrift voor land- en tuinbouwkunde, uitgegeven door bet Antwerpsch
Kruidkundige Genootschap, 1867, biz. 124-125 en 157-160.
31) Zie noot 27.
32) Tijdschrift der Ned. Mij. ter bevordering van Nijverheid, dl. XXVIII (1865):
Mededeelingen, biz. 125.
33) Proeven in 1865 in Nederland genomen met de Japansche zijderups, genaamd
Yama-Mayu; verslag van directeuren der Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid, in: Tijdschrift van Ned. Mij. ter bevordering van
Nijverheid, dl. XXIX (1866), biz. 356-373.
34 ) Mededeelingen, in: Tijdschrift van Ned. Mij. ter bevordering van Nijverheid,
dl. XXX (1867), biz. 10-11. N. J. A. Travaglino te Haarlem nam ook zelf proeven
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Dat van de zijde van de industrie interesse getoond werd voor de inheernse
zijdeteelt, is een bewijs dat men in deze kring belang hechtte aan het verwerven van grondstof van eigen bodem. Ook de Nederlandsche HandelMaatschappij maakte zich verdienstelijk door het doen overbrengen uit
Japan van partijen eitjes van de zijdevlinder, waardoor nieuwe proeven
mogelijk werden 35).
Het nemen van de eerste barrieres bij het introduceren van de zijdeteelt
in ons land was, evenals in de achttiende eeuw en in de eerste helft van de
negentiende eeuw het geval was geweest, weggelegd voor gefortuneerde
burgers die grond hadden om het voedsel voor de zijdeworm te kunnen
voortbrengen, die een schuur of orangerie bezaten om de zijdeworm op te
kweken en te Iaten verpoppen, die uit boeken, tijdschriften en uit waarneming van wat elders gebeurde de nodige technische kennis konden opdoen en die tenslotte over kapitaal en tijd beschikten om deze bedrijvigheid
als nevenactiviteit te beoefenen en in hun bestaan niet afhankelijk waren
van het aldan niet slagen van de door hen ondernomen proeven.
Een opvallend punt bij dit alles is dat, hoewel reeds bij experimenten in
vroeger tijd bewezen was, dat de witte moerbezieboom in het koudere
klirnaat van ons land goed kon gedijen, men toch na 1850 naar andere
voedselbronnen voor de zijdeworm ging zoeken en daarbij met name veel
verwachtingen koesterde van het eikeblad. Dit omdat hiervan ook in Japan
gebruik werd gemaakt. Men vergat daarbij echter, dat de Japanse eik niet
gelijk was aan de inlandse hier. Toen men dit door begon te krijgen, trachtte
men door het invoeren van die plant tot een geschikte voedingsbron te
komen. Met het acclimatiseren lukte het echter niet best. Het is onbegrijpelijk, dat men niet meer heeft terug gegrepen op de ervaringen uit het verleden. Wellicht dat de onstuimigheid om tot snel succes te geraken niet weinigen zonder een goede voorbereiding en een gedegen voorinformatie deed
beginnen. De mislukkingen van vroeger hadden klaarblijkelijk de mening
doen post vatten, dat ook aile elementen van de experimenten van weleer
fout waren. De goede resultaten die in die jaren in landen als Duitsland en
Oostenrijk met de zijdeteelt werden behaald en de grote winsten daarbij
gemaakt, bewezen wel, dat ook in een kouder klimaat zijdeteelt mogelijk
was. Dit sloot echter niet uit, dat een zorgvuldige voorbereiding en een goede
organisatie in groter verband noodzakelijk waren. Het blijven steken in de
sfeer van de liefhebberij leverde niet de garantie op, dat de oogst van ,het
zachte goud" ook binnen gehaald kon worden. Het is het doorbreken van
dit inzicht, dat de geesten ontvankelijk maakte te zoeken naar een bepaalde
vorm van samenwerking om de zaak groter en meer gecoordineerd aan te
kunnen pakken.
met de Japanse zijderups: Handelingen der 88e Algemeene Vergadering der Ned.
Mij. ter bevordering van Nijverheid, gehouden te Leiden op 11-13 Julij 1865
(Haarlem 1865), biz. 61.
35) Handelingen der 90e Algemeene Vergadering der Ned. Mij. ter bevordering
van Nijverheid, gehouden te 's-Gravenhage op 2-4 Julij 1867 (Haarlem 1867),
blz. 9.
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PLANNEN VOOR EEN VERENIGING TOT BEVORDERING VAN DE ZIJDETEELT

Gemspireerd door het belangrijke werk verricht door de in Silezie
optredende en te Breslau gevestigde Verein zur Beforderung des Seidenbaues, bepleitte J. Backer uit Oosterbeek, die met het bestuur van deze
cooperatie contact had, in september 1864 via een artikel in het Tijdschrift
van de Maatschappij, dat ook in Nederland een dergelijke vereniging opgericht zou worden. Deze zou als eerste doel moeten hebben het verkrijgen van
zoveel mogelijk eitjes van de Japanse zijderups ten einde ieder die zich op de
zijdeteelt wilde toeleggen, hiervan vlot te kunnen voorzien. Hij toonde zich
voorstander van een gescheiden produktie van eitjes, opdat anderen zich
volledig met de kweek van de zijderups zouden kunnen bezig houden. In
dit verband achtte hij het raadzaam ,het Nederlandsche ras door jaarlijksche
aanvoer van versche Japansche eijeren te versterken." Door kruising van
vlinders uit de hier verworven eitjes met die uit de Japanse zou een aan ons
klimaat aangepast ras ontstaan. Deze aanpak van ,de naturalisatie van de
Bombyx Yama-Mayu in Nederland" leek hem uitermate belangrijk toe.
Verder propageerde Backer die, doordat hij als een van de weinigen
succes had behaald met zijn proeven, een niet gering gezag in den Iande
genoot, dat enkele geselecteerden naar het buitenland zouden worden
uitgezonden om zich daar te specialiseren in de zijdeteelt en om hierna de
aldaar verworven kennis en kunde in ons land ten nutte te kunnen maken.
Om in Nederland tot een groot aantal proefnemingen te geraken, waarbij
Ieiding en uitwisseling van ervaringen centraal zouden staan, achtte Backer
een vereniging de meest geschikte vorm. Deze vereniging zou personen
moeten bundelen, die bereid waren geld aan dit doe! te spenderen en die niet
in de beginjaren op financieel voordeel rekenden. De grote drijfveer zou het
verlangen moeten zijn de inlandse zijdeteelt van de grond te krijgen. Was
dit eenmaal gelukt en had men de technische problemen overwonnen,
dan zouden er daarna altijd we! ondernemers te vinden zijn, die op basis
van harde cijfers de zaak bedrijfsmatig zouden gaan voortzetten 36).
Het hiervoor besproken voorstel van Backer was niet geheel nieuw. Op
het Landhuishoudkundig Congres te Haarlem, 20-24 juni 1864, was reeds
een cominissie ingesteld die de opdracht had gekregen de mogelijkheden te
onderzoeken betreffende de oprichting van een Vereeniging tot bevordering
van de Zijdeteelt in Nederland. Leden van deze cominissie waren de heren
Bruinsma, Krelage, ter Meer, Schober, de Roo van Westmaas en Verloren 37).
Pas na enkele jaren kwam het rapport van deze cominissie ter tafel, dat
besproken werd op het Landhuishoudkundig Congres van 1868 te Roermond 38) . In 1866 waren van de zijde van de cominissie al enkele opinies
naar buiten gekomen. Deze waren nogal negatief van toon. Geconstateerd
werd, dat de teelt met de Japanse zijderups ,ten onzent met geen gunstig
gevolg is bekroond." Elders, met name in Frankrijk, Spanje en Zwitserland,
36)
37)

38)

Backer, Proeven. .... , t.a.p., biz. 485, 498-501.
Verslag van het 19e Landhuishoudkundig Congres te Haarlem 1864, biz. 73.
Vander Poe! en Wessels, a.w., biz. 69.
13
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had men echter hiermee wel successen behaald. Omdat vele streken van ons
land ,voor de zijdeteelt uitmuntend geschikt" werden geacht, hoopte men
toch, dat de proeven hier zouden doorgaan. De introductie van een inlandse
zijdeteelt achtte men van belang vooral voor die gebieden ,waar de landbouw kwijnde en de fabrieksnijverheid zich niet genoegzaam ontwikkelde."
Terecht was men de mening toegedaan, dat ons land ,een nieuwe bron van
welvaart" goed kon gebruiken 39).
De hier geopperde gedachte kwam echter niet tot een spoedige realisatie.
In feite betekende in dit geval uitstel afstel. Immers tijdens de vergadering
van de Maatschappij van Nijverheid te Arnhem, 14-16 juli 1868, pleitte het
lid C. G. Bremer uit Assen voor de oprichting van een vereniging die zich
o.a. ten doel zou stellen het geven van theoretisch onderricht aan de participanten, zoals dat in Duitsland geschiedde. Interessant is, dat Bremer zich
geen voorstander verklaarde van een zijde-inrichting die op grote schaal
zou werken. Hij sprak als zijn overtuiging uit, dat ,de zijdeteelt bovenal
te huis hoort in de hut van den nederigen landbewoner." Deze zou daarbij
de steun moeten hebben van een landelijke vereniging tot bevordering van
de zijdeteelt. De arbeid van de meer gefortuneerde burger op dit terrein
moest slechts dienen om het voorbereidend werk te doen. Wanneer de
problemen overwonnen waren, moest de zaak zich verder ontwikkelen
binnen de agrarische sector 40).
Omdat voor de vergadering van juli 1868 als apart punt op de agenda de
vraag was opgenomen over de wenselijkheid van het stichten van een
vereniging voor de zijdeteelt in ons land, lieten meerderen hun visie hierop
horen. Zo had dr. L. C. E. E. Fock, de ijverige secretaris van het departement Amersfoort van de Maatschappij, op 26 juni 1868 aan het hoofdbestuur een brief geschreven, waarin hij ter ondersteuning van het voorstel,
zij het onder een bepaald voorbehoud, er op wees, dat in Silezie, Brandenburg en andere Duitse streken Vereine zur Beforderung des Seidenbaues
bestonden. De opzet van deze verenigingen was de zijdecultuur in het klein
aan te moedigen. Voor een jaarlijkse bijdrage van een thaler (/1,75) ontvingen de deelnemers inlichtingen over de teelt van zijderupsen. De leden
konden tegen een sterk gereduceerde prijs planten van de witte moerbezie
en zijderupseitjes ontvangen. Verder konden de !eden de gewonnen zijdecocons verkopen aan een haspelinrichting van de vereniging. Ret voordeel
van dit Iaatste was, dat men bij het afhaspelen dan een uniform produkt
verkreeg en dat de leden vrijgesteld waren van deze ingewikkelde operatie,
waarop, zoals in Nederland al vaak was gebleken, vele zijdetelers struikelden.
Wilde derhalve een dergelijke vereniging succes hebben, dan diende daaraan
verbonden te zijn een hoofdinrichting, waar plantmateriaal en zijdewormeitJeS te verkrijgen waren, waar ter plaatse ook met de zijdeteelt zelf verder
39) Handelingen der 90e Algemeene Vergadering der Ned. Mij. ter bevordering
van Nijverheid 1867, biz. 9-10; Tijdschrift van Ned. Mij. ter bevordering van
Nijverheid, dl. XXX (1867), biz. 141.
40) Handelingen der 91e Algemeene Vergadering der Ned. Mij. ter bevordering
van Nijverheid, gehouden te Arnhem op 14-16 Julij 1868 (Haarlem 1868), biz. 89.
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werd geexperimenteerd om de leden de best aangepaste adviezen te kunnen
geven, en waar het technisch moeilijke afhaspelen van de zijdecocons voor
de leden gebeurde 41). Fock zag dus de bepleite vereniging in ons land
aileen maar goed functioneren, wanneer die conform het Duitse model
werd opgezet. Daarbij was een goed geequipeerd ,hoofdkantoor" van
essentieel belang, zonder welk naar zijn mening een nieuwe vereniging geen
kans van slagen had.
Ten aanzien van de kwestie van de inheernse zijdeteelt kwam op de vergadering te Arnhem ook een reactie van mr. J. H. Schober. Deze refereerde
naar het behandelde op het Landhuishoudkundig Congres te Haarlem van
1864 en de bij die gelegenheid ingestelde comrnissie van onderzoek, naar de
mogelijkheid hier te Iande een vereniging voor de zijdeteelt in het leven te
roepen. Hij vroeg zich af, nu deze zaak klaarblijkelijk op de lange baan was
geschoven, of van de kant van de Maatschappij van Nijverheid geen initiatief in die richting kon worden genomen. Op deze suggestie werd echter
niet rechtstreeks ingegaan, mede door uitspraken van de eerder genoemde
dr. Fock. Deze kwam met een mededeling die de plannen een enigszins
andere richting gaven. Zijn informatie kwam er op neer, dat de gedachten
van hem en van enkele anderen nu in eerste instantie uitgingen naar een
maatschappij op aandelen, die in het groot zou werken en als aanjager zou
kunnen fungeren van de inlandse zijdecultuur. De mededeling van een op
handen zijnde ,inrigting tot zijdeteelt" schoof de gedachte aan een vereniging naar de achtergrond 42). Daarbij werd niet uitgesloten, dat deze
maatschappij later eventueel de spil zou kunnen worden van een vereniging,
waarbij dan zowel de aanpak in het groot als de exploitatie in het klein op
vruchtbare wijze te combineren zouden zijn.
MAATSCHAPPIJ VOOR DE ZIJDETEELT
Zoals in het voorgaande reeds is aangegeven, werden de plannen om tot
een vereniging te komen in de loop van 1868 naar de achtergrond verschoven.
Een nieuw perspectief zag men nu in het voorstel van dr. L. C. E. E. Fock
een Maatschappij voor de Zijdeteelt op te richten, die om te beginnen een
terrein van zes hectaren in de omgeving van Amersfoort in exploitatie zou
nemen 43). De opzet was een maatschappij te vormen met een maatschappelijk kapitaal van f 150.000,-, te plaatsen via uitgifte van 300 aandelen
van elk/500,-. De oprichters, dr. Fock en Manuel Wolff Mzn. 44), zouden
41) Deze brief van dr. L. C. E. E. Fock wordt aangehaald door H. C. van Hall,
Zijdeteelt in Nederland, in: Tijdschrift van Ned. Mij. ter bevordering van Nijverheid, dl. XXXII (1869), biz. 44-46.
42) Handelingen der 91e Algemeene Vergadering der Ned. Mij. ter bevordering
van Nijverheid, gehouden te Arnhem op 14-16 Julij 1868 (Haarlem 1868), biz.
89-90.
43) Zie noot 42.
44) De figuur van dr. Fock wordt later nog toegelicht. Manuel Wolff Mzn.
geboortig van Elburg behoorde tot de vooraanstaande !eden van de joodse
gemeente in Arnersfoort. Hij was een gefortuneerd koopman die zich met verscheidene zaken bezig hield.
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samen 100 aandelen nemen. In eerste termijn behoefde slechts 15%, d.i.
/75,- per aandeel, gestort te worden. Pas drie jaren na de start van het
project, wanneer de behaalde resultaten beoordeeld konden worden en de
financiele uitkomsten gunstig waren, zou worden beslist, of verdere stortingen op de aandelen dienden plaats te vinden ter uitbreiding van de
werkzaamheden der maatschappij. Het effectieve startkapitaal bedroeg dus
/22.500,-.
In de prospectus die de twee initiatiefnemers betreffende hun plannen
hadden uitgegeven, somden zij de redenen op, waarom de zijdecultuur in ons
land met succes te realiseren was. Ten eerste noemden zij het feit dat het
Japanse ras en de daarmee gekruiste zijdeworm die op vaderlandse bodem
was verkregen, veel minder dan de eerder hier gebruikte zijderups, de
Bombyx Mori, onderhevig was aan de ziekte, bekend onder de naam pebrine. Verder achtten zij het mogelijk de nieuwe zijdeworm tweemaal per
jaar te kweken, waardoor de uitgaven bij de teelt geringer werden, doordat
de kosten voor grond, gebouwen, apparatuur en personeel niet meer op de
financiele resultaten van een kweek zouden drukken. Bij proeven die
Fock in 1867 genomen had, was het hem gelukt met de nieuwe zijdeworm
tweemaal per jaar zijde te winnen, terwijl dat vroeger slechts eenmaal
mogelijk was 45). In een warm jaar als 1868 had hij zelfs een derde generatie kunnen kweken. Per hectare beplanting dachten zij met hun teelt 70
Ned. ponden ruwe zijde te verkrijgen. Aangezien de waarde van een pond
gesponnen zijde toentertijd op /39 a f 40 werd getaxeerd, meenden zij tot
een zeer behoorlijk rendement te kunnen komen 46).
Niet alleen vanwege de gunstige financiele verwachtingen hoopten de
initiatiefnemers op een behoorlijke respons van het geinteresseerd en kapitaalkrachtig publiek maar ook om de belangstelling die van koninklijke
zijde voor de inlandse zijdeteelt werd getoond. Zowel koning Willem III
als prins Hendrik hadden hiervan blijk gegeven 47). Zo was Fock in augustus
1868 uitgenodigd naar paleis Soestdijk te komen voor het geven van nadere
informatie aan prins Hendrik. Bij die gelegenheid bleek, dat de prins in de
menagerie van het paleis proeven had genomen met de Japanse zijdeworm,
die echter mislukt waren. Nadat Fock zijn diensten had aangeboden,
slaagde de volgende proef volledig. De prins was zeer trots op zijn eigen
koninklijke zijde en nam zelfs strengen mee op reis om daarmee te pronken.
Dekoning bleef niet achter. In oktober 1868 werd Fock op het paleis Het
Loo geinviteerd om Willem III op de hoogte te stellen van de pogingen die
tot dan toe in ons land hadden plaats gevonden ter introductie van de
45) Met deze prestatie had Fock de twijfel ontzenuwd die L. F. D. Evrard
uit Delfshaven op basis van eigen experirnenten had uitgesproken, of in ons land
,een zydekweekerij met voordeel op te rigten" was, omdat daartoe een dubbele
teelt wegens de hoge kosten noodzakelijk was, hetgeen hij in Nederland niet
voor mogelijk hield: Tijdschrift van Ned. Mij. ter bevordering van Nijverheid,
dl. XXX (1867), Mededeelingen, biz. 11.
46) Van Hall, t.a.p., biz. 43-44.
47) Handelingen der 92e Algemeene Vergadering der Ned. Mij. ter bevordering
van Nijverheid, gehouden te Groningen op 13-15 Julij 1869 (Haarlem 1869), blz. 10.
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zijdeteelt. De koning drong er op aan het ondernomen werk met kracht
voort te zetten 48).
Omdat Fock niet wilde afwachten, totdat de door hem geentameerde
maatschappij werkelijkheid geworden zou zijn, was hij in het najaar van
1868 a1 gestart met de aankoop van gronden en met het Iaten omwerken
daarvan om deze in het voorjaar van 1869 met moerbezieheesters te kunnen
beplanten. Hiertoe bestelde hij bij boomkweker Jurissen te Naarden 30. a
40.000 struiken 49 ). Deze mededeling is daarom van zo groot belang, omdat
hier wordt teruggekeerd naar de moerbezieboom of struik als producent
van blad ten gebruike voor de voeding der zijdewormen. AI in het verleden
was in ons land aangetoond, dat dit blad een uitstekend voedsel opleverde.
Ook in Duitsland en Oostemijk, waar de zijdeteelt een duidelijk succes was,
maakte men hiervan gebruik. Fock verliet met deze stap de heilloze weg die
in ons land meerdere jaren vruchteloos was begaan om de Japanse zijderups met inlands eikeblad te voeden. Men was daartoe gekomen omdat de
rups in het land van herkomst ook van dit blad leefde, zij het dan van de
Japanse eik. Ret bleek echter te simpel gedacht, dat deze boom hier een
geschikt alternatief zou vinden in de inlandse eik 50).
Ondanks de gewekte verwachtingen bleek op de algemene vergadering
van de Maatschappij van Nijverheid in juli 1870, die in dat jaar te Tilburg
plaats vond, dat de maatschappij voor de zijdeteelt nog niet gerealiseerd
was. Waarom uiteindelijk dit initiatief niet van de grond gekomen is, konden
wij niet achterhalen. In augustus 1868 was het bericht te lezen, dat ,deze
ondernerning van verschillende zijden grooten bijval ondervindt". Prins
Hendrik had een stimulans gegeven door op een flink getal aandelen in te
schrijven 51). Blijkbaar is het aantal intekenaren op de aandelenernissie
tegen gevallen.Toch konden de resultaten die Fock particulier met zijn werk
had bereikt, niet anders dan zeer gunstig worden genoemd. Aile hoop
richtte zich nu op de door hem verrichte activiteiten 52). In de periode rond
1870 zou Fock de grote man in Nederland zijn voor de zijdeteelt. In het
hierna volgende zullen wij daaraan aandacht schenken.
DE AMERSFOORTSE ARTS FOCK: DE GROTE STIMULATOR VAN DE ZIJDETEELT
Naast het hiervoor besproken initiatief van Fock dat hij samen met
anderen wilde verwezenlijken, zullen wij nu de schijnwerper richten op wat
hij zelf op het terrein van de zijdeteelt verwezenlijkte. De op 19 augustus
1815 te Utrecht geboren L. C. E. E. Fock studeerde aldaar medicijnen en
promoveerde bij prof. dr. J. L. C. Schroeder van der Kolk, tot wiens beste
leerlingen hij behoorde. Na eerst gedurende enkele jaren te Helmond werkzaam te zijn geweest, vestigde hij zich in 1841 als arts te Amersfoort, waar
Van Hall, t.a.p., biz. 42 en 49.
Amersfoortsche Courant van 15 december 1868.
50) Van Hall, t.a.p., biz. 42.
51) Amersfoortsche Courant van 11 augustus 1868.
52
) Handelingen der 93e Algemeene Vergadering der Ned. Mij. ter bevordering
van Nijverheid, gehouden te Tilburg op 12-14 Julij 1870 (Haarlem 1870), biz. 74.
48)
49)

198

PROEVEN MET EEN INHEEMSE ZIIDETEELT

1850-1875

hij tot 1879 zijn medische praktijk uitoefende. Op 19 februari van dat jaar
vertrok hij naar Bussum, waar hij nog bijna een kwart eeuw a1s geneesheer
praktizeerde en alwaar hij kort voor zijn negentigste verjaardag op 3 juli
1904 overleed. Enige tijd voor zijn dood werd in Amersfoort nog met lof
gewag gemaakt van de ,zeer prijzenswaardige poging" van dr. Fock ,om
een nieuwe, winstgevende tak van nijverheid, de zijdeteelt, hier te Iande in te
voeren" 53) .
Niet aileen door een veeljarige praktijk als arts is Fock velen ten zegen
geweest maar ook door zijn maatschappelijke arbeid. Zo was hij gedurende
zeer lange tijd secretaris van het departement Amersfoort van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid. Ook trad hij op als
secretaris van de plaatselijke commissie ,van geneeskundig toevoorzigt".
Zijn echtgenote en hij waren regentes en regent van het burgerweeshuis
ter plaatse. Hij fungeerde als geneesheer van het St. Pieters- en Bloklandgasthuis, een oude mannen- en vrouwenhuis, te Amersfoort. Tot 1879 was
hij lid van de Geneeskundige Raad voor Gelderland en Utrecht 54).
Naast al zijn sociale activiteiten was Fock tevens een man die veel tijd
besteedde aan wetenschappelijke studie. Hij publiceerde een aantal boeken
en tal van artikelen in o.a. natuur- en geneeskundige tijdschriften. Lange
tijd hield hij zich bezig met rnicroscopisch onderzoek. Als strijdbaar katholiek kwam hij tot verscheidene publikaties over geloofszaken. Deze universeel gerichte man die o.a. het Italiaans goed beheerste en op latere leeftijd
zich nog de Russische taal eigen maakte, kende in het spectrum van zijn
belangstellingsferen ook het terrein van de zijdeteelt, waarvoor hij niet
aileen op theoretische gronden maar ook op basis van eigen praktisch
gerichte proefnemingen in Nederland volop mogelijkheden zag 66). Waar in
de omgeving van Amersfoort de tabaksteelt reeds lang voor velen een niet
onbelangrijke nevenbron van inkomsten had betekend, is het niet vreemd
dat hij meende, dat eveneens de zijdecultuur met vrucht naar ons land over
te brengen was. Juist voor gebieden, waar de bestaansmogelijkheden voor
de gewone man moeilijk waren, zou elke nieuwe vorm van bedrijvigheid
meer welvaart kunnen brengen.
Voorzover valt na te gaan, hield dr. Fock zich vanaf 1866 bezig met
proefnemingen met de Japanse zijderups. Hij had nog niet behoord tot de
groep die in 1865 had geexperimenteerd met de door prof. Hoffmann uit
Leiden ter beschikking geste1de eitjes. Fock werkte met de eitjes van de
Japanse zijderups die hij in 1866 van de directeur van de Haarlemsche
53) G. A. Amersfoort, Bevolkingsregister; W. F. N. van Rootselaar, Zijdewormen en zijdeteelt, in Nieuws- en Advertentieblad voor Amersfoort, herdrukt
onder de naam van genoemde auteur in, Amersfoort: Sprokkelingen, dl. II (Amersfoort 1899), no. CXXX.
54) De hier verwerkte gegevens dank ik aan vriendelijke informatie door dr.
J. Hovy, gemeentearchivaris van Amersfoort. Verder is materiaal geput uit de
Amersfoortsche Courant 1879, 18 maart en 4 april, en 1904, 5 juli.
56) Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, dl. ill (Leiden 1914), kolom
405-406: L. C. E. E. Fock. Zie verder A.M. C. van Cooth, Dr. L. C. E. E. Fock,
in: Katholieke Illustratie, jrg. XXXVill (1904), biz. 274.
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Stoom-Zijdefabriek, de heer N.J. A. Travaglino, had ontvangen. De door
hem verrichte proeven slaagden reeds bij de eerste aanzet, zodat Fock eind
1866 strengen goudgele, bleekgele en witte zijdedraad kon presenteren, die
door deskundigen als zeer goed werden gekwalificeerd en op de algemene
vergadering van de Maatschappij in 1867 aan de leden ter bezichtiging
werden getoond 56). Niet aileen omdat Fock secretaris was van het Amersfoortse departement van de Maatschappij, maar ook door het snelle succes
van zijn experimenten trokken zijn activiteiten binnen de kring van deze
vereniging vee! aandacht. In de vergaderingen na 1866 komen de werkzaamheden van Fock op het gebied van de zijdetee1t dan ook steeds weer
tersprake.
In 1867 ging Fock op de ingeslagen weg verder voort. Zijn proeven werden
als ,belangrijk" erkend 57 ). Er ging van zijn werk een stralingseffect uit,
want in dat jaar besloot het departement Assen het voorbeeld van Fock
na te volgen. Er werd daar een commissie benoemd die, nadat Fock zijn
medewerking had toegezegd, voorbereidingen ging treffen om ,de zijdecultuur met eyeren van gekruisd Japansch ras, in navolging van den Heer
Fock, in Drenthe te beproeven" 58). Fock had namelijk mannelijke vlinders
van het Japanse ras gekruist met vrouwelijke van het tot dan toe gebruikte
ras. De rups die uit de bevruchte eitjes voortkwam, bleek het in ons land
zeer goed te doen. Exemplaren van eitjes, rups, opgezette vlinder en monsters van de verkregen zijde waren door Fock aan het hoofdbestuur van de
Maatschappij ter beschikking gesteld, dat op zijn beurt in de herfst van
1867 en in begin 1868 deze exempels ter bezichtiging aan enkele geinteresseerde departementen had toegezonden. Dit had bij de afdeling Assen, zoals
reeds opgemerkt, tot effect, dat zes leden zich bereid verklaarden proeven
te gaan nemen. Zij bleken daarbij succes te hebben. Zo was het lid C. G .
Bremer erin geslaagd cocons te verkrijgen en de zijdedraad daarvan af te
haspelen. De door hem verworven ruwe zijde had verschillende tinten 69).
Ook in 1869 kon bericht worden, dat de zijdeteelt in de omgeving van Assen,
opgezet naar aanwijzingen van Fock, ,aanvankelijk we1 gelukt was" 60).
In 1868 bleken de resultaten van de proeven door Fock genomen eveneens
van goede kwaliteit te zijn. In augustus van dat jaar had hij circa 25.000
,zeer schoone cocons gewonnen." Als een zeker zo grote prestatie vermeldde hij, dat zijn kweek bijna geen zieke en dode rupsen had gekend.
Juist ziekte onder de zijderupsen was vroeger de grote boosdoener geweest
die vele experimenten had doen mislukken. De strengen zijdegaren die
Fock ter beoordeling aan experts had toegezonden, werden hoog gekwalificeerd. Een bijzonder compliment kreeg hij voor het uitstekend afhaspelen
56
) Handelingen der 90e Algemeene Vergadering der Ned. Mij . ter bevordering
van Nijverheid, gehouden te 's-Gravenhage op 2-4 Julij 1867 (Haarlem 1867),
biz. 9-11 , 59 en 93.
57
) Handelingen der 91e Algemeene Vergadering der Ned. Mij. ter bevordering
van Nijverheid, gehouden te Arnhem op 14-16 Julij 1868 (Haarlem 1868), biz. 5.
58
) a.w., biz. 12.
69
) a.w., biz. 12, 28, 89.
80) Van Hall, t.a.p., biz. 50.
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van de cocons, waardoor hij een gladde draad had verkregen die gelijk
van dikte was. De kwaliteit werd gelijk gesteld aan Italiaanse zijde 61).
In 1869 wees het hoofdbestuur van de Maatschappij van Nijverheid op de
,uitmuntende uitkomsten" door Fock bereikt. Hij was nu duidelijk het
paradepaard van de Maatschappij geworden op het terrein van de inheemse
zijdeteelt 62).
Dat Fock geen type was die star bleef vasthouden aan de route van een
eenmaal ingeslagen weg, bewijst de omstandigheid, dat hij eveneens proeven
nam met eitjes van de moerbei-zijderups die uit Tunis afkomstig was. Deze
waren door de Societe imperiale d' Acclimatation te Parijs aan het bestuur
der Maatschappij van Nijverheid toegezonden, dat de eitjes onmiddellijk
distribueerde onder een aantal personen in den lande, die zich bereid hadden
verklaard daarmee proeven te nemen. Tot die groep behoorde natuurlijk
Fock ,den waardigen voorstander der Nederlandsche zijdecultuur" genoemd 63 ). Naast Fock namen proeven hiermee P. F . L. Waldeck te Loosduinen, C. G . Bremer te Assen, mej. Sijthoff te Leiden, H. C. Swartbol te
Haarlem en H. C. van Hall te Groningen. De heer M. C. Verloren, woonachtig op huize ,Schothorst" te Hoogland nabij Amersfoort, die benaderd
was om met de zijderupseitjes uit Tunis te experimenteren, had bericht met
de zijdeteelt gestopt te zijn. De reactie van J. Backer uit Oosterbeek was
negatief. Deze voelde niet voor nieuwe wegen, maar zag meer heil in het
verder experimenteren met de eitjes van de Japanse zijdevlinder. De zaak
zou volgens hem onder Ieiding van de Maatschappij ter bevordering van
Nijverheid grootser aangepakt dienen te worden. Hij verwachtte dan ,meer
kans op eene reussite" 64).
Fock zette zich meteen tot het nemen van proeven met de eitjes uit
Tunis. Intussen berichtte hij in het jaar 1869 de zijdeteelt met succes gei:ntroduceerd te hebben op de terreinen van de paleizen Het Loo en Soestdijk.
Tevens had hij proeven Iaten nemen in Suriname. Hij had allereerst moerbezieheesters en zaad hiervan daarheen gestuurd. Deze plant bleek er zeer
goed te gedijen. Vervolgens had hij eitjes van de zijdevlinder naar dit gebied
verzonden. Succes in ons land verwachtte hij alleen van proeven op grote
schaal genomen 65) .
Ook de algemeen secretaris van de Maatschappij, F. W. van Eeden te
Haarlem, nam in 1871 een geslaagde proef met eitjes van de uit Tunis
afkomstige zijdevlinder, terwijl een jaar later dr. Muller te Velsen zich
Van Hall, t.a.p., biz. 42-43, 47.
Handelingen der 92e Algemeene Vergadering der Ned. Mij. ter bevordering
van Nijverheid, gehouden te Groningen op 13-15 Julij 1869 (Haarlem 1869), biz. 10.
63) Handelingen der 93e Algemeene Vergadering der Ned. Mij. ter bevordering
van Nijverheid, gehouden te Tilburg op 12-14 Julij 1870 (Haarlem, 1870), biz. 6 en 8.
64) Archief der Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel te
Haarlem, inv. no. 219 (1871) sa : brieven van M. C. Verloren d.d. 27 maart 1870
en J. Backer d.d. 2 maart 1870. In dit dossier zijn, zoals blijkt, ook brieven uit
1870 opgenomen.
65) t.a.p., brieven van dr. L. C. E. E. Fock aan de secretaris van het hoofdbestuur
d.d. 11 februari, 4 en 6 maart 1870.
61

)

62)
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eveneens op dit terrein bezig hield. Intussen was via de reeds genoemde
Societe d'Acclimatation een zending eitjes van de zijderups uit Ecuador
ontvangen, welke partij onder diverse belangstellenden ter proefneming
werd verdeeld 66). Tot hen behoorden o.a. de eerder vermelde heer Muller
en P. F. L. Waldeck te Loosduinen. Ook Fock was van de partij. Bij schrijven van 26 mei 1872 liet hij de secretaris van het hoofdbestuur van de
Maatschappij voor Nijverheid weten, dat hij niet vee1 verwachtingen
koesterde van deze proefnemingen. Imrners in de Moniteur des Soies had
hij gelezen, dat de rups uit Ecuador afstamde van daarheen gezonden eitjes
van de Japanse zijdevlinder. Proeven in Frankrijk met de afstamrnelingen
hiervan genomen hadden geen gunstig resultaat opgeleverd. De hier door
Fock uitgesproken reserve ten aanzien van de kans van slagen van proeven
met eitjes van de zijderups uit Ecuador werd later in negatieve zin bevestigd
door eigen proefnemingen. Op 28 februari 1873 berichtte hij het hoofdbestuur van de Maatschappij, dat de uitslag daarvan ongunstig was geweest.
Kort voor de tweede vervelling waren alle rupsen gestorven. Fock verbond
hieraan de conclusie, dat eitjes van de zijdeworm uit een warm klimaat
niet geschikt waren voor de zijdeteelt in koudere streken. Omgekeerd
gold dit bezwaar niet. Zo betrok men in Zuid-Japan voor de zijdecultuur
de eitjes uit de noordelijke provincies van dat land 67 ).
Intussen ging Fock ,steeds onvermoeid voort met zijne pogingen om de
vaderlandsche zijdecultuur aan te moedigen en uit te breiden." Het bestuur
van de Maatschappij vond in hem altijd een gewillige raadgever in zaken
betreffende de zijdeteelt 68 ). Dat het bestuur hem in die tijd als de grote
expert op dit gebied beschouwde, blijkt uit het feit dat de bescheiden over
het aanstaande derde internationale congres (15 september-15 oktober
1872) over de zijdecultuur te Rovereto in Italiaans Tirol, die de minister
van Binnenlandse Zaken aan het bestuur van de Maatschappij had doorgezonden, begin maart 1872 ter advies in handen van Fock werden gesteld 69).
Naar aanleiding van de omstandigheid, dat de zijdeteelt wederom punt
van bespreking zou zijn op de algemene vergadering van de Maatschappij
in juli 1872 te Sneek, stelde Fock het bestuur via een brief op de hoogte van
zijn visie op de stand van zaken betreffende de zijdecultuur in ons land op
dat moment. Hij begon met te wijzen op de proeven die vroeger waren
genomen en die ,een verbazend kapitaal hebben geabsorbeerd en oorzaak
zijn, dat over het algemeen het publiek tegen deze zaak nog zeer ingenomen is." Hij doelt daarbij zeer waarschijnlijk op de door H. Berail en
66) t.a.p., inv. no. 219 (1871) sa; Handelingen der 95e Algemeene Vergadering
van de Ned. Mij. ter bevordering van Nijverheid, gehouden te Sneek op 9-11 Julij
1872 (Haarlem 1872), biz. 13.
67
) Archief der Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel te
Haarlem, inv. no. 221 (1873) 7a: Correspondentie betreffende de zijdeteelt. In
dit dossier bevinden zich ook stukken uit het jaar 1872.
68) Handelingen .... 1872, biz. 12.
69
) Archief der Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel te
Haarlem, inv. no. 220 (1872) 12: Correspondentie betreffende het congres over
zijdecultuur in Rovereto.
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R. Dufour opgerichte naamloze vennootschappen ter bevordering van de
zijdeteelt van resp. 1838 en 1837, die hoge verwachtingen hadden gewekt
maar tenslotte op een mislukking waren uitgelopen. Vandaar dat Pock
minder hard van stapel wilde lopen en er de voorkeur aan gaf ,stil
mijnen gang te gaan en af te wachten totdat de resultaten daar zijn." Hij
wilde beslist niet de naam krijgen , utopieen en onmogelijkheden na te
jagen." Hierbij komt, dat in zijn ogen de zijdecultuur aileen maar als
nevenbedrijf uitgeoefend kon worden en als zodanig ook hoofdzakelijk
bestond in Prankrijk, Italie, Duitsland en Japan. De zijdeteelt beschouwde
hij niet als een bedrijf dat op zich zelf kon drijven. ,Daarom moest die
kolossale inrigting vroeger te Utrecht wel teniet gaan" 70). Bij deze opmerking dacht hij aan de ondememing van Dufour. Het door hem geuite
verwijt is echter niet geheel sportief, omdat hij zelf enkele jaren eerder ook
de oprichting van een naamloze vennootschap ter bevordering van de zijdeteelt had gepropageerd met een groter maatschappelijk kapitaal dan de
door hem veroordeelde maatschappij van Dufour te Utrecht.
Zoals reeds opgemerkt verklaart Pock zich voorstander van een zijdeteelt
nitgeoefend als nevenbedrijf. In die vorm kan ieder, van welke stand of
leeftijd ook, zich er mee bezig houden. Wei zal de activiteit dan aileen
moeten bestaan in het winnen van cocons die verkocht dienen te worden
aan aparte inrichtingen voor bet afhaspelen van de zijdedraad. Hij was mede
tot dit standpunt gekomen ten gevolge van een bezoek aan Berlijn, waar hij
de Haspelanstalt van de beer Huze had bezichtigd. Hij trof daar bergen
cocons aan die bij hoeveelheden van 1 a 2 en zelfs van 50 en 80 kilo waren
aangevoerd door de leden van de Verein fiir Seidenbau. Onder die leden
trof men veel kleinere ambtenaren en dorpsschoolmeesters aan. Elke
vereniging in Duitsland, die zich bezig hield met de verbreiding van de zijdeteelt, bleek een eigen haspelinrichting te hebben.
De vraag is nu, of Pock bet hier gesignaleerde buitenlandse voorbeeld
wilde navolgen of dat hij toch een andere opzet propageerde. Zijn visie op
dit punt formuleert hij als volgt. De ervaring in de afgelopen jaren opgedaan
had aangetoond, dat bet kweken van de zijderups in ons land technisch
mogelijk was. Wat de kosten betreft, waarbij hij uitgaat van de zijdeteelt
als nevenactiviteit, stelt hij, dat men als ruimte een zolder kan gebruiken
of desnoods een beperkt gedeelte van het woonvertrek. Kortom de lokatie
behoeft niet veel geld te vragen. Ook de aanplant van moerbeiheesters in de
vorm van heggen of struiken ziet hij niet als een grote kostenfactor. Met
name op het platteland zijn altijd nog wei verloren hoekjes te vinden,
waarop dit te realiseren is. De zijderupseitjes kunnen het best aan de
gebruikers verstrekt worden door een centrale, die deze importeert uit
Japan of door kruising van vlinders van verschillend ras verwerft. Immers
de eitjes die men zelf van zijdevlinders verkrijgt, geven te vaak rupsen die
voor ziekte zeer gevoelig zijn. De ge'importeerde eitjes kosten hoogstens

70)

Handelingen ... . 1872, biz. 66.
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/3,- per i carton 71). Hiervan kan men 8 a10 kilo zijdecocons kweken 72).
De grootste moeilijkheid die Fock ziet, is bet verkopen van de cocons.
Zolang in ons land geen centrum voor bet afbaspelen der cocons bestaat,
denkt hij aan de oplossing deze te verkopen aan een Haspelanstalt in
Duitsland. Daartoe moet de hoeveelheid in Nederland voortgebracht wel
een voldoende omvang hebben. Zelf wil hij geen toezegging doen hierbij
als intermediair op te treden. lmmers, dan zou de verantwoordelijkheid
voor het uiteindelijk slagen van activiteiten van anderen op bet terrein van
de zijdeteelt teveel op zijn scbouders komen te rusten 73).
In juli 1873 kwam Fock nogmaals op de hier besproken materie terug.
Het niet slagen van de in vorige decennia ondernomen pogingen om de
zijdeteelt in Nederland van de grond te krijgen had naar zijn mening de
volgende oorzaken. In de eerste plaats omdat men het winnen van zijdecocons op kleine schaal, hetwelk voor vrijwel iedereen mogelijk is, niet
beeft ontkoppeld van bet afhaspelen der cocons in bet groot in een aparte
daartoe gespecialiseerde inricbting. In de tweede plaats omdat men onvoldoende op de boogte was van de fysiologie van het insect, zowel wat bet
bewaren van de eitjes betreft als wat het meest gewenste moment van het
uitkomen daarvan is en tenslotte wat ,de opvoeding" van de rupsen aangaat. Vooral het koel bewaren van de eitjes gedurende het voorjaar acht
hij zeer essentieel, opdat een voortijdige ontwikkeling van de kiem wordt
tegengegaan. De eitjes mogen dan pas uitkomen, wanneer de moerbeziebeesters voldoende blad hebben, zodat voor de zijdeworm de aanwezigheid
van voedsel gegarandeerd is. Nu men van de fouten in bet verleden gemaakt
geleerd heeft en hij zelf met zijn experimenten goede ervaringen heeft opgedaan, is Fock vast van plan zijn activiteiten op het terrein van de zijdeteelt
met kracht voort te zetten. Tevens verklaart hij zich bereid zijn ondervinding ten dienste van anderen te stellen, opdat het beoogde doel: de
verbreiding van de inheemse zijdeteelt, werkelijkheid kan worden 74).
Het bestuur van de Maatschappij ontving in de zomer van 1873 bericht
71
) Deze cartons waren doosjes van 35 em. Jengte en 22 em. breedte die elk
ongeveer 25 gram eitjes bevatten. Een gram betekende 1000 eitjes, zodat de inhoud
25.000 eitjes was. De prijs van een heel carton was met vrachtkosten circa/12,-.
Voor het nemen van een proef werd aangeraden met een kwart carton te starten,
vooral als men niet de beschikking had over voldoende moerbeiblad. lmmers
een rups verorberde in de maand van haar bestaan circa 25 gram blad, zodat men
bij een volledig carton 650 kilo blad nodig had. Rond 1870 werden jaarlijks
honderdduizenden van dergelijke cartons uit Japan in Europa ingevoerd: L. C. E. E.
Fock, Handleiding voor de cultuur der Zijderupsen (Haarlem 1873), biz. 10-11;
J. J. van Blitterswijk jr., Materialen en Grondstoffen gebezigd bij de inrichting
van het interieur (Amsterdam 1940), biz. 48.
72) Voor een kilo cocons, bevattende 700 a 800 stuks, werd gemiddeld /2,- a
/2,50 betaald. Een vol carton kon 32 a 40 kilo cocons opleveren, waaruit circa
2 kilo zuivere zijde te verkrijgen vie!: Fock, a.w, biz 11 en 19; Blitterswijk, a.w.,
biz. 49.
73
) Handelingen der 95e Algemeene Vergadering der Ned. Mij. ter bevordering
van Nijverheid, gehouden te Sneek op 9-11 Julij 1872 (Haarlem 1872), biz. 66-67.
74
) Handelingen der 96e Algemeene Vergadering der Ned. Mij. ter bevordering
van Nijverheid, gehouden te Utrecht op 8-10 Julij 1873 (Haarlem 1873), biz. 63-64.
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van Pock, dat de teelt van de zijderups bij hem uitstekend was geslaagd.
Hiervoor had hij circa 1500 kilo blad gebruikt van moerbezieheesters die
hij drie jaren tevoren als jonge struiken had uitgeplant op Iichte zandgrond.
Hij had nu de beschikking over duizenden cocons van goede kwaliteit.
Omdat hij niet in de gelegenheid was de algemene vergadering op 8-10
juli 1873 te Utrecht bij te wonen om daar verslag te doen van zijn bevindingen, nodigde hij belangstellenden uit zijn kwekerij te bezoeken. Het
bestuur achtte dit een goed idee en adviseerde de aanwezigen op de vergadering tevens een bezoek te brengen aan de kwekerijen van rnr. J. H.
Schober op diens landgoed ,Schovenhorst" onder Putten 75 ).
EEN HANDLEIDING VOOR DE ZIJDETEELT

Begin 1873 verscheen onder de naam van Pock een Handleiding voor de
Cultuur der Zijderupsen. Aan deze studie, waarop wij verder nog zullen
ingaan, werd veel belang gehecht, hetgeen tot uitdrukking kwam in de
toekenning aan de auteur van de gouden medaille van de Maatschappij
en in de uitgave van het manuscript dat in november 1872 was voltooid, in
de reeks Handelingen en Mededeelingen van genoemde vereniging. Reeds
op 3 februari 1873 liet koning Willem III weten met belangstelling kennis
te hebben genomen van dit geschrift 76) .
Omdat het initiatief tot de hiervoor vermelde publikatie was uitgegaan
van het bestuur van de Maatschappij , valt het te begrijpen, dat dit aan de
uitgave een inleiding deed vooraf gaan. Dit is een belangrijk stuk geworden,
omdat hierin de ideeen naar voren komen die bij de Maatschappij zelf
leefden. Allereerst wordt gewezen op de omstandigheid, dat de Maatschappij al vanaf haar oprichting in de achttiende eeuw zich had ingezet om
een inheemse zijdeteelt te realiseren. Het bestuur acht dit een goede zaak,
omdat ,hier te Iande en klirnaat en volksaard uitmuntend geschikt zijn voor
de zijdecultuur, zoals die thans ook in Duitschland met groot voordeel
wordt toegepast." Was tot voor kort de zijdeteelt een zaak van de maatschappelijke elite, nu propageert het bestuur ,een volkszijdecultuur".
In dit kader is een beknopte en eenvoudige handleiding een eerste vereiste.
De vroegere literatuur was te ingewikkeld voor de gewone man . Het standaardwerk uit 1833 van A. Martini van Geffen, Handleiding ter bevordering
van de zijdeteelt in Nederland beschouwt het bestuur als te uitvoerig, te
moeilijk en ,niet genoeg op het gebruik door het volk ingerigt." Dit was
juist, omdat die auteur zich in eerste instantie gericht had op de bezitters
van landgoederen, als zijnde toen de meest geeigende groepering om met de
zijdeteelt te experimenteren. Een ander motief was, dat aan genoemde
studie uit 1833 ,de nieuwste inzigten aangaande een volkszijdecultuur"
ontbraken.
a.w., biz. 64, 94-95.
Archief der Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel te
Haarlem, inv. no. 221 (1873) 7a : Correspondentie betreffende de zijdeteelt; Handelingen der 96e Algemeene Vergadering ... , biz. 36, 63 en 69.
75)
76)
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De denkbeelden van Pock over de kweek in het klein als vorm van
nevenarbeid en de door hem uitgesproken wenselijkheid, dat in ons land
een onderneming tot stand gebracht zou worden waar ieder de gewonnen
zijdecocons tegen een billijke prijs kon verkopen, onderschrijft het bestuur
volledig. Het oprichten van grote zijdekwekerijen wijst het wegens de hoge
daaraan verbonden kosten als niet realisabel af. Een interessante suggestie
van het bestuur is het vermelden waard. Overtuigd dat in wees- en werkhuizen, in gevangenissen en in gestichten voor krankzinnigen veel nutteloze
arbeid werd verricht, stelt het bestuur de vraag, of ,men in zulke inrigtingen niet zeer gemakkelijk de zijdecultuur zou kunnen invoeren." Grond
en lokalen waren daar wel hiervoor te vinden, terwijl de arbeidskosten bij
de zeer intensieve zijdeteelt in dit geval niet telden. Een ander argument dat
het bestuur als pleitend voor een verbreiding van de zijdeteelt naar voren
brengt, is de uitspraak, dat er in Nederland toentertijd een grote behoefte
bestond aan arbeid voor vrouwen en meisjes. Aangezien de zijdeteelt niet
gepaard ging met zware lichamelijke arbeid maar juist een attente en
zorgvuldige benadering vereiste, werd het werk in deze sector als zeer geschikt voor vrouwen en meisjes geacht.
Het gedeelte waar Pock zelf aan het woord is, geeft een aantal opvattingen die reeds eerder in dit artikel aan bod kwamen, zodat herhaling hier
niet op zijn plaats is. Wei valt te vermelden, dat hij bij de uitbreiding van de
zijdeteelt geen gevaar aanwezig acht, dat er een overproduktie van ruwe
zijde zal ontstaan. Hij baseert deze mening op de omstandigheid, dat de
zijdeweverijen nog steeds een tekort aan garen hadden, en op het feit dat de
vraag naar zijden weefsel gezien de toenemende welvaart alleen maar
groter werd.
De publikatie van Pock richt zich vooral op het verstrekken in eenvoudige taal van een aantal richtlijnen van hoe te handelen bij de kweek van de
zijderups. Of deze brochure van twintig bladzijden in grote mate verspreid
is en daardoor aan zijn doel heeft beantwoord, is ons niet bekend. Dat dit
geschrift met name bedoeld was voor degenen die zich praktisch met de
zijdeteelt wilden bezig houden, blijkt behalve uit de opzet ook uit het
,Berigt aan alle belangstellenden in de aanmoediging der Zijdecultuur in
Nederland", dat op de achterzijde van de omslag gedrukt is. Deze mededeling houdt in, dat allen die naar aanleiding van het lezen van het geschrift
van Pock zich op de zijdeteelt willen gaan toeleggen, zich tot de auteur,
woonachtig te Amersfoort, kunnen wenden. Volgens de tekst is Pock gaarne
bereid de nodige inlichtingen te verstrekken over het verkrijgen van zijderupseitjes en van moerbezieheesters alsook over de mogelijkheden tot
verkoop van de gewonnen zijdecocons 77) .
77) L. C. E. E. Fock, Handleiding voor de cultuur der Zijderupsen, verschenen
in de Handelingen en Mededeelingen van de Ned. Mij. ter bevordering van Nijverheid 1873, le stuk (Haarlem 1873).
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NmUWE IMPULSEN
Direct na het verschijnen van de brochure van Fock heeft het bestuur
van de Maatschappij een grote actie ontketend. Allereerst werden de
besturen van de departementen aangespoord in eigen kring propaganda
te maken om zich op de zijdeteelt toe te leggen. Met name dacht men daarbij
aan het stimuleren van particulieren en besturen van liefdadige instellingen
om over te gaan tot de aanplant van moerbezieheesters, tot de aanschaf
van eitjes van de zijderups en tot het experimenteren hiermee. Degenen die
tot het nemen van proeven genegen waren, zouden kunnen rekenen op de
steun van Fock die ,met zijne bekende ervaring" bereid gevonden was
praktische adviezen te geven 78).
Reeds op 22 februari 1873 kwam op deze uitnodiging een reactie van het
bestuur van het departement Arnhem. Dit had advies ingewonnen bij twee
!eden die zich met de zijdecultuur hadden bezig gehouden. De conclusie
van beide heren was, dat invoering van de zijdeteelt in Arnhem en omgeving
een uiterst moeilijke zaak zou zijn. In het verleden had men al meerdere
malen moeten ervaren, dat hieraan grote problemen waren verbonden.
Mede daarom berichtte dit departement ,de groote wenschlijkheid van de
aanmoediging der zijdecultuur" niet in te zien 79).
Het bestuur van het departement Groningen had naar aanleiding van de
brief van het hoofdbestuur een commissie ingesteld om over de zaak van de
zijdecultuur rapport uit te brengen. Het advies viel negatief uit, omdat de
commissie als een bezwaar zag, dat de opkweek van de zijderups diende
te geschieden in een vertrek dat op het zuiden lag en vrij moest zijn van
tabaksrook. Deze voorwaarde beperkte de mogelijkheden zeer. Verder
werd als probleem ervaren de moeilijkheid van de aanplant van moerbeziebomen en het verkrijgen van voldoende blad, vooral in het laatste vervellingsstadium van de rupsen die dan zeer veel voedsel nodig hadden. Tot
slot werd als argument aangevoerd, dat de teelt voor de Groninger werkman te gecompliceerd zou zijn 80).
Van de zijde van het departement Deventer kwam op 1 maart 1873 de
suggestie, dat het hoofdbestuur aan de rijksoverheid zou voorstellen langs
de openbare weg en langs de spoorbanen moerbeziebomen aan te planten.
Daardoor zou iedereen die dit wenste ,ook minvermogenden", op een
gemakkelijke wijze aan het nodige voedsel voor de zijderups kunnen komen,
zodat de zijdeteelt een volkszaak kon worden 81).
Binnen de kring van het departement 's-Gravenhage werd een soortge78) Archief der Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel te
Haarlem, inv. no. 221 (1873) 73 : brief van het hoofdbestuur aan de besturen van de
departementen d.d. 31 januari 1873.
79) t.a.p., brief van het bestuur van het departement Arnhem aan het hoofdbestuur d.d. 22 februari 1873.
80) t.a.p., brief van het bestuur van het departement Groningen aan het hoofdbestuur d.d. 20 mei 1873.
81) t.a.p., brief van het bestuur van het departement Deventer aan het hoofdbestuur d.d. I maart 1873.
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lijk geluid gehoord. Doordat hier een ingenieur van de Hollandsche IJzeren
Spoorweg-Maatschappij bestuurslid was, gingen de gedachten vooral uit
naar het beplanten van de taluds der spoordijken met moerbeziestruiken.
Men wilde hiertoe de spoorwegwacbters inscbakelen. Klaarblijkelijk beeft
bet boofdbestuur over de in bet Haagse departement naar voren gebracbte
visie bet oordeel gevraagd aan dr. Fock. Deze reageerde zeer instemmend
en adviseerde de directies van de spoorwegmaatschappijen te betrekken bij
de bevordering van de inheemse zijdecultuur. Hij schreef geconstateerd te
hebben, dat kleine stukjes grond, aan de voet van de spoorbaan gelegen,
tot moestuin beschikbaar waren gesteld. Dergelijke perceeltjes en eveneens
de erven bij de kleinere stations waren meestal omheind met beukenhagen
of beggen van ander plantmateriaal met als enige functie afsluiting te geven.
Hiertoe zou men voor dezelfde kosten even goed moerbeziebeesters kunnen
gebruiken, waarvan het blad dan tevens produktief gemaakt kon worden
ten behoeve van de zijdeteelt. Voor de aanplant van een heg van 50 meter
lang waren 250 struiken nodig, in een dubbele rij gezet. De aanschafprijs
van dit plantmateriaal bedroeg /15,- totaal. Gebruikte men de heesters
niet voor een beg, dan waren voor de aangegeven lengte bij een beplanting
in vier rijen op de zuidelijke of oostelijke belling van de spoorbaan 250 a 300
stuks voldoende 82) .
Zowel de in het Haagse departement ontwikkelde gedachte als de positieve reactie daarop van Fock waren voor het hoofdbestuur aanleiding zich
bij brief van 20 maart 1873 te wenden tot de directie van de Maatschappij
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. Het antwoord van de directeurgeneraal van deze onderneming gaf blijk van een principiele bereidheid
door het planten van moerbeziestruiken langs de banen van de staatsspoorwegen de zijdecultuur te bevorderen. De verwezenlijking van dit
plan stuitte echter op overwegende bezwaren. Ten eerste zou de aanplant
aanzienlijke investeringen vereisen die pas later rendabel zouden worden.
Begon de zaak na verloop van tijd geld op te leveren, dan moest ingevolge
een bepaling in de concessie 4/5 deel van de opbrengst aan het Rijk uitgekeerd worden. Het 1/5 deel dat voor de Maatscbappij overbleef, zou nooit
voldoende zijn om de kosten van aanleg en van onderboud ook maar
enigszins te dekken . Met beroep op genoemde bepaling meende de directie
niet in staat te zijn op het voorgestelde plan in te gaan 83).
Daags na de brief aan de Staatsspoorwegen ging er ook een schrijven
over hetzelfde thema uit naar de directie van de Hollandsche IJzeren
Spoorweg-Maatschappij. Hierop kwam pas op 20 november 1873 een
antwoord. Deze reactie is wegens de gebruikte argurnentatie bepaald interessant. Allereerst werd gesteld, dat serieus was onderzocbt, in boeverre
de teelt van zijderupsen ,een bron van inkomsten zoude kunnen zijn voor
82
) t.a.p., brief van het bestuur van bet departement 's-Gravenhage aan bet
hoofdbestuur d.d. 28 februari 1873 en brief van dr. L. C. E. E. Fock aan de
algemeen secretaris van het hoofdbestuur d.d. 9 maart 1873.
83) t.a.p., brief van de directeur-generaal van de Maatschappij tot Exploitatie
van Staatsspoorwegen aan het hoofdbestuur d.d. 21 mei 1873.
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de langs den spoorweg wonende arbeiders en wachters". De zaak was
besproken met enkele van deze beambten die echter met nogal wat bezwaren waren gekomen. Die kwamen hierop neer, dat bijna alle spoorwegwachters op de lijn van de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij
waren vervangen door hun vrouwen, terwijl de man de gehele dag op de
baan werkzaamheden had te verrichten. De vrouw moest haar tijd verdelen
,tusschen de waarnerning van haren poste en de zorg voor haar gezin". De
kinderen bezochten bijna allen een school en moesten daarna door werken
wat bijverdienen. Zodoende bleef er geen tijd over voor ,de noodige zorg
aan de zijderupsencultuur". Bovendien waren de woningen van dit personeel
te klein om te kunnen voldoen aan de eisen die Fock in zijn Handleiding
had gesteld. Verder bestond er nog de moeilijkheid, dat een uitgaaf van
f 15.- voor de aankoop van moerbezieheesters bezwaarlijk was bij het
beperkte inkomen van de spoorwegwachters. Als speciaal probleem werd
nog genoemd, dat het personeel en met hen hun gezinnen nogal eens
verplaatst werden van het ene baanvak naar het andere, waarbij dan niet
altijd de zekerheid zou bestaan tot , voortzetting hunner industrie".
Zag de directie van de Staatsspoorwegen het probleem inzake de zijdeteelt vooral in het niet rendabel zijn van de door deze maatschappij daartoe
te verrichten investeringen, de directie van de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij stelde zich op het standpunt, dat de betreffende aangelegenheid een zaak was van het personeel, waar de maatschappij buiten
stond. Hoewel de bezwaren van die zijde breed werden uitgemeten, was de
slotconclusie van de brief van 20 november toch, dat de door de Maatschappij ter bevordering van Nijverheid ,in het werk gestelde pogingen
om de zijdecultuur tot een nationalen tak van nijverheid te maken sympathie en ondersteuning verdienen" 84 ).
Naast de spoorwegen was er nog een andere categorie, waarvan men veel
verwachtte inzake het bevorderen van de zijdeteelt, nl. die der strafinrichtingen, die der instellingen van liefdadigheid en die der krankzinnigengestichten. Ret hoofdbestuur van de Maatschappij van Nijverheid had via
een advertentie in de Haarlemmer Courant de besturen van genoemde
instellingen uitgenodigd de zaak van de zijdeteelt ,te helpen aanmoedigen".
Fock zelf had zijn hoop vooral gesteld op medewerking van de zijde van de
strafinrichtingen, waarbij hij specifiek dacht aan activiteiten op het terrein
van het afhaspelen van de zijdecocons. Om niet geheel afhankelijk te zijn
van de welwillendheid van buitenlandse Haspelanstalten had hij een beroep
gedaan op de directie van de inrichting te Montfoort voor jeugdige vrouwelijke veroordeelden. Voor het kweken van moerbezieheesters en het winnen
van zijdecocons had hij van de directie van het krankzinnigengesticht te
Delft de toezegging verkregen, dat men daar op dit gebied proeven zou
gaan nemen. Verder bepleitte Fock, dat men op de terreinen van de straf-

84) t.a.p., brief van de administrateur van de Hollandsche IJzeren SpoorwegMaatschappij aan het hoofdbestuur d. d. 20 november 1873.
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inrichtingen in Veenhuizen op uitgebreide schaal zich zou gaan toeleggen
op de zijdeteelt 85).
Een reeds eerder gesignaleerd probleem bleek ook nu weer moeilijk tot
een oplossing te brengen, nl. het punt van het afhaspelen van de zijdecocons. Vooral wanneer het grotere partijen betrof, lukte het niet deze
bewerking in ons land op bevredigende wijze te Iaten plaats vinden. Fock
had daarom contact opgenomen met enkele Haspelanstalten in Duitsland.
Deze werkten aileen vanaf juli tot uiterlijk november, zodat verzending
vanuit Nederland binnen die periode zou dienen plaats te vinden. Zoals
reeds vermeld had Fock om niet volledig op het buitenland aangewezen
te zijn voor het verrichten van deze werkzaamheid, contact gezocht met de
strafinrichting te Montfoort 86).
HANDICAPS

Een handicap voor de ijveraars inzake de zijdeteelt was, dat evenals in
1872 ook in 1873 de prijs voor de eitjes van Japanse oorsprong zeer hoog
was. Voor drie cartons betaalde Fock 95 Franse francs. Men bleek ondanks
aile ondernomen pogingen toch primair op deze import te zijn aangewezen,
omdat de na verloop van tijd in Nederland verkregen eitjes van de zijdevlinder uiteindelijk toch niet van goede kwaliteit bleken te zijn. Het mislukken van de proeven hiermee berokkende, naar Fock op 3 maart 1873
opmerkte, de propaganda voor de inlandse zijdetee1t ,zeker groot nadeel".
Bovendien was men van import afhankelijk, omdat sedert het begin der
zeventiger jaren weer ziekten heersten onder de zijderupsen. Zowel het ontstaan als de verspreiding daarvan waren voor de mens van toen niet te
verklaren. In deze situatie stood Fock zeer gereserveerd tegenover het doen
van proeven met de eitjes van de Nederlandse zijdevlinder. Daarom weigerde hij ook te experimenteren met eitjes die anderen in den Iande hem wilden
toezenden. Hij wilde voorkomen door mislukkingen ,de publieke opinie
tegen de zaak te stemmen". Fock beperkte zich derhalve zeer bewust tot
eitjes van de Japanse zijdevlinder. Dit betekende wei weer een extra financiele last die het nog moeilijker maakte tot een lonende exploitatie te
komen 87 ).
Een ander probleem waarmee Fock worstelde, was het punt van de
verkoop van de afgehaspelde zijde. Deze zaak was ,voor de invoering van
de zijdecultuur alhier van het grootste belang". Voor het oplossen van die
essentiele kwestie had hij contact gezocht met zijdefabrikanten in binnenen buitenland. De aan te bieden hoeveelheid zijdegaren was echter te
beperkt om voor deze ondernemers interessant te zijn. Voor 1873 verwachtte hij, wanneer tegenslagen uitbleven, een nogal aanzienlijke waarde
aan zijde te kunnen offreren. Hij zocht daarom naar een afnemer en schakel85) t.a.p., brief van Fock aan het hoofdbestuur d.d. 28 februari 1873 en brief
van het hoofdbestuur aan Fock d.d. 12 april1873.
86) t.a.p., brief van Fock aan het hoofdbestuur d.d. 4 februari 1873.
87) t.a.p., brieven van Fock aan het hoofdbestuur d.d. 28 februari en 3 maart
1873.
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de hiertoe het hoofdbestuur van de Maatschappij in. Niet de hoogste prijs
was daarbij voor hem doorslaggevend maar wei de zekerheid, dat het
geproduceerde zou worden afgenomen. Hij dacht een hoeveelheid van
12 a 15 kilo te kunnen leveren. Aan secretaris F. W. van Eeden, wiens
bemiddeling hij inriep, vroeg Fock toezending van een monster van de
beste Japanse ruwe zijde om deze als norm aan te houden bij het afhaspelen
van de door hem in Amersfoort gewonnen cocons 88).
Van Eeden heeft de brief van Fock meteen doorgezonden naar de directie
van Van Gelder en Zonen met het verzoek om advies. De reactie van de
heer P. Smidt van Gelder kwam reeds op 10 april 1873. Deze schreef, dat
het beslist moeilijk zou zijn een afnemer voor de Amersfoortse zijde te
vinden. Hij merkte dienaangaande op: ,Het is eene zoogenaamde liefhebberij industrie, die met zulke onbeduidende hoeveelheden aan de markt
komt, dat het voor een fabriekant eigenlijk niet den moeite waard is er
mede te beginnen". Bij een aanbod van enkele honderden kilo's zouden
er naar zijn mening grif kopers te vinden zijn. Maar wat moest men met
,een partijdje van 10 of 15 kilo" aanvangen? Hiervoor was geen makelaar
te vinden. Wat kon zo iemand daaraan verdienen? Als enige uitkomst om de
ruwe zijde te plaatsen zag Smidt van Gelder het zoeken van een fabrikant
van zijden stoffen of van naaizijde, die uit sympathie de zaak van dr. Fock
zou willen steunen. Als man die daarbij mogelijk bemiddelend kon optreden,
noemde hij de naam van de Amsterdamse makelaar in zijde A. B. van der
Vies. Tot slot stelde hij dat, wanneer Fock geen grote partijen had aan te
bieden, zijn zijde ,een liefhebberij artikel zal blijven, maar nooit een
handelsartikel zal worden" 89 ).
Uit een toevallige ontmoeting kort na deze brief tussen Smidt van Gelder
en Van der Vies resulteerde het advies van laatstgenoemde, dat Fock zijn
produkt zou insturen naar de voorjaarsveiling van ruwe zijde, die door de
Nederlandsche Handel-Maatschappij georganiseerd werd. lmmers daar
kwamen aile geinteresseerde kopers samen, die het door Fock aangeboden
partijtje dan met de andere kavels ruwe zijde zouden kunnen meenemen.
Maar ook als dit niet gebeurde, bestond toch nog altijd de kans, dat hij de
belangstelling van enkele fabrikanten zou weten te trekken en daardoor
met hen in verbinding zou komen 90).
Dat de door Fock aangesneden kwestie niet op de lange baan werd
geschoven, blijkt uit het feit dat secretaris Van Eeden al op 12 april 1873
een uitvoerige brief naar hem verzond. Deze verklaarde zich gaarne bereid
zijn medewerking te geven om een koper te vinden voor de in Amersfoort
gewonnen zijde. De door Fock genoemde naam van de beer Travaglino
te Haarlem kon echter geen uitkomst bieden. Immers deze figuur die binnen
de Maatschappij vele jaren een actieve rol had gespeeld, was nu door hoge
ouderdom en ziekte niet meer in staat als bemiddelaar op te treden, terwijl
88)
89)
90)

t.a.p., brief van Fock aan het hoofdbestuur d.d. 6 april 1873.
t.a.p., brief van P. Smidt van Gelder aan F. W. van Eeden d.d. 10 april 1873.
t.a.p., brief van P. Smidt van Gelder aan F. W. van Eeden d.d. 11 april 1873.

PROEVEN MET EEN INHEEMSE ZUDETEELT 1850-1875

211

<liens Haarlemse zijdefabriek al sedert enige tijd buiten werking was. Voor
van Eeden was A. B. van der Vies, de voornaamste makelaar te Amsterdam
in ruwe zijde, de aangewezen persoon om over het probleem van de afzet
advies te geven. Hij adviseerde Fock dan ook bij die deskundige op bezoek
te gaan. lndien deze voor de zaak te winnen was, kon zijn hulp zeer veel
betekenen. Wel ried Van Eeden Fock aan om Van der Vies vooral ,als
mensch" en niet ,als koopman" te benaderen, omdat het immers een
geenszins lucratieve aangelegenheid betrof. Kortom, medewerking zou op
sociale titel gevraagd dienen te worden.
Om de kwestie van de verkoop van inlandse ruwe zijde ook op andere
fronten van de grond te krijgen, deed secretaris Van Eeden het voorstel op
de aanstaande vergadering van de Maatschappij te Utrecht dit punt op te
nemen onder de daar te behandelen thema's. Hij verwachtte, dat dit kon
bijdragen ,tot het goede doe!". Verder zegde hij toe desgewenst namens de
Maatschappij een nadere aanbeveling te zullen doen uitgaan naar de heer
Vander Vies en zo nodig ook naar de directie van de Nederlandsche HandelMaatschappij 91) .
Aan de suggestie de beer Van der Vies te gaan bezoeken en persoonlijk
bij hem de belangen van de inlandse zijdeteelt te bepleiten, heeft Fock
gehoor gegeven 92). Wat het resultaat van dit bezoek is geweest, is niet in de
archiefstukken te vinden. Na 14 april1873 houdt de stroom van brieven van
Fock plotseling op. Is het contact met Van der Vies op een teleurstelling
uitgelopen? Men is geneigd dit aan te nemen, omdat in de correspondentie
van de Maatschappij de naam van Fock nu in de nevelen verdwijnt. Heeft
deze idealist moeten ervaren, dat ,een zaak uit Iiefhebberij" niet voldoende
levenskracht bezat om uit te groeien naar het niveau van een ,gevestigde
industrie"? Het plotseling opdrogen van de bronnen over deze aangelegenheid doet een breukpunt vermoeden. Waarschijnlijk heeft Fock, nu
de laatste schakel in de keten van fasen van voortbrenging, namelijk de
afzet van het eindprodukt, niet te realiseren vie!, de moed opgegeven .
EEN SNELLE AFGANG
Na de vele optimistische geluiden die met name rond ,de opmars" van
dr. Fock te horen waren, en gezien ook de goede verwachtingen die hij zelf
tot in 1873 had, is het wel zeer verwonderlijk, dat vanaf 1874 een stilte
daalt over deze zaak die nog kort tevoren zoveel belovend had geschenen.
In het archief van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en
Handel te Haarlem is het laatste dossier over de zijdeteelt te vinden op het
jaar 1873 93). Daarna hebben wij geen stukken meer aangetroffen die op de
onderhavige materie betrekking hebben. Het blijft een raadsel.
91) t.a.p., brief van F. W. van Eeden aan dr. L. C. E. E. Fock te Amersfoort
d.d. 12 april1873.
92
) t.a.p., brief van Fock aan Van Eeden d.d. 14 april1873.
93) Archief der Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel te
Haarlem, inv. no. 221 (1873) 7"': Correspondentie betreffende zijdecultuur.
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Op te merken valt, dat Fock langzamerhand als enige pionier was overgebleven in de loop van de zeventiger jaren. Dit was natuurlijk een te smalle
basis om een nieuwe tak van bedrijvigheid op nationale grondslag gerealiseerd te krijgen. Hoewel Fock in 1879 Amersfoort verliet en naar Bussum
verhuisde, geeft dit geen afdoende verklaring, waarom hij na 1873 niet meer
naar voren treedt. Zijn neef A. M. C. van Cooth die bij het overlijden van
Fock op 3 juli 1904 een necrologie schreef, vermeldt, dat de Amersfoortse
arts rond 1870 nog zeer hoge verwachtingen koesterde van het gunstig
effect van de introductie van de zijdeteelt voor ons land. Het bleken daarna
echter vooral kleine praktische problemen te zijn, waarop de zijdecultuur
in het groot beoefend strandde. Deze moeilijkheden bestonden met name
hierin, dat de aangeplante moerbeziestruiken juist op het moment dat de
zijderupsen na de derde en vierde vervelling zeer veel voedsel gebruikten,
onvoldoende blad daartoe hadden. Kortom, wanneer men de experirnenteerfase verliet en overging tot produktie in het groot, werd men met aparte
prob1emen geconfronteerd die men niet direct in staat was te overwinnen.
Een zakelijke exploitatie van de zijdecultuur stelde nu eenrnaal zijn eigen
eisen aan het ondernemerschap. Doordat dit niet voorzien werd en men de
overgang van liefhebberij naar zakelijke opzet als een kwestie van zuiver
kwantitatieve vergroting zag, konden hierdoor veel moeite en aanzienlijke
kosten uiteindelijk tevergeefs zijn. Voor Fock gold het gezegde: oleum et
operam perdidi 94).
Wat het algemeen psychologisch klimaat in den Iande betreft ten aanzien
van de pogingen hier de zijdecultuur in te voeren, valt op te merken, dat
deze vrijwel constant een teken van tegenspraak zijn geweest. In de jaren
dertig werd al vee! voor en tegen de zijdeteelt in Nederland geschreven.
De auteur van een studie uit het begin van de veertiger jaren kwalificeerde
het kweken van de moerbezieboom en de teelt van de zijdeworm als ,geene
onverschillige zaken". Integendeel hij verwachtte hiervan, dat ,de landbouw en het fabrijkwezen daaruit aanzienlijke voordeelen plukken kunnen" 95). Een negatief geluid valt te beluisteren in 1841. Toen verscheen in
de Arnhemsche Courant een artikel, waarin de inlandse zijdeteelt als ,kluchtig" wordt afgedaan 96). Dit slaat op de sterk individuele experimenteerdrift van vele particulieren die in het wilde weg tot de meest zonderlinge
proefnerningen kwamen en die meenden, dat wat op zeer kleine schaal en
vaak op basis van toeval was gelukt, grote perspectieven voor de toekomst
open de. Deze ,heeren": juristen, artsen, grootgrondbezitters en anderen,
94) A. M. C. van Cooth, Dr. L. C. E. E. Fock, in: Katholieke IIlustratie, jrg.
XXXVIII (1904), biz. 274.
95) A. H. van der Boon Mesch, Over het Nederlandsche Fabrykwezen en de

middelen om hetzelve te bevorderen en in bloei te doen toenemen (Haarlem 1843),
biz. 29.
96) Arnhemsche Courant van 24 oktober 1841. Reactie hierop in het Provinciaal
Dagblad voor Noord-Braband van 26 oktober 1841. Dit alles naar aanleiding
van een artikel van H. Berail in het Handelsblad, waarin deze zijn geloof had
uitgesproken, dat in Nederland gunstige perspectieven lagen voor een kunstmatige
zijdeteelt op basis van ,een rationeel systeem".
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kan men wel hun naief optimisme verwijten, maar ze probeerden het toch
maar. Een meer fundamenteel bezwaar is, dat de proeven te weinig gecoordineerd geschiedden. Een centrale leiding zou hierbij richting gevend
hebben kunnen werken.
De hiervoor aangesneden kwestie kwam pregnant naar voren in een
brief d.d. 5 augustus 1864 van H. Berail die door zijn werk v66r 1850 als een
van de weinige echte deskundigen kan worden beschouwd. In dit schrijven
aan de directie van het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam merkt hij op
, dat de invoering der zijdeteelt eene geheel andere zaak is dan het opvoeden
van eenige zijdewormen en het winnen van eenige zijdepoppen." Het
laatste kan als een aardige liefhebberij door een ieder gedaan worden.
, Doch alle deze kleine afzonderlijke ondernemingen, zonder magt of
eenheid, zullen voor die invoering in den aanvang meer schade dan nut
aanbrengen." Berail is van mening, dat aileen een grootscheepse aanpak
succes belooft. De enige weg om dit te bereiken ziet hij in ,eene magtige
vereeniging van eendragtige tot hetzelfde doel te zamen werkende personen." Deze organisatie zou vanuit een centraal punt Ieiding moeten
geven en er op dienen toe te zien, dat het werk in het veld volgens vaste
richtlijnen plaats vond 97). De kwestie van de goede organisatievorm is dus
een centrale opgave. Over de geschiktheid van het Nederlandse klirnaat
behoeft geen discussie te bestaan, omdat dit volgens hem zonder meer
geschikt is tot het realiseren van een inlandse zijdeteelt. Basis hiervoor was
echter wel een voldoende aanplant van de witte moerbezie. Er waren in ons
land genoeg kundige boomkwekers aanwezig om te zorgen, dat de moerbezieboom, in Frankrijk genoemd , l'arbre de la benediction de Dieu",
hier in de vereiste hoeveelheid voorhanden zou zijn 98).
Toen op de agenda van de algemene vergadering van de Maatschappij
van Nijverheid als punt 12 op de agenda stond: ,Is eene uitbreiding der
zijdeteelt in Nederland mogelijk en voordeel beloovend?", kon men daarop
nog een bevestigend antwoord geven 99). In 1874 lezen wij echter in het
tijdschrift De Volksvlijt, dat betreffende de zijdecultuur ,de zaak is opgegeven" 100). Kortom, binnen een jaar is de opgaande lijn van hoopvolle
verwachting omgebogen naar het dal van het pessimisme, dat de zijdeteelt
in Nederland niet tot bloei was te brengen.
Zoals eerder al opgemerkt was het een kwetsbaar punt, dat de introductie
van de zijdeteelt te sterk afhankelijk was van het enthousiasme van enkele
mensen. Wanneer dezen die niet op !outer zakelijke basis werkten en in het
97) Een afschrift van deze brief is opgenomen in de Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant van 30 augustus 1864.
98 ) Provincia1e Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant van 13
september 1864.
99) Punten van Beschrijving voor de 94e Algemeene Vergadering der Ned. Mij.
ter bevordering van Nijverheid, te houden te Haarlem op 11-13 Julij 1871 (Haarlem
1871), blz. 10.
100) De Volksvlijt, tijdschrift voor nijverheid, landbouw, handel en scheepvaart,
uitgegeven door 't Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam, o.r.v. J. A. van Eyk
(Amsterdam 1874), biz. 367.
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algemeen geen grote bedragen daarin hadden gestoken, hiermee om welke
reden dan ook stopten, bleek de basis te smal te zijn om een constante
voortzetting te garanderen. Bovendien moet gesteld worden, dat het stadium
van experimenteren hier te lang bleef duren, waardoor ons land zich niet
voldoende snel kon ontwikkelen tot een produktiegebied dat op gelijke
voet stond met andere Ianden. Daar had de overheid via premies en diverse
gunstige regelingen in tegenstelling tot hier de zijdecultuur gestimuleerd.
Verder speelde een rol, dat in ons land geen particulier te vinden was die
grote kapitalen wilde spenderen aan een als ongewis beschouwde zaak,
hetgeen niet bevorderlijk werkte om de inheemse zijdeteelt uit zijn experimenteerstadium op te heffen. Vervolgens was een belemmering, dat het
loonniveau in Nederland, hoewel voor de tegenwoordige begrippen laag,
in vergelijking met andere Ianden op het Europese vasteland toch te hoog
was. Dit was een handicap juist voor de zijdeteelt die zeer arbeidsintensief
was en slechts met zeer goedkope werkkrachten beoefend kon worden,
aangezien anders de ruwe zijde onbetaalbaar werd.
Naast genoemde factoren valt nog een element te noemen van een
duidelijk structureel karakter, dat een negatieve invloed had op een voorspoedige ontwikkeling in Nederland in de periode rond 1870. Wij denken
hierbij aan de invoering van het vrijhandelsstelsel in ons land in 1862.
Daardoor was het klimaat om hier op grootscheepse wijze de cultuur van
een nieuw produkt in te voeren en deze te halen uit de sfeer van een interessante vrijetijdsbesteding en een zakelijke grondslag te geven, niet meer
zo gunstig. lmmers in de gedachtenwereld van het economisch liberalisme
dient de voortbrenging van goederen daar te geschieden, waar de omstandigheden het meest optimaal zijn. Niet ontkend kan worden, dat bijv. in
Frankrijk de condities gunstiger lagen dan hier. Nude importbeperkingen
steeds verder afbrokkelden en nationalistische beschermende maatregelen
uit de tijd waren, werd het toch wei heel moeilijk om in ons land iets met
succes en concurrerend op gang te brengen, wat elders al floreerde.
Het voorgaande wil niet zeggen, dat het onmogelijk was een nieuwe tak
van bedrijvigheid te introduceren. Het succes van de beetwortelsuikerindustrie is er een voorbeeld van. Hierbij dient wei te worden aangetekend, dat
de voorwaarden daarvoor in ons land gunstig waren. Betreffende de zijdeteelt bleven de initiatieven, wat het agrarische aspect aangaat: de kweek
van moerbeziestruiken waarvan het blad tot voedsel diende voor de zijderups, te versnipperd evenals de pogingen om de technische problemen bij
het afhaspelen van de zijdecocons en bij het spinnen van de draad te overwinnen. Hierdoor kon een vruchtbaar samengaan van de agrarische kant
en van het . industrieel aspect, zoals bij de beetwortelsuikemijverheid te
constateren viel, niet slagen. Bij het doordringen van de vrije markteconomie richt in ons land de keuze zich op andere artikelen dan het voortbrengen van de ruwe zijde. De zijdeteelt concentreert zich daar in Europa,
waar de omstandigheden het meest gunstig zijn.
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INLEIDING

De ontwikkeling van het mijnwezen vertoonde vele facetten. De beheersing van de ontwikkelingen op de verschillende terreinen door wetten
en andere regelingen was gering. De formeel geldende bepalingen gaven
meestal een onvolmaakt beeld. Een allesomvattende en afdoende regeling
van de mijnarbeid en de arbeidersbescherming, als onderdeel van het
sociale mijnrecht, bestond aanvankelijk niet. Na de eeuwwisseling kwam
hier verandering in. Door de Mijnwet 1903 en het daarop steunende Mijnreglement 1906 werden nieuwe grondslagen gelegd voor de regeling van de
mijnarbeid en alles wat daarmee samenhing. Het Mijnreglement gaf krachtens artikel 9 van de Mijnwet 1903 voorschriften in het belang van de
veiligheid en de gezondheid van de mijnwerkers en bevatte daarnaast
bepalingen die regeling van de arbeid beoogden. Daarbij voorzag de Mijnwet 1903 in het toezicht op de veiligheid bij de ontginning.
De aandacht voor het reglement is altijd zeer gering gebleven. Naar de
oorzaak kan men gissen. Het lijkt plausibel om aan te nemen dat de totstandkoming tussen twee wapenfeiten in het arbeidsomstandighedenrecht
• Werkstuk gemaakt binnen de Juridische Faculteit van de Katholieke Hogeschool te Tilburg voor het vak politieke en sociale geschiedenis, ingediend bij
prof. dr. H. F. J. M. van den Eerenbeemt.
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de betekenis van bet reglement naar de acbtergrond drong. De belangrijke
gebeurtenissen waren enerzijds de totstandkoming van de Arbeids- en
Veiligheidswet in 1889 en 1895, het reglement omvatte dezelfde materie, die
voor fabrieken en werkplaatsen door deze wetten afzonderlijk werden
geregeld en anderzijds de Arbeidswet van 1919, die een reeds in het reglement geregelde arbeids- en rusttijdenregeling voor volwassen arbeiders in
bet algemeen invoerde.
Ondanks bet feit dat bet Mijnreglement 1906 in tal van opzicbten van
groot belang was voor bet mijnwezen, besteedde de literaratuur weinig
aandacht aan bet onderwerp. Algemene bandboeken over de sociaaleconomiscbe geschiedenis van Nederland vermelden bet mijnreglement
slecbts zelden. Brugmans, in ,Paardekracbt en Mensenmacbt", besteedt er
een regel aan: ,bet mijnreglement van 1906 had als maximum -arbeidstijdondergronds 8t uur per dag voorgeschreven" 1).
Evenals bij Hoefnagels 2 ) komt bij Verberne in zijn ,Geschiedenis van
Nederland in de jaren 1850-1925" in de bescbouwing over bet mijnwezen, bet rnijnreglement niet aan bod 3 ).
In werken op bet gebied van de sociale wetgeving en de arbeidersbescberming ligt de nadruk op die onderwerpen die krachtens delegatie door
de Kroon bij algemene maatregel van bestuur, bet mijnreglement, geregeld
dienden te worden; bet reglement zelf wordt niet bebandeld, zo bijvoorbeeld in ,Geschiedenis en inhoud der sociale wetgeving" van Verdam 4).
Diepenborst gaat niet verder dan een summiere bespreking van bet boofdstuk ,Arbeid" van bet mijnreglement 6). lets ruimere aandacht krijgt bet
reglement bij Molenaar in zijn ,Arbeidsrecht", waar hij bet betrekt in zijn
bespreking van bet Mijnreglement 1938 6).
In ,Nederlands Bestuursrecbt" noemt Scbierbeek bet mijnreglement bij
de bebandeling van bet mijnwezen in die zin, dat bet te bescbouwen is als
opvolger van bet ,Reglement betrekkelijk de ontginning van steenkolenmijnen" 7).
Ook in de literatuur die specifiek betrekking beeft op bet mijnwezen,
zoals ,Mijnbouwpolitiek" van Neiszen en ,Mens en Mijn" van Dieteren,
wordt er niet uitgebreid bij het reglement stilgestaan 8). Dit is ook bet
1
) I. J. Brugmans, Paardenkracht en Mensenmacht. Sociaal economische geschiedenis van Nederland 1795-1940 ('s-Gravenhage 1961}, biz. 410.
2
) H. Hoefnage1s, Een eeuw sociale problematiek. De Nederlandse sociale
ontwikkeling van 1850 tot 1940 (Alphen aan den Rijn 1974).
3} L. G. J. Verberne, Geschiedenis van Nederland in de jaren 1850-1925, deel I
(Utrecht 1957), biz. 120 e.v.
4
) D. C. H. Verdam, Geschiedenis en inhoud der sociale wetgeving, deel 2
(Leiden z.j.), biz. 36 e.v.
5} P. A. Diepenhorst, De nederlandsche arbeidswetgeving, deel1 (Utrecht 1921),
biz. 165 e.v.
6
) A. N. Molenaar, Arbeidsrecht (Zwolle 1953}, biz. 561.
7
} P. Schierbeek, Mijnwezen, in; Nederlands Bestuursrecht dee) 2, bewerkt
o.l.v. R. Kranenburg, L. J. M. Beel, A.M. Donner, G. A. van Poelje en C W.
de Vries (Alphen aan den Rijn 1953), biz. 608.
8} F. H. Neiszen, Mijnbouwpolitiek ('s-Gravenhage 1920) biz. 112.
R. Dieteren, Mens en Mijn (Heerlen 1953), biz. 197.
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geval in ,Mijnrecht" van Boekhold 9 ) en in ,Staatsmijnen in Limburg.
Gedenkboek bij gelegenheid van vijftigjarig bestaan" 10).
In ,De opkomst, de ontwikkeling en de neergang van de steenkolenmijnbouw in Limburg" volstaat Raedts met: , In 1906 werd dit Mijnreglement (bedoeld is het reglement van 1877) vervangen door een nieuw
reglement van de hand van een comrnissie onder voorzitterschap van de
Roofdingenieur der Mijnen, C. Blankevoort, waarin de mijndirecties
nauwelijks - aileen Staatsmijndirecteur lr. Bunge was lid - en de arbeiders in het geheel niet vertegenwoordigd waren" 11).
Ret Mijnreglement 1906 verdient ruimere aandacht. Ret gaf niet aileen
een algemene regeling ten behoeve van de veiligheid in het mijnbedrijf en
de veiligheid, de gezondheid en de arbeid van aile in het mijnbedrijf werkzame personen, die tot aan de sluiting van de mijnen zou doorwerken, ook
haar totstandkoming droeg een bijzonder karakter. De regering was van
mening dat bij de samenstelling van het reglement de medewerking van de
direkt bij het mijnbedrijf betrokken personen niet gemist kon worden.
Zodoende kregen de Mijnraad, de directie van de Staatsmijnen, de directies
van de particulier geexploiteerde mijnen en de vakvereniging de mogelijkheid
om mee te spreken over de inhoud van het reglement.
De regeling die het mijnreglement te zien gaf en de totstandkoming van
het reglement waren de aanleiding tot dit onderzoek. Achtereenvolgens
bekijken we hoe het mijnreglement tot stand kon komen en op welke
manier. Daarnaast zal de betekenis van het reglement en de belangrijkste
onderdelen aan bod komen.
Voor een beter begrip is getracht, alvorens tot de eigenlijke totstandkoming over te gaan, het ontstaan te plaatsen in het kader van de ontwikkeling
van het nederlandse mijnrecht, de mijnbouwpolitiek en de opbloei van de
tot eind negentiende eeuw achtergebleven mijnindustrie. Vervolgens staat
het in februari 1905 gereedgekomen eerste officiele ontwerp mijnreglement
centraal. Een samenvoeging van tal van eerdere voorontwerpen had hiertoe
geleid. Tevens worden de Comrnissie voor de Mijnbouwvoorschriften en de
andere belanghebbenden gei:ntroduceerd, die samen de verantwoording
dragen voor de totstandkoming van het reglement. De bijzondere onderwerpen welke worden behandeld, corresponderen met de verschillende
hoofdstukken in het ontwerp reglement. Verder wordt dit deel gekenmerkt
door de algemene en specifieke reakties op bepaalde geregelde onderwerpen
van belanghebbenden, zoals de Directeur-Generaal der Staatsmijnen, de
Mijnraad, De Vereeniging tot behartiging van de belangen der Limburgsche
Mijnindustrie en de Centrale Bond van R.K. Mijnwerkersvereenigingen in
Limburg.
B. F. Boekhold, Mijnrecht ('s-Gravenhage 1912), biz. 262.
J. Mous, L. G. J. Verberne, T. P. van der Kooy, F. J. C. J. Nuyens, red.,
Staatsmijnen in Limburg. Gedenkboek bij gelegenheid van vijftigjarig bestaan
(Heerlen 1952).
11) C. E. P. M. Raedts, De opkomst de ontwikkeling en de neergang van de
steenkolenmijnbouw in Limburg (Assen 1974), biz. 157.
9

)

10
)
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Verder wordt het laatste voorontwerp behandeld welk in maart 1906
gereed kwam. Er wordt onder andere besproken, wat er in de tussenliggende tijd is gebeurd en in hoeverre sprake is van een vooruitgang. Ret gaat
dieper in op die onderwerpen, welke in het ontwerp van februari 1905
niet of anders geregeld waren. Uitvoerig wordt stilgestaan bij het nieuwe
instituut van de arbeiderscommissies. Afsluitend worden de laatste ontwikkelingen om tot een definitief ontwerp te komen, nader belicht. Ret
definitieve ontwerp en het uiteindelijke mijnreglement bevatten weinig
nieuws. Sinds het laatste voorontwerp waren er slechts zeer kleine of helemaal geen wijzigingen meer opgetreden. Als laatste komt een beschouwing
over de definitieve regeling aan de orde, met vermelding van een standpunt
van de Commissie.
Ret reglement was hoofdzakelijk ontworpen ten behoeve van de steenkolenmijnen. Dit impliceerde dat de bepalingen van de geldende Arbeidsen Veiligheidswet op hun beurt aangepast moesten worden aan het specifieke
karakter van het mijnwezen. Dit betekende, immers het reglement bestond
voor een groot gedeelte uit bepalingen van zuiver technische aard, dat tal
van deze bepalingen betrekking hadden op begrippen, die eigen waren aan
de mijnindustrie. Wij hebben niet aile begrippen verklaard, maar ons beperkt tot die begrippen welke van belang waren voor het onderzoek;
begrippen als bovengrondse- en ondergrondse werken, strafrechtelijke
verantwoordelijkheid, wat onder een mijn verstaan moet worden, enz.
Een verklaring van overige begrippen zou overbodig zijn, daar aile bepalingen van technische aard buiten beschouwing worden gelaten. Aparte
aandacht krijgen de gezondheids- en veiligheidsmaatregelen. De overige
onderwerpen zijn gekozen vanwege hun interessante karakter. Vaak zijn
het onderwerpen, die in het algemeen een belangrijke rol speelden in de
arbeiderswereld, zoals het vraagstuk van de arbeidsduur. Een bijzonder
aspect vormen de onderwerpen die toentertijd actueel waren in de mijnbouw, zoals de beroepsmogelijkheid, de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de bestuurders en bet toezichthoudende personeel, de regeling
van het toezicht en de medezeggenschap van de arbeiders in bet toezicht.
Deze zaken lopen als een rode draad door bet onderzoek. Roewel overige
bepalingen ongetwijfeld van groot belang waren, namen wij aan, dat zij in
dit kader niet pasten, daar zij zuiver en aileen voor deskundigen en ingewijden op het gebied van de mijnbouw van waarde zijn. Rierbij valt te
denken aan onderwerpen als luchtverversing en verlichting der ondergrondse werken, ontplofbare stoffen, werktuigen gereedschappen, drijfwerken, electrische inrichtingen, enz.
I.

ALGEMEEN

1. Het ontstaan van de nederlandse mijnwetgeving
Ret nederlandse mijnrecht is van franse oorsprong en dateert uit de tijd
van Napoleon. De uit die tijd stammende mijnwet van 1810, Iuidende:
,Lois du 21 avril, concernant les mines, les minieres et les carrieres"
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(Bulletin des Lois, no. 285), vormde de grondslag van onze mijnwetgeving 12). Deze wet was echter niet de eerste mijnwet uit de franse tijd. De
eerste wettelijke regeling m.b.t. de mijnbouw dateerde van 28 juli 1791.
Alhoewel de wet van 1791 een eerste stap betekende in de richting van een
georganiseerd mijnwezen, werd zij op grond van gebreken, er ontbraken
uitvoeringsbepalingen, vervangen door de franse mijnwet van 1810 13).
De bedoeling van de franse mijnwet was het scheppen van gunstige
voorwaarden voor het opsporen van delfstoffen, de ontginning van delfstoffen door de mijnbouw te bevorderen, versnippering van mijnbouwkundige activiteiten te voorkomen en een rationele ontginning mogelijk te
maken. Voorts regelde zij de wijze van het verkrijgen van concessies en de
rechtsgevolgen daarvan alsmede de instelling en de uitoefening van het
staatstoezicht op de mijnbedrijven 14) .
Door inlijving in 1794 van de zuidelijke Nederlanden door de legers van de
Franse Republiek, kwamen deze streken onder frans bestuur te staan,
hetgeen o.a. resulteerde in een ingrijpende wijziging der bestaande wetgeving. Ook het mijnbedrijf kwam onder gezag van de bezetters. Voor het
mijnwezen had dit tot gevolg, dat de napoleontische mijnwet van toepassing
werd verklaard bij een keizerlijk decreet van 8 november 1810, ingaande
I januari 1811 16) .
De franse mijnwet is als oudste in Nederland geldende mijnwet te beschouwen, die een einde maakte aan de vele variaties van rechtsregels en
bezitsverhoudingen m.b.t. de mijnbouw. Zij heeft nooit in het nederlandse
Staatsblad gestaan en een officiele vertaling bestaat niet. Toen in 1813 een
einde kwam aan het franse regime en de onafhankelijkheid van Nederland
werd hersteld, werd zij niet op een bijzondere wijze van kracht verklaard.
De geldigheid is als het ware ,erkend" door haar te vermelden in een reeks
van wetten en koninklijke besluiten 16) . Deze wetten en koninklijke besluiten bevatten meestal een nadere regeling van speciale onderdelen ter
aanvulling van de franse wet. Zo hield een koninklijk besluit gegeven in de
herstelperiode na de franse overheersing een aanpassing in van de uitvoering aan de vaderlandse behoeften 17). Als zodanig zijn tevens de wet
van 24 juni 1901 (Staatsblad, no. 170) betreffende exploitatie van staatswege van steenkolenmijnen in Limburg en de wet van 27 april 1904, houdende nadere bepalingen betreffende de mijnontginning met wijziging van
de wet van 21 april1810 (Staatsblad, nr. 73) te beschouwen. Door dergelijke
12
) N.C. Couvee en P. H. Ritter, De Nederlandse Mijnwetgeving (Haarlem
1941), biz. 1 e.v.
vgl. Bibliotheek Staatstoezicht op de Mijnen, Verslag over het Nederlandsche
Mijnrecht uitgebracht aan de Coal Commission door F. H. Neiszen, biz. 1.
13) Neiszen, a.w., biz. 31.
14
) Raedts, a.w., biz. 47 e.v.
vgl. Neiszen, a.w., biz. 40 e.v.
16
) B. F. Boekhold, Mijnrecht ('s-Gravenhage 1912), biz. 229.
16
) B. F. Peeters, De nederlandse mijnwetgeving ('s-Gravenhage 1949), biz. 1.
17
) Koninklijk Besluit 19 september 1818, Staatsblad 1818, no. 35.
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regelingen werd de franse mijnwet op belangrijke punten buiten werking
gesteld 18).
Hoe groot de invloed van de franse tijd is geweest, blijkt uit het feit, dat
de napoleontische mijnwet nog steeds de ,grondwet" is met betrekking
tot de mijnbouw en in ons land, ondanks dat zij verschillende keren is
aangevuld en gewijzigd, nog steeds van kracht is.
Tot een algehele herziening van de franse mijnwet is het nooit gekomen.
Ook de Mijnwet van 1903 betekende slechts een partiele herziening. Toch
was deze wet van zeer groot belang voor de opbloeiende nederlandse mijnindustrie. De wet beoogde waarschijnlijk in eerste instantie, gezien de
mogelijkheid om een concessionaris nalatig te verklaren bij een onbehoorlijke ontginning, het voortbestaan van de opkomende industrie en zodoende ook een constante aanvoer van kolen te waarborgen. Stellig werd er
echter ook een ander doel mee beoogd, dat gezien het aanvankelijke streven
zeker niet van minder gewicht was. Het betrof namelijk de regeling van de
arbeid en veiligheid in bet mijnbedrijf.
De accentuering van de overheidsinvloed op het mijnwezen door de
Mijnwet van 1903 had een doortrekken van de algemeen geldende lijn in
de sociale politiek, het streven naar sociale rechtvaardigheid, mogelijk
gemaakt. Deze wet bood de mogelijkheid om twee belangrijke factoren voor
de mijnbouw te bundelen. Terwijl enerzijds de bestaande grondslag van de
mijnbouwpolitiek werd uitgebouwd, werd anderzijds de grondslag gelegd
voor de arbeidersbescherming op dit zo karakteristieke gebied van de
industrie. De bestaande regelingen ter bescherming van de arbeid en de
gezondheid van de mijnwerker, waren in praktijk dode letters gebleken.
De ontwikkeling van de mijnindustrie en de daarmee parallel lopende
ontwikkeling van de techniek, hadden ervoor gezorgd dat de mijnbouw
eind negentiende eeuw geen ervaringswetenschap meer was. Het zuiver
economisch standpunt der mijndirecties gericht op het maken van winst
en hun streven tot behoud van de concurrentiepositie ging ten koste van de
belangen der mijnwerkers. De eisen der mijnwerkers werden veelvuldiger.
De stem van het opkomende vakbondswezen der limburgse mijnwerkers
was steeds vaker te horen. Deze factoren en het feit dat de Mijnwet van
1903 inpassing van bet sociale aspect mogelijk maakte, hebben de totstandkoming van het Mijnreglement 1906 sterk in de hand gewerkt.

2. De mijnbouwpolitiek in Nederland
In de zeventiger jaren der vorige eeuw was het beleid van de overheid
inzake de mijnbouw er vooral op gericht, dat de ontsluiting van de concessievelden werkelijk plaats vond en daarnaast het verhinderen, dat de concessies voor speculatieve doeleinden gebruikt werden 19). Om dit beleid te
verwezenlijken, had de regering in de concessieakten garantiebepalingen
opgenomen. Deze bepalingen gaven aanleiding tot tal van problemen.
1 8)

1 9)

Neiszen, a.w., biz. 104.
Peeters, a.w., biz. 16 e.v.
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Daarbij vormde het grootste geschilpunt de voorwaarde dat de concessionaris bij notariele akte verplicht werd een waarborgsom te storten, die
gedeeltelijk terugbetaald werd wanneer de ontginningswerkzaamheden een
bepaald stadiwn bereikt hadden 20). De houding van de regering was
verklaarbaar. Het buitenlandse kapitaal had grote belangstelling getoond
voor de mijnbouw. Het duitse kapitaal nam daarbij een grote plaats in.
Van bijna alle toentertijd in bedrijf zijnde mijnen was het gehele of overgrote dee! van het aandelenkapitaal in duitse handen 21). Het was de aanvraag der concessie Oranje Nassau, die de regering aanleiding gaf om to
andere inzichten te komen inzake de tot nu toe door haar gevoerde mijnbouwpolitiek, die enkel en aileen moeilijkheden had opgeleverd.
In 1891 werd Jr. C. Lely benoemd tot minister van Waterstaat, Handel en
Nijverheid 22). De concessieaanvraag door Sarolea was zijn eerste confrontatie met de problemen der oostelijke mijnstreek. Bij de behandeling van
deze aanvraag werd het minister Lely volkomen duidelijk, dat het stelsel
der concessieverlening totaal niet functioneerde. Deze aanvraag en de
toenemende buitenlandse invloed deden Lely besluiten de gevoerde mijnbouwpolitiek te herzien.
Bij de concessieaanvraag Oranje Nassau werd Lely geconfronteerd met
het feit dat het kapitaal van de onderneming namens wie Sarolea als aanvrager optrad, hoofdzakelijk in duitse handen was. Ondanks de vrees voor
een te grote invloed van het buitenland op het nederlandse mijnwezen,
werd toch bij koninklijk besluit van 2 mei 1893 (Staatsblad nr. 45) de
concessie door minister Lely verleend. ,De namen der kapitaalverstrekkers
en der technici wekten vertrouwen, zodat er weinig argwnenten aan te
voeren waren om de aanvraag af te wijzen" aldus Raedts 23 ). Later zou
Lely deze toewijzing als volgt zelf toelichten: ,In 1891 werd een nieuwe
aanvraag om concessie ingediend. Na een ernstig onderzoek verkreeg
ondergetekende den indruk, dat het deze aanvragers niet te doen was om
een concessie om er handel mee te drijven, maar om haar zo spoedig
mogelijk tot uitvoering te brengen". Hij achtte zich onbezwaard tot het
verlenen van de concessie gerechtigd 24).
De concessieakte kenmerkte zich in tegenstelling tot vroegere akten door
enkele bijzondere juridische bepalingen. Deze bepalingen zouden noodzakelijk blijken, immers de concessie Oranje Nassau had ook de aanwezigheid van steenkool buiten hetland van Rode aangetoond 25).
20) J. Mous, L. G. J. Verberne, T. P. van der Kooy, F. J. C. J. Nuyens, red.,
Staatsmijnen in Limburg. Gedenkboek bij gelegenheid van vijftigjarig bestaan
tHeerlen 1952), biz. 15.
vgl. C. E. P. M. Raedts, lr. Cornelis Lely en zijn betekenis voor de nederlandse
mijnbouwpolitiek in Limburg, in de reeks Studies over de sociaal-economische
geschiedenis van Limburg, dee! XXI (Roermond), biz. 36.
21) t.a.p., biz. 37 e.v.
22) K. Jansma, Lely, bedwinger der Zuiderzee (Amsterdam 1954), biz. 57 e.v.
23) Raedts, a.w., blz. 134.
24) Handelingen Tweede Kamer, 1900-1901, bijlagen vel159, no. 3.
25) idem.
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Zo bepaalde artikel 17 der concesieakte Oranje Nassau, dat voor bet
geval er een nieuwe mijnwetgeving mocht komen, alle tegenwoordige en
toekomstige wettelijke bepalingen op de concessie van toepassing zouden
zijn. Bij de regering bestond waarschijnlijk toen al bet plan om bet mijnrecht met name de mijnwet van 1810, te wijzigen. Artikel16 beoogde vooral
bet nederlandse karakter van de ondememing te waarborgen, terwijl de
artikelen 18 tot en met 21 dienden om een daadwerkelijke ontsluiting te
bevorderen 26).
Door bet opnemen van bovengenoemde bepalingen in de concessieakte
bleek, dat de regering gekozen had voor een nieuwe koers in de mijnbouwpolitiek. De oorspronkelijke bepalingen en voorwaarden waren verouderd,
zij waren niet meer te gebruiken en dienden vervangen te worden. De
concessieverlening Oranje Nassau had de basis geschapen voor een geheel
nieuwe mijnbouwpolitiek, die in de daarop volgende jaren voltooid zou
worden door haar grondlegger minister Lely.
De opbloeiende economie eind van de jaren tachtig der vorige eeuw, de
verlening der concessie Oranje Nassau, die blijk gaf van bet feit dat Limburg
waarschijnlijk over grote hoeveelheden steenkool beschikte, de aanleg van
de spoorlijn Sittard - Heerlen - Herzogenrath, hadden nieuwe perspectieven voor het limburgse kolenbekken geopend.
In de laatse jaren voor de eeuwwisseling ontwikkelde zich een levendige
exploiratie bedrijvigheid, die in 1899 haar hoogtepunt bereikte. Er werden
niet minder dan 25 concessieaanvragen ingediend, waarvan vele velden
elkaar verschillende keren overlapten 27 ). Het was weer Lely, in 1897
opnieuw benoemd als minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid,
die voor de moeilijke taak der toewijzing van de aanvragen stond 28).
Het beleid van de regering inzake de mijnbouw was er op gericht de nederlandse belangen te beschermen, door zoveel mogelijk op dit terrein de
buitenlandse invloed te weren. Het stond namelijk buiten twijfel dat een
groot aantal aanvragen met speculatieve doeleinden waren aangevraagd.
Daar verschillende aanvragen uit bet buitenland m.n. Pruisen kwamen,
was bet gevaar dat de verleende concessies in buitenlandse handen kwamen,
uitermate groot. Er moest een oplossing gevonden worden voor dit probleem. Indien de napoleontische mijnwet toegepast moest worden, had de
regering uit de aanvragers een keuze moeten doen.
Een oplossing werd gevonden door bij Koninklijk Besluit van 17 april
1899 (Staatsblad, nr. 50) een Staatscommisie in het Ieven te roepen, die
een viervoudige opdracht kreeg: onderzoeken of een gedeelte van bet in
Limburg beschikbare kolenterrein van staatswege behoorde te worden
ontgonnen en, zo ja, welk gedeelte daarvoor in aanmerking zou komen
en hoe het overblijvende gebied zou moeten worden verdeeld bij ontginning
door particulieren 29).
Couvee en Ritter, a.w., blz. 134 e.v.
Mous, Verberne, van der Kooy, Nuyens, a.w., b1z. 17.
vgl. Raedts, t.a.p., biz. 44 e.v.
28) Jansma, a.w., blz. 77 e.v.
111
) Neiszen, a.w., blz. 97.
26)
27

)
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Ret rapport dat de Staatscommissie uitbracht, werd de grondslag van
het on twerp der Wet, betreffende de exploitatie van Staatswege van steenkolenmijnen in Limburg. De commissie was van oordeel, dat op grond van
tal van feiten genoeg aanleiding bestond om tot staatsexploitatie over te
gaan. In tegenstelling tot de opdracht aan de commissie, waarbij slechts
van een gedeeltelijke staatsexploitatie sprake was, ging de regering bij
indiening van het wetsontwerp op 24 januari 1901 uit van een gehele
staatsexploitatie. Naast de in de memorie van toelichting op het ontwerp
aangehaalde argumenten, hadden de onmogelijkheid om tot een verdeling
van de concessies te komen en de duitse expansiedrang ongetwijfeld een
belangrijke rol gespeeld. Ret wetsontwerp ontmoette in de tweede en
eerste kamer weinig weerstand, waarna het op 21 juni 1901 werd aangenomen en als Wet, betreffende exploitatie van Staatswege van steenkolenmijnen in Limburg, in het Staatsblad verscheen 30).
Nadat bij de verlening der concessie Oranje Nassau een nieuwe koers in
de mijnbouwpolitiek werd uitgestippeld, zien we dat de afkondiging van de
wet van 1901 de mijnbouwpolitiek geheel deed veranderen. Er waren tal
van argumenten, door ervaringen in het verleden wijs geworden, die voor
een dergelijke radicale verandering hadden gepleit. De motieven welke het
meest naar voren kwamen waren: de regering wilde de steenkolenrijkdom
van de nederlandse bodem voor het binnenlands gebruik in de hand houden,
tevens werd het belang voor de nederlandse consument bij de ontginning
door de staat belangrijk geacht, men wilde hem in de voordelen doen delen.
Verder was het de bedoeling door de exploitatie van staatswege een plotselinge irnrnigratie van ,vreemd werkvolk" te voorkomen en door het scheppen van een groot staatsbedrijf een bepaalde zekerheid te bieden ten aanzien
van lonen, arbeidsomstandigheden en kolenprijzen 31).
Deze wet versterkte de overheidsinvloed op de mijnindustrie aanzienlijk;
het stelsel van rechtsregels gebaseerd op de franse mijnwet was echter nog
steeds niet vervangen.
3. De ontwikke/ing van de /imburgse mijnindustrie in de tweede helft van de
19e eeuw
·

De tweede helft van de negentiende eeuw kenmerkte zich door het feit
dat de mijnbouw op weg was naar een grootindustrie. Rond 1850 nam het
aantal boringen en concessieaanvragen toe. Uit de aanvragen tussen 1870
en 1880 werden door de regering 13 concessies verleend. Rond 1880 trad
er een wereldcrisis op, die zich ook in de mijnindustrie deed gevoelen. De
crisis had tal van gevolgen voor de mijnbouw in Zuid Limburg; het kwam
niet tot een ontsluiting van bovengenoemde concessies. Eind van de jaren
tachtig kwam een eind aan deze crisis. Tot die tijd was Zuid Limburg een
vergeten gebied. Zo kende de limburgse mijnindustrie met haar locale
betekenis geen goede vervoerswegen, de spoorwegen verkeerden nog in een
30)
31)

Koninklijk Besluit 24 juni 1901 , Staatsblad 1901, no. 170.
Peeters, a.w., blz. 5 e.v.
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prille fase, hetgeen een handicap betekende voor de ontwikkeling van de
mijnindustrie 32) . De crisis had de verwachtingen welke men in de industrie
koesterde doorkruist.
Na de crisis werd met de exploratie van de gebieden waarvoor nog geen
concessie verleend was begonnen. Het aantal boringen nam toe. In deze
periode van een hernieuwde ontplooiing van de industrie, werd ruimschoots
aandacht geschonken aan de vervoerswegen, die van zo groot belang waren
voor de verdere ontwikkeling.
In 1887 had zich te Heerlen een ingenieur met waterstaatkundige opleiding, gespecialiseerd op het gebied van de spoorwegbouw, H. Sarolea,
gevestigd. Datzelfde jaar werkte Sarolea een projekt uit, een spoorwegverbinding, die de ontsluiting van de zuid-oosthoek van Limburg beoogde.
Op 24 mei werd aan Sarolea concessie verleend tot aanleg. In 1893 werd
hiermee een begin gemaakt en op 1 mei 1896 kon de spoorlijn voor verkeer
opengesteld worden 33). Door de aanleg van de spoorweg Sittard - Heerlen - Herzogenrath werd de onontbeerlijke voorwaarde vervuld waaraan
voldaan moest worden om een krachtige industriele expansie van het
limburgse kolenbekken mogelijk te maken 34).
Door het spoorwegtrajekt was Sarolea in contact gekomen met de gebroeders Honingmann, industrielen uit Aken en omgeving. Uit dit contact
werd een nauwe samenwerking geboren, hetgeen in 1891 resulteerde in het
indienen van een concessieaanvraag onder de naam Oranje Nassau door
Sarolea. Na verlening van de concessie door toedoen van minister Lely,
werd spoedig met de aanleg van de mijn begonnen 35).
Tot 1900 zien we, afgezien van het concessievraagstuk geen enkele staatsbemoeienis op het gebied van de mijnbouw. Het particulier initiatief had,
zoals uit de verleende concessies bleek, bijgedragen tot ontsluiting van het
ko1enbekken. Aan Sarolea, die met zijn spoorwegtrajekt de belemmering
voor de verdere ontwikkeling van de steenkolenindustrie had weggenomen
en daamaast de aanleg van de Oranje Nassau mijn, die op haar beurt
aanleiding had gegeven tot nieuwe initiatieven op mijnbouwkundig gebied,
was het te danken dat er weer aandacht werd besteed aan de steenkool in
Limburg 36) . Deze feiten hadden er toe geleid, dat de mijnbouw zich in de
vorige eeuw tot een grootindustrie kon ontwikkelen. Tevens groeide in de
negentiger jaren het besef, dat de wetgever zijn bescherming moest gaan,
uitstrekken tot de volwassen mannelijke arbeiders en wei in die gevallen
waarin de zware of gevaarlijke aard van hun arbeid daartoe aanleiding zou
geven. Aanleiding hiertoe was het feit, dat juist in deze periode de mijn32) A. H. W. Martens, Van 1810 Administration des Mines tot 1960 Staatstoezicht op de Mijnen (Heerlen 1961), biz. 24.
83) M. Kemp, red., Limburg 1839-1939. Van ploeg tot afbouwhamer (Maastricht
1939), biz. 27 e.v.
vgl. R. Dieteren, Mens en Mijn (Heerlen 1953), biz. 18.
34) H. Hoefnagels, Een eeuw sociale problematiek. De nederlandse sociale
ontwikkeling van 1850 tot 1940 (Alphen aan den Rijn 1974), biz. 36.
35) Raedts, a.w., biz. 124 e.v.
se) Handelingen Tweede Kamer, 1903-1904, bijlagen velll, biz. 1.
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exploitatie in Limburg krachtig ter hand werd genomen. De snelle ontwikkeling van de mijnbouw stelde ook de sociale positie van de mijnwerkers
aan de orde. Hier immers was wel bij uitstek sprake van gevaarlijke en zware
arbeid, die om een regeling vroeg.
4. De ontwikke/ing van vei/igheids- en arbeidsvoorschriften vanaf 1810 tot
de Mijnwet van 1903

Wat de mijnarbeid betreft, van een behoorlijke regeling bij wet of reglement was aanvankelijk geen sprake. De Mijnwet van 1903 had voorschriften
gegeven ten behoeve van de veiligheid en de arbeid der mijnwerkers. De
uitwerking geschiedde bij Koninklijk Besluit en resulteerde in het Mijnreglement 1906. Hoewel door het reglement een zeer vergaande detaillering
van de zorg van overheidswege op het gebied van de arbeid, veiligheid en
gezondheid tot stand kwam wil dit niet zeggen dat er nooit eerder enige
aandacht door de overheid was geschonken aan de belangen van sociale
aard der mijnwerkers.
Het mag een opmerkelijk feit genoemd worden, dat de sociale zorg voor
mijnwerkers er oorspronkelijk wel was. Door de grote verscheidenheid
van hertogdommen, graafschappen en heerlijkheden in de middeleeuwen,
waren de regels, zo die er waren, echter zeer verschillend van plaats tot
plaats. Wij beperken ons, de beschouwing in deze te Iaten beginnen in het
jaar 1810.
Wanneer wij de wettelijke regelingen bezien, die bovengenoemde voorschriften in de loop der tijd hebben vastgelegd, dan valt op dat in de mijnindustrie steeds grote zorg werd besteed aan het onderkennen van factoren,
die gevaar meebrachten bij het werk in de mijnen. Oorspronkelijk zuiver om
redenen van economische aard, later op grond van een tendens, die zich
kenmerkte door een stijgende sociale zorg. In het algemeen, zoals uit de
regelingen bleek, werden de regels die in praktijk toegepast werden, op een
later tijdstip in wettelijke voorschriften vastgelegd.
De primitieve en beperkte mijnbouw in het begin der vorige eeuw leidde
ertoe dat de regeling van veiligheid en arbeid zeer surnmier was. De franse
mijnwet, handelde in Titel V over ,De l'Exercice de surveillance sur les
Mines par !'administration". Artikel50 ging uit van:
,Si !'exploitation compromet Ia sftrete publique, Ia conservation des puits,
Ia solidite des travaux, Ia sftrete des ouvriers mineurs, ou des habitations de
Ia surface, il y sera pourvu par le prefet, ainsi qu'il est pratique en matiere
de grande voirie et selon les lois." 37)

Men meende al genoeg gedaan te hebben door toezicht uit te oefenen
op de veiligheid bij de mijnexploitatie, waarbij naast de open bare veiligheid,
die van de mijnwerkers in een adem werd genoemd met de veiligheid van
de woningen hoven de mijn.
Kort daarop werd door Napoleon, volgens Molenaar bewogen door
37)

Boekhold, a.w., biz. 305 e.v.
15
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enke1e in de mijnen voorgekomen ongelukken 38), een decreet van verdere
strekking uitgevaardigd, bet Keizerlijk Decreet van 3 januari 1813 getiteld: ,Decret imperial con tenant des dispositions de police relatives a
!'exploitation des mines".
,Les evenemens survenus recemment dans I'exploitation des mines de quelques
departements de notre Empire, ayant excite d'une maniere particuliere notre
sollicitude en faveur de nos sujets occupes journellement aux travaux des
mines, nous avons reconnu que ces accidens peuvent provenir, I. de )'inexecution des clauses des cahiers des charges imposees aux concessionaires
pour Ia solidite de leurs travaux; 2. du defaut de precaution contre les inondations souterraines et I' inflammation des vapeurs mephytiques et deleteres;
3. du defaut de subordination des ouvriers; 4. de Ia negligence des proprietaires des mines a leur procurer les secours necessaires: et voulant prevenir
autant qu'il est en nous, le retour de ces malheurs, par des mesures de police
specialement applicables a )'exploitation des mines"; luidde de aanhef van het
Decreet. Naast de algemene bepalingen werden in de tweede titel bepalingen
gegeven ,tendant a prevenir les accidens", terwijl de derde titel uitging van
,Mesures a prendre en cas d'accidens arrives dans les Mines, Minieres,
Usines et Ateliers" 39) .

Van bijzondere betekenis was titel IV; hij gaf o.a. de procedure aan die de
Ingenieur des Mines moest volgen wanneereen ongelukhadplaatsgevonden.
Daarnaast trok vooral de tweede sektie van de vijfde titel over: ,Des Ouvriers" sterk de aandacht. In artikel 9 werd verboden om kinderen beneden
de 10jaar in een mijn te Iaten afdalen oftelaten werken .
Voorts bepaalde artikel 29 in lid 2 dat dronken of zieke arbeiders niet
tot bet werk mochten worden toegelaten. Ook artikel 25 was interessant,
bet bepaalde, dat men pas meesterhouwer (maitres-mineurs ou chefs particuliers de travaux des mines et minieres) kon worden, wanneer men minstens drie jaar lang andere arbeid had gedaan. De bedoelde sektie regelde
verder de kontrole op de aanwezigheid van de ingeschreven arbeiders op
een mijn, een maatregel voorgeschreven met het oog op de veiligheid waardoor men kon vaststellen of er mijnwerkers waren achtergebleven.
Behalve de aansprakelijkheid der mijneigenaren en direkteuren, vermeldde het Decreet nog, dat de arbeiders vervolgd konden worden wegens
,insubordination ou desobeissance envers le chef des travaux, contre
l'ordre etabli", indien daardoor de veiligheid van personen of goederen in
gevaar werd gebracht (artikel 30) 40). Veiligheidsvoorschriften in eigenlijke
zin bevatte dit Decreet niet. Naast algemene richtlijnen was er meer sprake
van een adrninistratieve instructie. De betekenis van het Decreet lag op
zuiver arbeidsrechtelijk terrein, omdat het tot 1874 de enige wettelijke
regeling van de arbeidsduur in Nederland was.
Uit de toen geldende bepalingen moet worden geconcludeerd, dat deze
met betrekking tot de veiligheid niet een preventief maar een repressief
38)
39)

Molenaar, a.w., biz. 246.
J. B. Breukelman, Wetten en verordeningen van franschen en anderen
oorsprong (Zwolle 1892), biz. 268.
40) a.w., biz. 268 e.v.
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karakter droegen. Dit repressief karakter bleek duidelijk uit een instructie
van 9 februari 1813, welke op grond van de regeling van 3 januari van hetzelfde jaar door de minister van Binnenlandse zaken was uitgevaardigd en
opgesteld door de heer Salmade, docteur en medicine de la faculte de
Paris. Deze instructie gaf de medische maatregelen aan, die moesten worden
genomen bij verstikking, verdrinking, verbranding, fracturen en vergiftiging. Bij deze instructie was een uitgebreide staat van medicamenten
gevoegd, die aanwezig moesten zijn in verband met het verlenen van hulp
aan getroffenen 41).
Hoewel in 1870 slechts twee mijnen in exploitatie waren, bestond er toch
een ernstige behoefte de veiligheidsvoorschriften, voor zover men daar van
kon spreken, uit te breiden. Dit leidde tot de vaststelling bij Koninklijk
Bes1uit van 28 juni 1877 (Staatsblad, no 155) van een reglement genaamd,
,Reglement betrekkelijk de ontginning van Steenkolenmijnen". Terwijl tot
1877 de voorschriften met betrekking tot de veiligheid en arbeid in de
mijnen gebaseerd waren op regelingen uit de franse tijd, kunnen wij bij dit
reglement spreken van bet eerste nederlandse mijnreglement. Dit reglement
was in hoofdzaak een product van de Ingenieur der Mijnen, E. van der
Elst, hetgeen hij in 1876 in amper een jaar had samengesteld 42).
In tegenstelling tot het Keizerlijk Decreet van 1813 bevatte dit reglement
we1 voorschriften, die nageleefd dienden te worden. Afdeling A van het
reglement bevatte algemene politiebepalingen; voorschriften met betrekking
tot de ventilatie in ondergrondse werken bevatte afdeling B. In afdeling C
werden voorschriften gegeven over de verlichting. Het gebrllik van buskruit
en andere ontplofbare stoffen werd geregeld in afdeling D, terwijl D en E
ook voorschriften gaven over maatregelen bij verwondingen en over bet bijhouden van plannen en registers. Artikel 25 bepaa1de: ,Bij elke mijn moet
voor rekening van de concessionaris zorg worden gedragen voor onverwij1de behandeling van gewonde personen tot welk einde door hem een
bekwaam geneesheer is aan te wijzen. Artikel 26 zei: ,Bovendien zullen
bij elke mijnexploitatie naar gelang van bet daarbij werkzame personeel,
minstens 2 of 4 personen aanwezig moeten zijn, volkomen vertrouwd met
de eerste noodwendige behandeling van gewonden ten einde zo nodig de
eerste hulp te verlenen"; deze personen stonden onder toezicht van de in
bet vorige artike1 bedoelde geneesheer.
Door dit mijnreglement werd bet treffen van veiligheidsmaatregelen,
oorspronkelijk meer een zaak tussen mijnbestuur en arbeiders, waarbij de
Ingenieur der Mijnen adviserend optrad, meer en meer een taak van de

41) A. H. W. Martens en J. L. Geven, De ontwikkeling van wettelijke regelingen
betreffende de veiligheid, de arbeid en de gezondheid in de nederlandse mijnindustrie in het tijdschrift Geologie en Mijnbouw,jrg. 40 (1961), blz. 90.
42) C. E. P. M. Raedts, Egon van der Elst, 1826-1897. De eerste delftse rnijningenieur in Limburg. Een sociaal en mijnbouwkundig pionier uit de 19e eeuw,
in de reeks Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg, dee!
XVIll (Roermond 1973), blz. 26.
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overbeid. Maar bet reglement bracbt evenmin als bet decreet van 1813
afdoende politiebepalingen 43).
De bepalingen van bet Keizerlijk Decreet en bet reglement van 1877
werden aangevuld met ministeriele resoluties, die gebaseerd waren op
bepalingen van diverse concessieakten. De concessieakten bevatten meestal
bepalingen die verplicbtingen voor de concessionaris inhielden om zijn
mijnwerken zo in tete ricbten en te lei den, dat de nodige waarborgen werden
verkregen voor bet leven van de arbeiders. De bepalingen badden meestal
betrekking op de aanleg van schacbten, bet afdalen in ontginningswerken
en bet gebruik van ontplofbare stoffen 44).
Bestaande toestand eind vorige eeuw leverde dit bezwaar op dat wijziging
of aanvulling van de regelingen van 1813 en 1877 uitgesloten was. Dit
feit en vooral dat de bestaande sociale bepalingen voor de mijnwerkers, in
bet licbt van de ontwikkelingen van de mijnindustrie onvoldoende geacht
werden, zouden de totstandkoming van het Mijnreglement in de hand
werken.
5. De Mijnwet van 1903

Bij de concessieaanvraag Oranje Nassau bleek duidelijk dat de regering
weinig ingenomen was met de mijnwet van 1810. Door bet verlenen van een
concessie werd aan iemand een voordeel toegekend, zonder dat daar een
prestatie van de zijde van de concessionaris tegenover stood. Het was verder
onmogelijk geb1eken om de concessionaris, door omstandigheden geboden,
voorwaarden op te leggen; daarnaast bestond de moeilijkheid om tussen
verscbillende gegadigden een goede keus te doen 45). De vrees voor bet
buitenland, daar in Nederland bijna geen kapitaal voor mijnbouw te
vinden was, de zeer moeilijke positie waarin de regering door schuld van
concessionarissen, die soms hun waarborgsom niet betaalden met als
gevolg onttrekking der concessie, was geraakt en de wens om krachtvaardiger op te treden tegen bet braak liggen van concessie, maakte een wijziging
van de napoleontische mijnwet noodzakelijk 46 ).
Artikel 17 van de concessieakte Oranje Nassau was dan ook als een
eerste aanwijzing te bescbouwen, waaruit bleek dat de regering van plan
was het bestaande mijnrecht spoedig te wijzigen.
Bij de behandeling van de begroting van Waterstaat, Handel en Nijverheid in 1897 hield kamerlid Nolens uit Venlo, die zeer vertrouwd was met
de situatie in bet limburgse kolenbekken, zijn tweede rede voor het parlement. De kern van zijn betoog gold de napoleontische mijnwet. Pel viel
Nolens deze wet aan en drong aan op een spoedige herziening. Hij werd in
zijn betoog gesteund door kamerlid Hartogh uit Amsterdam, die de beMartens, a.w., blz. 90.
Blankevoort, a.w., biz. 2 e.v.
vgl. Handelingen Tweede Kamer, 1902-1903, bijiagen vei62, biz. 7.
45) Neiszen, a.w., biz. 95 e.v.
46) Peeters, a.w., biz. 17.
47) Handelingen Tweede Kamer, 1897-1898, biz. 675 e.v.
48)
44)
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palingen van de franse mijnwet zelfs in strijd achtte met het burgerlijk
recht. Van regeringszijde werd Nolens in zijn betoog door minister Lely
gesteund. Deze deelde mee dat de zaak al enige tijd op zijn merites werd
bestudeerd en hij hoopte dat een nieuw wetsontwerp spoedig gereed zou
zijn 47 ). In zijn rede verwees Nolens naar een ontwerp mijnwet 48 ), daarmee
aanduidende het ontwerp dat Inspecteur der Mijnen E. van der Elst samen
met Ir. C. Blankevoort in 1897 op schrift hadden gezet, ter vervanging van
de wet van 1810 49 ). Dit ontwerp mocht echter nooit een wetsontwerp
worden.
In de tweede ministerperiode van Lely kreeg de mijnbouwproblematiek
van Limburg een veel ruimere aandacht, dan dat voorheen het geval was.
In het begin van deze eeuw, was de overheid ertoe overgegaan haar invloed
te vergroten op de mijnbouw en wel in de eerste plaats door de mijnen zelf
te gaan exploiteren, hetgeen gestalte kreeg in de wet van 1901. De totstandkoming van deze wet was de aanleiding tot een belangrijke verandering in het mijnrecht. Ret uitvaardigen van gedctailleerde wetten op het
gebiedvan de mijnbouwwas het gevolg.De regering is er niet toeovergegaan
de franse wet door een nieuwe te vervangen, ondanks het feit dat er veel
gesproken en er herhaaldelijk toezeggingen gedaan werden over een nieuwe
mijnwetgeving. Ook bij de totstandkoming van de wet van 1901 volgde men
niet de meest voor de hand liggende weg, name1ijk een gehele vervanging
van de gewraakte wet. Bij de wet van 27 april 1904 (Staatsblad 1904, nr.
73), houdende nadere bepalingen betreffende de mijnontginning, met
wijziging van de Wet van 21 april 1810, op grond van artikel 15 lid 2 dier
wet kortweg Mijnwet 1903 genoemd, kwam het eveneens niet tot een vervanging 60).
In het begin van de vooruitgang van de nederlandse mijnbouw was het
belangrijk, dat de regering een krachtig dwangmiddel bezat om een nalatige
concessionaris aan te pakken. Des te belangrijker was het feit, dat de
regering in het bijzonder rekening ging houden met de arbeidsomstandigheden van de mijnwerkers. Daar de totstandkoming van de Mijnwet 1903 een
elementair bestanddeel was van de wordingsgeschiedenis van het Mijnreglement 1906, zal de totstandkoming van deze wet aan een nadere beschouwing onderworpen worden. De strekking van de wet was tweeledig:
ten eerste de mijnwet van 1810 in overeenstemming brengen met de sociale
behoeften van de moderne tijd en ten tweede het herroepelijk maken van
de mijneigendom wanneer de concessionaris niet tot een geregelde en
behoorlijke ontginning bij machte was gebleken, dit in afwijking van arartikel 7 der mijnwet van 1810 61), De aandacht zal vooral gericht zijn op

idem, biz. 676.
Archief J. L. Geven, Ontwerp Mijnwet van 30 januari 1897 door E. van der
Elst en C. Blankevoort.
50
) Analoog artikel 15 lid 2 van de wet houdende nadere bepalingen betreffende
de mijnontginning, met wijziging der wet van 21 aprill810.
51) Neiszen, a.w., biz. 112 e.v.
48)
49

)
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de beschouwingen met betrekking tot maatregelen van sociale aard, waarbij
de problematiek rond de concessieverlening op de achtergrond zal blijven.
Bij de behandeling van hoofdstuk IX van de staatsbegroting van het
lopende dienstjaar 1898/1899 had minister Lely de indiening van een
wetsontwerp ter voorziening van enkele leemten in de franse mijnwet in
het vooruitzicht gesteld. De wenselijkheid der aanvulling had aanvankelijk
betrekking op de regeling van de gevolgen van het in het geheel niet exploiteren van een mijn of een onvoldoende ontginning daarvan.
Op 17 april 1899 werd door Lely als verantwoordelijk minister het
eerste ontwerp der latere Mijnwet 1903 ingediend 52).
Tijdens het afdelingsonderzoek in de kamer, spraken verschillende !eden
hun teleurstelling uit over het ontwerp. Het ontwerp bepaalde zich slechts
tot voorziening van enkele leemten in de wet van 1810, terwijl zij graag zagen,
dat deze vervangen werd, althans aan een algehele herziening onderworpen
werd. Daarbij werd herinnerd aan het feit, dat herhaaldelijk op zulk een
voorziening was aangedrongen en dat zij door de vorige regering was
toegezegd. Opmerkelijk was, dat door de commissie van rapporteurs, waar
ook kamerlid Nolens deel van uitmaakte, aangedrongen werd op een
arbeidsvoorwaardenverbetering van de mijnwerkers in Zuid Limburg.
De kamercomrnissie was van mening dat naast de wijze waarop en de voorwaarde waaronder opsporing gedaan en concessie verleend werd, de
belangen van de arbeiders in de limburgse mijnen in het oog gehouden
moesten worden. Hiermee was in het ontwerp helemaal geen rekening
gehouden; daarbij bleken de voorschriften in het belang van de mijnwerkers
opgenomen in het in 1877 vastgestelde reglement onvoldoende. De wet zelf
behoorde naar het oordeel van de !eden der commissie bepalingen te bevatten omtrent de in de mijnen te nemen veiligheidsmaatregelen, de arbeidsen rusttijden, de verzekering tegen ongevallen, enz. 53 ).
Het voorlopig verslag is door het aftreden van minister Lely nooit
beantwoord. Op 18 december 1901 werd het wetsontwerp door de opvolger
van minister Lely, de Marez Oyens, na verkregen machtiging ingetrokken,
echter niet met het voornemen de zaak verder te Iaten rusten 54).
In de vergadering der Tweede Kamer van 19 december 1901 deelde
minister de Marez Oyens mee, dat het in zijn bedoeling lag, de door zijn
ambtsvoorganger aanhangig gemaakte wijziging van de wet van 1810 door
te zetten en deze nog verder uit te breiden met bepalingen betreffende het
geven van voorschriften met betrekking tot de veiligheid 55).
Het tweede ontwerp werd op 8 october 1902 bij de Tweede Kamer aanhangig gemaakt 56).
De kern van het ontwerp vormde een regeling waardoor het mogelijk was,
de concessionaris die niet tot een geregelde en behoorlijke ontginning bij
52
)
68)
54
)
55

)
56
)

Handelingen Tweede Kamer, 1898-1899, bijlagen vell72, biz. 2.
idem, biz. I.
Handelingen Tweede Kamer, 1902-1903, bijlagen vel62, biz. 3.
Handelingen Tweede Kamer, 1901-1902, biz. 735.
Handelingen Tweede Kamer, 1902-1903, bijlagen vel62, biz. I.
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machte zou zijn of onwillig daartoe bleek, te vervangen door een ander,
hetgeen tot dan toe niet mogelijk was. Naar aanleiding van het voorlopig
verslag behorende bij het eerste ingetrokken ontwerp, werd het nodig
geacht naast genoemde regeling enige bepalingen op te nemen betreffende
het geven van voorschriften ten behoeve van de veiligheid en in het algemeen omtrent de arbeid en het verblijf in de Inijnen. Deze gedachte kreeg
gestalte in artikel 9 van het wetsontwerp. Bij algemene maatregel van bestuur zouden voorschriften worden gegeven ter verzekering van de veiligheid bij de Inijnontginning, daarnaast omtrent de arbeid van sominige
personen in de Inijn. Deze bepalingen waren van kracht voor alle concessies,
de reeds bestaande als de nog te verlenen. Dit in tegenstelling tot het
eerste ontwerp waar in het geheel geen woord gerept werd over bepalingen
van sociale aard.
Ook deze keer bepaalde de regering zich tot voorziening in leemten,
alhoewel in het voorlopig verslag der cominissie van rapporteurs over het
eerste ontwerp de wenselijkheid van een nieuwe wet werd uitgesproken.
De regering beriep er zich op, dat met het oog op de wenselijkheid van de
uitvaardiging van voorschriften ter verzekering van de veiligheid bij de
mijnontginning en in het belang van de arbeiders, het totstandbrengen van
een nieuwe wet te lang zou duren. De partiele herziening was bovendien
urgent, omdat zolang er geen wijziging werd gebracht in de bestaande
bepalingen betreffende de wijze waarop tegen concessionarissen, die een
onbehoorlijk gebruik maken van hun concessie, kon worden opgetreden,
geen concessie aan particulieren verleend kon worden 57 ).
Dit punt ondervond nogal kritiek bij enige leden van de kamercominissie,
belast met het afdelingsonderzoek. Er zou namelijk door genoemde wijziging een toestand ontstaan die minder gebrekkig zou zijn dan thans, maar
die toch op vele punten geenszins voldoende bleek 58).
De algemene beraadslaging in de kamer speelde zich hoofdzakelijk af
tussen de kamerleden Nolens en van Kol. Enig verschil van opvatting
betrof de theoretische beschouwing, maar op praktisch terrein waren zij het
met elkaar eens. Het was voor beiden duidelijk, dat het niet gemakkelijk zou
zijn doeltreffende en krachtige maatregelen te nemen tot bescherming van
de belangen die aan de regering waren toevertrouwd, omdat men te doen
had met Inijnbouwmaatschappijen, die over grote kapitalen beschikten
en een machtige invloed wisten uit te oefenen. De regering moest door een
goede inspectie en door strenge handhaving van de door haar uitgevaardigde voorschriften deze invloed proberen in te darnrnen.
Bij de artikelsgewijze behandeling van het on twerp gaven, op artikel 9 na,
de overige artikelen geen aanleiding tot beraadslaging en werden zonder
hoofdelijke stemming aangenomen 59).
Aan artikel 9 ging een rijpe beraadslaging vooraf. Dit artikel gaf wat
57)
58 )
59)

idem, biz. 3.
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betreft de inhoud en zijn uitvoering aanleiding tot tal van op- en aanmerkingen, die verderop apart de aandacht zullen verdienen. In het algemeen
kon de kamer zich met het wetsontwerp verenigen, omdat de minister door
de indiening en verdediging daarvan handelde in het belang van de gemeenschap en van een gezonde ontwikkeling van het mijnbouwbedrijf in
Limburg.
De totstandkoming van de wet op 27 april 1904 beantwoorde aan het
doe! dat de regering zich bij het indienen van het ontwerp gesteld had;
het betekende een aanpassing van de veiligheid en de bescherming
van de arbeid bij de mijnontginning aan de behoefte van de tijd.
Artikel 9 gaf de inhoud van de opdracht aan de Kroon duidelijk en helder
weer. Het luidde als volgt:

,1. Bij algemene regel van bestuur worden voorschriften gegeven:
a. ter verzekering van de veiligheid van de mijnontginning en in het belang
van de veiligheid en de gezondheid van menschen en dieren bij het verblijf
in de mijnen en in op aile bij de exploitatie eener mijn behoorende werken
en inrichtingen, zoo onder als hoven den grond, met name betreffende:
de inrichting van de ontginningswerken en van den afbouw,
benevens het bijhouden van plans en registers;
het verkeer op de terreinen boven den grond;
den toegang tot de ondergrondsche werken;
de middelen tot verwijdering van het overtollige water;
de verlichting, de luchtverversching en de maatregelen te nemen tot het
bevorderen van eene dragelijk temperatuur en tot het verwijderen van schadelijke dampen, gassen en stof;
de aanwezigheid en de inrichting van kleed-, bad- en schaftlokalen alsmede
van privaten;
het verstrekken van goed drinkbaar water;
de maatregelen te nemen tot het voorkomen van brand en ontploffing en
tot het voorkomen van ongevallen door werktuigen werktuigdeelen, drijfwerken, gereedschappen of electrische geleidingen, door vallen of door
vallende voorwerpen;
het vervoer, den opslag en het gebruik van ontplofbare stoffen in de mijnen;
de bij ongevallen of bij gevaar voor ongevallen te nemen maatregelen.
b. omtrent den arbeid van aile of van somrnige personen in de mijnen
en in of op aile bij de exploitatie eener mijn behoorende werken en inrichtingen,
zoo onder als hoven den grond, met name betreffende:
den arbeid van jeugdige personen en vrouwen;
den arbeidsduur;
het tijdstip van aanvang en einde van den dagelijkschen arbeid; de rusttijden;
den arbeid op den wekelijkschen rustdag en op dagen die daarmee zijn gelijkgesteld;
c. ten behoeve van het toezicht op de naleving van de krachtens dit lid
sub a en b gegeven voorschriften.
2. Binnen vijf jaren na het tijdstip, waarop deze wet is in werking getreden,
wordt een ontwerp van de wet bij de Staten Generaal ingediend, waarbij
dit artikel wordt herzien."
Nadat de ontwikkeling van de steenkolenindustrie gaandeweg de gebreken
van de bestaande en de noodzaak van een nieuwe mijnwetgeving, zeker
met betrekking tot de arbeidstoestanden, had aangetoond, zal thans de
bedoeling van artikel 9 nader worden bezien.
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Rond 1900 waren de bepalingen die betrekking hadden op de belangen van
de mijnwerkers, vooral met het oog op de veiligheid volstrekt onvoldoende.
Er bestonden wel voorschriften die het aspect benaderden, maar deze
waren door de versnelde ontwikkeling van de industrie onbruikbaar
geworden.
De bestaande toestand leverde het bezwaar op dt wijziging en aanvulling
van de reglementen van 1813 en 1877, die beide betrekking hadden op de
arbeid en de veiligheid in de mijnen, uitgesloten was. Door de wet van 15
april 1886 (Staatsblad, nr. 64), de lnvoeringswet genaamd, werden de in
de mijnwet van 1810 voorkomende strafbepalingen niet gehandhaafd,
slechts overtreding van het reglement van 1877 werd bij artikel 21 der
genoemde wet strafbaar gesteld. Deze bepaling was niet voldoende,
daarom was het nodig dat de regering opnieuw de bevoegdheid kreeg bij
algemene maatregel van bestuur voorschriften te geven in het belang van
de veiligheid. Het zou een ruime bevoegdheid moeten zijn, die aan het
uitvoerende gezag toegekend zou moeten worden. Slechts dan zou een
behoorlijk deskundig toezicht op het mijnbedrijf gewaarborgd zijn 60).
De regelingen inzake veiligheid en arbeid zoals die bestonden, waren
met twee bezwaren behept. Allereerst bepaalden de veiligheidsvoorschriften
zich hoofdzakelijk tot de ondergrondse werken en verder was de
verhouding tussen mijnpolitie en de politie bestaande krachtens de Arbeidsen Veiligheidswet niet juist geregeld.
Wat het eerste punt betrof, kwam het de indieners van het wetsontwerp
wenselijk voor, bepalingen vast te stellen waarin het mijnbedrijf in zijn
ruim mogelijksten zin werd genomen. Er konden dan niet aileen voorschriften gegeven worden omtrent veiligheid en arbeid in de mijn in de
meest letterlijke zin van het woord, maar ook omtrent de op de bovengrond
gelegen werken en inrichtingen. Ten aanzien van het tweede punt vond men
het nodig, daar de mijnindustrie andere arbeidsvoorwaarden en een
andere organisatie kende, deze industrie als een afzonderlijke tak van
nijverheid te beschouwen en daarop de Arbeids- en Veiligheidswet niet
van toepassing te doen zijn 61).
Uit het voorlopig verslag bleek dat veel !eden van de kamercommissie
daar bezwaar tegen hadden. Zij wilden de Arbeids- en Veiligheidswet wei
van toepassing Iaten zijn, eventueel door middel van algemene maatregel
van bestuur, aangepast aan de specifieke eisen van het mijnbedrijf. Was
dit niet mogelijk, dan zou deze materie in een aparte wet geregeld moeten
worden. 62).
De minister was het hier niet mee eens. Op de eerste plaats was hij van
mening dat het toezicht op de ontginning en op de arbeid, wilde het doeltreffend uitgeoefend kunnen worden, in een hand diende te zijn en aan
speciale deskundigen opgedragen diende te worden. Geen bemoeienis dus
60
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met de politie, belast met de naleving van de Arbeids- en Veiligheidswet.
Op de tweede plaats vond de minister bet voorbarig deze materie in een
aparte wet te regelen. De opvatting van de minister leidde tot bet voorstel
om te bepalen dat de voorschriften, zowel ter verzekering van de veiligheid
als omtrent de arbeid, bij algemene maatregel van bestuur gegeven zouden
worden.
De minister vond bet te voorbarig om een deel van de voorschriften wettelijk vast te leggen. Hiertoe bestond pas reden en kon pas toe worden
overgegaan, wanneer de doeltreffendheid in praktijk was gebleken 63).
Dit zou zelfs voor de arbeidersbevolking gunstig zijn aldus de minister,
omdat ook in arbeiderskringen volgens hem de meningen over belangrijke
vraagstukken, zoals bijvoorbeeld de arbeidsduur, uiteen liepen. De groep
tegenstanders, die op een zelfstandige wettelijke regeling naar
buitenlands voorbeeld wees, kon zich moeilijk met de geschetste opzet
verenigen 64).
De Mijnwet van 1903 bevatte geen uitvoerige regeling van de veiligheid,
de gezondheid en de arbeid. Artikel 9 bepaalde slechts dat met betrekking
tot deze onderwerpen bij algemene maatregel van bestuur voorschriften
zouden worden gegeven. Er was sprake van delegatie aan de Kroon. Tot
een wettelijke regeling kon men pas overgaan wanneer men voldoende
praktische ervaring met de voorschriften had opgedaan; daar was op dat
ogenblik nog geen sprake van. Daarom bepaalde bet tweede lid van artikel 9
dat binnen vijf jaar een nieuw wetsontwerp ingediend diende te worden,
waarbij de bepalingen van artikel9 zouden worden herzien.
Terwijl de kamerbehandeling der overige artikelen weinig aanleiding had
gegeven tot op- en aanmerkingen, spitste bet debat in de kamer zich
toe op artikel 9 van bet wetsontwerp. Het woord werd tijdens bet debat
overwegend door de heren van Kol en Nolens gevoerd.
Treffend gaf van Kol zijn impressies weer over de toestanden, die hij in
de rnijnen had gezien. Met voorbeelden onderstreepte hij de noodzaak van
de voornaamste te regelen punten. Dat er krachtiger moest worden opgetreden ter bescherrning van de arbeider bleek uit de jaarverslagen van de
Ingenieur der Mijnen en uit die van de Inspecteur van de Arbeid. Er was
sprake van ernstige ongelukken, die met aile middelen voorkomen moesten
worden. Van Kol wees erop dat het niet gemakkelijk zou zijn om doeltreffende en krachtige maatregelen te treffen, die bet ongevallencijfer
terug moesten brengen. Hij baseerde dit op bet feit dat de invloed van de
de weinige maatschappijen, erg groot was. Een gedeelte van bet betoog van
van Kol richtte zicb fel tegen deze invloed. ,Men kan gerust zeggen, dat
bijna de geheele burgerij, die door de maatschappijen een bestaan heeft,
onder hun juk moeten buigen, ambtenaren, zelfs geestelijken, ja zelfs de
vrije pers in Limburg, zien ertegen op om in onmin te geraken met de
mijnbouwdirectien" 66).
83)
64)
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Hij vroeg zich af, wat tegenover de machtige maatschappijen, het lot
van de arbeider zou zijn. Naar de mening van van Kol was er voor de
regering een gewichtige taak weggelegd met betrekking tot de hebzucht
van de rnijnbezitters, zoals hij dit noemde 66 ).
Kamerlid Nolens was echter van mening, dat het zeker mogelijk was
dat bij de een of de ander die in de mijnbouw zijn bestaan vond, een zekere
vrees voor de mijnbouwmaatschappijen bestond, maar deze vrees was
zeker niet algemeen. Wel zou het voor de gewone burger moeilijk zijn om
zijn rechten geldend te maken tegenover deze maatschappijen, daarom
was hij het geheel met van Kol eens, dat voor a1 die zaken die samenhingen
met de arbeid in de rnijnen strenge voorschriften nodig waren en dat op de
naleving van deze voorschriften een strikte kontrole moest zijn. In verband
met de eigenaardige organisatie van het mijnbedrijf drong Nolens in zijn
rede aan op het verplicht stellen van arbeidsreglementen voor het rnijnbedrijf, die aan de arbeiders bij het in dienst treden uitgereikt moest worden 67 ).
Ben onderdeel van artikel 9, het vraagstuk van de arbeidsduur, trok
tijdens de artikelsgewijze behandeling van het ontwerp sterk de aandacht
van de kamerleden. Uit het voorlopig verslag bleek, dat veel !eden het er
niet mee eens waren, dat in artikel 9 wei de voornaamste in het belang van
de veiligheid en de gezondheid van de rnijnwerkers te regelen punten waren
opgenomen, maar niet de te regelen voorschriften met betrekking tot de
hoofdtrekken van de arbeid in de mijnen en de daarbij behorende werken
en inrichtingen 68 ). De cornrnissie van rapporteurs achtte daarom alsnog
de volgende pun ten geschikt om in het artikel op te nemen: het werken van
jeugdige personen en vrouwen in de rnijnen; de arbeidsduur, die volgens
enkele !eden slechts 8 uur mocht bedragen; de rusttijden en de uren van
aanvang en einde van de arbeid voor jeugdige personen en vrouwen; de
arbeid van vrouwen binnen zekere tijd na hun bevalling; het verbod van
zondagarbeid en van overheidswege te houden toezicht 89) . Van de zijde der
regering bestond geen bezwaar tegen de in het voorlopig verslag
uitgesproken wensen. De regeling van de hoofdpunten der arbeid werd
rniddels een gewijzigd on twerp gerealiseerd 70).
Het vraagstuk van de arbeid gaf tijdens de kamerbehandeling aanleiding
tot een amendement van van Kol, betreffende de arbeidsduur in de rnijnen.
De behandeling van artikel 9 in de kamer werd grotendeels in beslag genomen door het amendement. Dit amendement hield in, dat in artikel 9
lid 1, sub b, in de plaats van ,den arbeidsduur" gelezen moest worden:
,den arbeidsduur, die wat den arbeid onder den grond betreft, niet meer
dan acht uren per etmaal mag bedragen" 71). Mede-indieners van het
amendement waren de kamerleden Helsdingen, ter Laan, Melchers, Schaper
en Troelstra.
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Als toelichting op het amendement, merkte van Kol op, dat er geen tak
van industrie was, waar een beperking van de arbeidsduur zo geboden was,
als de mijnindustrie. Van Kol was door verschillende bezoeken in de mijnen
op de hoogte van de arbeidsomstandigheden van de mijnwerkers. Zo had
hij in de belgische mijnen gezien, wat voor werk een mijnwerker moest
doen, ,de menschen werken in donkere gangen, in slechte atmospheer,
aan aile zijden door gevaren omringd, het water stort op hen neer, soms
moeten ze tot de knieen in het water staan en bibberende van koude in
gebogen houding voortwerken." 72) . In de limburgse mijnen was bet volgens
hem weliswaar nog niet zo erg, toch zou een arbeidsduur van acht uur
ruimschoots voldoende zijn, vooral in die mijnen, waar slechts dunne
steenkolenlagen aanwezig waren en waar de mijnwerker in liggende houding,
soms urenlang, de kolen moest wegkappen. Het invoeren van de achturige werkdag zou voor de mijnwerkers van zeer groot belang zijn. Als
voordelen zag hij onder meer, dat de achturige werkdag ten goede zou komen
aan de gezondheid van de mijnwerkers, er minder ongelukken zouden
gebeuren, minder ziekten zouden heersen, evenals bet bevorderen van het
gezinsleven en de intellectuele ontwikkeling van de arbeiders. Terwijl de
achturige arbeidsdag ook voor de rnijneigenaren geen grote bezwaren zou
opleveren, daar men al in ploegendienst werkte en het gemakkelijk zou
zijn om drie ploegen van acht uur te vormen, aldus van Kol 73).
Pel tegenstander van het amendement toonde zich kamerlid Nolens.
Hij noemde bet amendement: ,voorbarig, misplaatst, te eenvoudig, te
laconiscb, dientengevolge te draconisch en tenslotte niet mogelijk" 74).
Ook voor Nolens was een arbeidsduur van acbt uur lang genoeg, maar
dit maximum mocht volgens hem niet in de mijnwet opgenomen worden.
Men zou, alvorens men werktijden in de wet zou opnemen, eerst een
onderzoek moeten doen naar de gevolgen en moeilijkheden ten gevolge
van de achturige arbeidsdag. Wat deze gevolgen en moeilijkheden betrof,
had Nolens vooral bet oog op de concurrentiepositie van de jonge mijnindustrie. Een ander bezwaar van bet kamerlid was, dat er bij de vaststelling van het amendement geen rekening was gehouden met de meningen
en wensen van de werkgevers en de werknemers. Nolens noemde als
voorbeeld, dat bij een arbeidsduur van acht uur het voor de werkgevers
niet mogelijk zou zijn om een drie ploegendienst samen te stellen; dit zou
wei bet geval zijn als er bijvoorbeeld acbteneenhalf uur gewerkt zou worden,
dan kon een goede aflossing door de ploegen plaats vinden 75) . Op
welke manier er geen rekening gehouden was bij de samenstelling van het
amendement met de mening van de werknemers, vermeldde Nolens niet.
Minister de Marez Oyens was bet grotendeels met de bedenkingen van
Nolens eens. Volgens de rPinister was het amendement niet als een serieuze
poging om de arbeidsduur te regelen, te beschouwen, maar veeleer als een
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terugvallen op de bekende sociaal-democratische motie van de achturige
arbeidsdag voor aile arbeiders. Hij ging nog een stap verder in zijn
kritiek op het amendement dan Nolens en noemde het ,broddelwerk" 76 ).
Broddelwerk omdat het amendement niets inhield omtrent overgangsbepalingen, een nadere aanduiding van de berekening van de acht uren en
uitzonderingsbepalingen. Omdat bovengenoemde punten niet in het
amendement geregeld werden, raadde de minister de indieners aan, het
amendement in te trekken.
Uit de kamer kwam een felle reaktie van Troelstra, partijgenoot van van
Kol en mede-indiener van het amendement op het betoog van de
minister 77 ). De reaktie van Troelstra kwam in het kort hierop neer, dat
met het oog op de strekking van het wetsontwerp, het amendement maar
een korte, niet uitgewerkte bepaling bevatte. De indieners van het amendement wilden aileen de hoofdlijnen met betrekking tot de arbeidsduur in
de wet opgenomen zien, zoals dit ook in het Voorlopig Verslag wenselijk
werd geacht.
Voor hen zou het mogelijk zijn het amendement uitvoeriger te maken,
maar zij vonden dat overgangs- en uitzonderingsbepalingen in de krachtens
artikel 9 voorgeschreven algemene maatregel van bestuur geregeld moesten
worden en niet in het ter discussie gestelde wetsontwerp. De discussie in
de kamer strekte zich steeds meer uit tot persoonlijke aanvallen en tot de
vraag wat onder een achturige arbeidsdag moest worden verstaan. Daar
de beraadslaging opgeofferd werd aan deze kwesties en geen principiele
uitspraak gedaan werd over het beginsel van de achturige werkdag, besloten
de indieners het amendement in te trekken en in plaats daarvan een motie
in te dienen, die op een later tijdstip onder de aandacht van de kamer
gebracht zou worden. De motie luidde: ,De Kamer, van oordeel, dat bij
den arbeid in de mijnen onder den grond, behoudens noodzakelijke uitzonderingen, beperking van den arbeidsduur tot acht uur wenschelijk is,
gaat over tot de orde van de dag" 78).
Na de indiening van de motie werd de beraadslaging over artikel 9
gesloten en het artikel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Naar
aanleiding van deze motie gaf Minister de Marez Oyens op 24 februari
1904 opdracht aan de Commissie voor de Mijnbouwvoorschriften, om hem
in kennis te stellen van het overleg binnen deze commissie betreffende de
arbeidsduur in de mijnen 79 ). Op deze commissie, wiens eigenlijke taak was
een ontwerp-mijnreglement krachtens artikel9 van de Mijnwet 1903 samen
76)
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te stellen, zal later uitvoerig teruggekomen worden. De motie van Kol
werd 1 maart 1905 in de Tweede Kamer met 58 tegen 28 stemmen verworpen 80).

II.

HET EERSTE ONTWERP VAN HET MIJNREGLEMENT

6. De totstandkoming van het eerste officiele voorontwerp in februari 1905

Nadat in de Tweede Kamer overeenstemming was bereikt over de inhoud
van artikel9, werd, na de goedkeuring van bet wetsontwerp door de Eerste
Kamer, het ontwerp Mijnwet 1903 op 27 april 1904 wet (Staatsblad 1904,
m . 73). De inwerkingtreding werd bij de wet tot een nader te bepalen datum
uitgesteld. Omdat bij de inwerkingtreding van de Mijnwet de geldende
Arbeids- en Veiligbeidswet zouden komen te vervallen, werd bepaald,
dat de inwerkingtreding van de Mijnwet samen zou vallen met de inwerkingtreding van bet Mijnreglement. Nadat op 18 november 1903 voldaan was
aan de eerste voorwaarde voor de totstandkoming van het Mijnreglement,
nl. de instelling van de Commissie voor de Mijnbouwvoorschriften, was
het zaak op korte termijn een ontwerp-reglement aan de minister voor te
leggen; dit bleek echter geen gemakkelijke taak.
Een andere reden die bovengenoemde Commissie tot spoed maande was
ongetwijfeld het feit dat artikel 9 lid 2 van de Mijnwet bepaalde, dat
binnen vijf jaar na inwerkingtreden der Mijnwet, artikel 9 bij gebleken
ondoeltreffendheid eventueel aangepast c.q. gewijzigd zou worden. Immers
in het Iicht van een zich snel ontwikkelende mijnindustrie zouden de bepalingen van het ontwerp-mijmeglement, wanneer deze al te lang op zich
zouden Iaten wachten, al snel verouderd blijken.
Ondanks de geboden spoed had de minister, anderhalf jaar na de installatie van de Commissie nog geen ontwerp ontvangen. Ook de Tweede
Kamer werd ongeduldig. Dit bleek tijdens de begrotingsbehandeling voor
het jaar 1905, toen het Kamerlid Nolens in de Kamer opmerkte: ,Verder
dring ik er op aan, dat met het tot stand komen van dien algemeenen maatregel zoveel mogelijk spoed moet betracht worden" 81). Minister De Marez
Oyens beantwoordde het verzoek van Nolens als volgt: ,Ik kan te dien
aanzien niet anders zeggen dan dat aan de samenstelling van dien maatregel
zeer krachtig wordt gewerkt, doch dat wij hier inderdaad te doen hebben
met een reuzenarbeid. Het zal een maatregel worden van ettelijke honderden
artikelen" 82).
De totstandkoming van de Mijnwet, m.n. artikel 9, gaf blijk van bet
feit dat de regering ervan doordrongen was, dat meer dan voor enige andere
arbeid, het werk in de mijnen onderheving moest zijn aan speciale voorschriften. Het lag voor de hand, dat de mijnwerkers zelf het grootste belang
hadden, niet alleen bij de totstandkoming van deze voorschriften, maar
ook bij het bepalen van de inhoud. In de Tweede Kamer had Nolens hier
80)

81)

82)

Handelingen Tweede Kamer, 1904-1905, blz. 1171.
Handelingen Tweede Kamer, 1904-1905, biz. 773.
idem, blz. 774.
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sterk de nadruk: op gelegd 33). Gezien het grote belang van deze voorschriften voor de mijnwerkers, maar ook voor de mijndirecties, was de regering
van mening dat het ontwerp-mijnreglement aan aile betrokkenen in de
mijnindustrie ter beoordeling moest worden voorgelegd. In de Tweede
Kamer merkte minister De Marez Oyens op: ,Aangezien ik er prijs op
stel daarvoor belanghebbenden te horen, is het mijn voornemen het daarna
(na de indiening van het ontwerp bij hem) in handen te stellen zoowel van
de werkgevers als van de arbeiders. Ik meen dat beide partijen in deze
belangrijke aangelegenheid moeten worden gehoord" 84).
Deze inspraakmogelijkheid zou voor de mijnwerkersverenigingen een
geheel nieuwe en belangrijke taak meebrengen. ,Voor tien jaren werd
daarover misschien gelachen. Hoe zou men over die bepalingen de menschen
vragen, die er onder moeten arbeiden, 't ware al te dwaas. Die tijd is gelukkig
voorbij", aldus Nolens op de zesde Limburgse Katholiekendag, die op
23 mei 1904 in Heerlen plaats vond 85).
In februari 1905 was het eindelijk zover. De minister had het ontwerpmijnreglement ontvangen en legde in de Tweede Kamer uit hoe hij zich de
inspraakprocedure voorstelde: ,Ik heb na het ontvangen van het voorontwerp mij gehaast het te stellen in handen van personen, die daarover
zullen moeten worden gehoord. In de eerste plaats komt daarvoor in
aanmerking de Mijnraad en verder is het advies gevraagd van den DirecteurGeneraal van de Staatsmijnen en van de bestuurders van bestaande
mijnen, maar ook van de arbeidersvereenigingen in Limburg" 33).
Het is interessant om na te gaan in hoeverre de bovengenoemde personen
c.q. instanties van deze gelegenheid gebruik gemaakt hebben en in hoeverre
hun kritiek ertoe bijgedragen heeft het ontwerp-mijnreglement aan te
passen of te veranderen. Alvorens we deze reakties zullen behandelen, zal
eerst het doel en de samenstelling van de Commissie voor de Mijnbouwvoorschriften bekeken worden, gevolgd door een omschrijving van de
strekking van het eerste ontwerp-mijnreglement.
Op 18 november 1903 werd door de minister van Waterstaat, Handel
en Nijverheid De Marez Oyens, bij ministeriele beschikking een commissie
ingesteld, genaamd de Commissie voor de Mijnbouwvoorschriften. De
Mijnwet 1903 bevond zich nog in de ontwerpfase. De opdracht van de
Commissie was te onderzoeken, welke nadere bepalingen betreffende de
mijnontginning ingevolge artikel 9 van de bovengenoemde wet, bij algemene
maatregel van bestuur behoorden te worden gegeven, als het wetsontwerp
Mijnwet 1903 bekrachtigd zou worden. De resultaten van het onder83)

idem, biz. 772.
idem, biz. 774.
85) de Christelijke Mijnwerker, 27 juni 1926, aanwezig op het Sociaal Historisch
Centrum, Maastricht.
86) de Volksbode, 10 maart 1905, aanwezig op het Sociaal Historisch Centrum
te Maastricht.
84)
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zoek zouden neergeelgd worden in een ontwerp algemene maatregel van
bestuur 87 ).
De minister droeg het on twerp van de algemene maatregel van bestuur op
aan Rijksambtenaren en deskundigen. Ir. C. Blankevoort, Ingenieur der
Mijnen, trad als voorzitter van de Commissie op. Mr. W. A. J. M. van
Waterschoot van der Gracht, secretaris van de Mijnraad, vervulde ook in
de Cornrnissie de secretariaatswerkzaamheden. Tot de verdere !eden van de
Commissie werden benoemd: Dr. F. Beijerdinck, Mijningenieur, werkzaam
op bet Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid, Ir. J. C. F.
Bunge, ingenieur bij de Staatsmijnen, Mr. J. B. Peyrot, referendaris
bij het Departement van Binnenlandse Zaken en Mr. J. C. A. Everwijn,
commies, werkzaam op het Departement van Waterstaat, Handel en
Nijverheid 88). Arbeiders waren in deze commissie niet vertegenwoordigd.
De werkzaamheden van de Commissie, die op 4 december 1903 begonnen,
werden op voorstel van de voorzitter verdeeld over verschillende subcommissies, daar de opdracht van de Commissie zich uitstrekte over
verschillende gebieden, naast technische en sociale zaken ook juridische
zaken 89) . Tussentijds werden de werkzaamheden van de Commissie nog
in beslag genomen door een andere opdracht van de minister. Dit naar
aanleiding van de op 23 oktober 1903 ingediende motie van Kol inzake de
arbeidsduur in de mijnen. De minister wenste dat de bevindingen opgedaan
in bet overleg omtrent de arbeidsduur in de mijnen aan hem meegedeeld
werden 90). Dit resulteerde in het ,Eerste Rapport der Commissie voor de
Mijnbouwvoorschriften over den arbeidsduur in den mijnen", hetgeen
op 7 juli 1904 aan de minister aangeboden werd 91). Na anderhalf jaar
intensief beraad en overleg voltooide de Commissie bet tweede deel van
haar opdracht, door op 10 februari 1905 het eerste ontwerp algemene
maatregel van bestuur aan de minister aan te bieden.
Artikel 9 van de Mijnwet 1903 had tot doel een algemene regeling in
bet leven te roepen ten behoeve van de veiligheid in bet mijnbedrijf en de
veiligheid, de gezondheid en de arbeid van al de bij bet mijnbedrijf betrokken
personen. De mijnwet van 1810 had nooit zulk een regeling beoogd.
Daarbij hadden het Keizerlijk Decreet van 3 januari 1813, gegeven ter
uitvoering van de wet van 1810, evenmin als het ,Reglement betrekkelijk de
ontginning van steenkolenmijnen" van 28 juni 1877, ook maar enigszins
afdoende mijnpolitiebepalingen doen onstaan.
87 ) C. A. B. Staatstoezicht op de Mijnen, Notulen der eerste vergadering der
Comrnissie voor de Mijnbouwvoorschriften, 4 december 1903 (inventarisno. 444).
88) Eerste Rapport der Comrnissie voor de Mijnbouwvoorschriften, juli 1904,
t.a.p., biz. 1.
89) C. A. B. Staatstoezicht op de Mijnen, Notulen der negende vergadering
der Comrnissie voor de Mijnbouwvoorschriften, 7 juli 1904 (inventarisno. 444).
90) Eerste Rapport der Comrnissie voor de Mijnbouwvoorschriften, juli 1904,
t.a.p., biz. 1.
91) C. A. B. Staatstoezicht op de Mijnen, Notulen der negende vergadering
der Commissie voor de Mijnbouwvoorschriften, 7 juli 1904 (inventarisno. 444).
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Het Reglement van 1877 bepaa1de zich, zoals gezien tot enkele algemene
voorschriften, die krachtens artikel35 het eigenaardige karakter vertoonden,
dat zij slechts op bestaande concessies van toepassing waren, als daardoor
niet afgeweken werd van de bepalingen in de concessie-akten. Artikel14
van de Mijnwet 1903, luidende: ,Deze wet is met uitzondering van de
artikelen 1 tot en met 8, ook van toepassing op de concessien voor het
inwerkingtreden van deze wet verleend", maakte een einde aan dit stelsel
van vrijstelling.
Wat de algemene arbeidswetgeving betrof (in het bijzonder de Arbeidswet
en de Veiligheidswet, met de daarop gebaseerde algemene maatregelen
van bestuur), deze vond, ook al werden de mijnen in theorie niet van haar
werking uitgesloten, in praktijk geen toepassing op de mijnindustrie,
althans op de ondergrondse werken 92). De Arbeidswet en de Veiligheidswet
werden bij artikel 10 van de Mijnwet 1903 niet van toepassing verklaard
op de mijnen en aile bij de exploitatie ener mijn behorende werken en
inrichtingen, zowel boven als onder de grond. Zodoende moesten niet
alleen een stel speciale politiebepalingen voor de mijnen worden vastgesteld, maar ook een regeling omtrent die onderwerpen, welke voor de
overige takken van industrie in de zojuist genoemde wetten golden. Dit
feit maakte de omvang van de door de Commissie voor de Mijnbouwvoorschriften te ontwerpen voorschriften enigszins verklaarbaar.
Bij de samenstelling van de ontwerp algemene maatregel van bestuur had
de Commissie voor de Mijnbouwvoorschriften in de eerste plaats rekening
gehouden met die mijnpolitiebepalingen, welke reeds in de voornaamste
mijnbouwbedrijvende staten van Europa golden en daar aan de praktijk
waren getoetst. Daarnaast had zij zoveel mogelijk de algemene, hier te
lande geldende arbeidswetgeving als uitgangspunt genomen, voornamelijk
wat de bovengrondse werken en inrichtingen betrof. Deze werd vaak waar
mogelijk bijna letterlijk gevolgd, daar genoemde werken en inrichtingen
niet veel verschilden van die industrieen waar deze wetten wel golden 93).
Dat aan de Commissie een bepaalde vrijheid gegeven was t.a.v. de
samenstelling van de algemene maatregel van bestuur, bleek zeer nuttig.
Immers voor de bovengrondse werken hoefden alleen die bepalingen
opgenomen te worden, die voor de mijnindustrie het meest nodig en doelmatig waren. De Arbeids- en Veiligheidswet generaliseerden daarentegen.
Een belangrijke vraag tenslotte was in hoeverre het ontwerp in bijzonderheden moest treden en in hoeverre de ambtenaren, die met de uitvoering
van de definitieve algemene maatregel van bestuur belast zouden worden,
vrijheid van handelen moest worden toegekend. Het bleek dat de Commissie
tot op zekere hoogte in details diende te treden, nl. om degenen op wie
het reglement van toepassing zou zijn de nodige rechtszekerheid te bieden.
92) C. A. B. Staatstoezicht op de Mijnen, Toelichting op het ontwerp van een
algemeenen maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 9 der Mijnwet 1903,
februari 1905, verder te citeren als Toelichting op het eerste ontwerp, februari
1905, biz. I (inventarisno. 445).
93) Toelichting op het eerste antwerp, februari 1905, t.a.p., biz. 3.
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Verder zouden deze bijzonderheden de taak van de uitvoerders van het
reglement vergemakkelijken.
Gelet op de situaties in de verschillende mijnen, had de Commissie ten
aanzien van de detaillering een zekere matiging betracht en aan de uitvoerende ambtenaren ruime bevoegdheden gegeven met betrekking tot
het afgeven van vergunningen, al of niet verbonden aan voorschriften en
het verlenen van ontheffingen. Wel kende de Commissie aan de directies
van de mijnen, niet aan de arbeiders, een recht van beroep toe, zodat de
vrijheid van de ambtenaren geen aanleiding zou geven tot bezwaren 94).
De Commissie voor de Mijnbouwvoorschriften trok, zoals in de aanhef
van het ontwerp algemene maatregel van bestuur viel te lezen, de algemene
regelingen, bedoeld in het Keizerlijk Decreet van 1813 en het Reglement
van 1877, in, daar de algemene maatregel van bestuur daarin zou voorzien.
Op de tweede plaats stelde zij voor om in het on twerp algemene maatregel
van bestuur te bepalen, dat de intrekking van bestaande voorschriften en
vaststelling van de algemene maatregel van bestuur zou geschieden op de
dag waarop de Mijnwet in werking zou treden. Dit, omdat de inwerkingtreding van de algemene maatregel van bestuur moest samenvallen met de
inwerktreding van de Mijnwet 1903. Wanneer dit zou gebeuren hing af
van het Koninklijk Besluit krachtens artikel 15 van de Mijnwet 1903.
Dit Koninklijk Besluit zou de datum aangeven waarop de wet in werking
zou treden.
De Commissie voor de Mijnbouwvoorschriften had de behandelde stof
in een zestiental hoofdstukken onderverdeeld. Terwijl hoofdstuk I algemene
bepalingen inhield en hoofdstuk 2 de aanleg van mijnen behandelde,
betrof hoofdstuk 3 uitsluitend bovengrondse werken en daarbij ging het
in hoofdstuk 4 tfm 6 om voorschriften inzake de arbeid onder de grond;
de verdere hoofdstukken waren op de mijn in haar geheel van toepassing.
De voorschriften in het ontwerp-mijnreglement waren van velerlei aard,
zowel algemeen, technisch, sociaal als juridisch. Hoewel ongetwijfeld
van groot belang zal in de volgende hoofdstukken het technisch aspekt
buiten beschouwing worden gelaten, temeer daar de min of meer technische
bepalingen niet in een apart hoofdstuk staan, maar over het hele ontwerp
verspreid zijn. Onze aandacht zal zich voomamelijk richten op de belangrijkste voorschriften van niet technische aard. Hierbij valt te onderscheiden de onder de ,Algemeene bepalingen" vallende strafrechtelijke
verantwoordelijkheid, strafbepalingen en politiedwang. Verder het vraagstuk van de toepasselijkheid van de algemene maatregel van bestuur
op de Staatsmijnen, de bepalingen inzake de arbeid, de regeling van het
toezicht, de beroepsmogelijkheid en de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften.
Alvorens te bekijken welke punten van kritiek van algemene aard de
belanghebbenden op het ontwerp-mijnreglement hadden, lijkt het zinvol
om in 't kort de door de minister genoemde belanghebbenden te omschrijven.
94)

t.a.p., blz. 3.
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In de eerste plaats de Mijnraad. De Mijnraad werd bij Koninklijk
Besluit van 29 mei 1902 (Staatsblad 1902, nr. 78) ingesteld. Zijn taak was
een raad en adviescollege ten behoeve van de Minister van Waterstaat,
Handel en Nijverheid, in aile zaken betreffende het mijnwezen te zijn en
op de tweede plaats toezicht te houden op de wijze waarop de dienst van de
Staatsmijnen in Limburg naar de bevelen van bovengenoemde minister,
werd uitgeoefend.
De Directeur-Generaal van de Staatsmijnen behoeft geen nadere omschrijving; de toenmalige directeur was Jr. H. J. E Wenckebach. Op de
derde plaats de bestuurders van bestaande mijnen. De minister had hier
het oog op de bestuurders van de particulier geexploiteerde mijnen. Naar
aanleiding van de toezegging van de minister, dat ook zij gehoord zouden
worden over het ontwerp-mijnreglement, kwamen de bestuurders van de
mijnen Laura en Vereeniging, Willem Sophia, Domaniale en Oranje
Nassau in januari 1904 bijeen tot het plegen van overleg, hoe dit verwezenlijkt kon worden. Het resultaat van deze bespreking was, dat men besloot
een vereniging op te richten, welke in het algemeen de behartiging van hun
belangen ten doel zou hebben. De naam van deze vereniging luidde: de
Vereeniging tot behartiging van de belangen der Limburgsche Mijnindustrie 95). Een oordeel geven over het ontwerp-mijnreglement zou haar
eerste, belangrijke taak worden.
Op de vierde plaats de arbeidersverenigingen in Limburg. Tot 1900
waren de mijnwerkers in Limburg, buiten de op twee mijnbedrijven bestaande
onderlinge verzekering tegen ziekte, niet verenigd in een of andere belangenorganisatie 96). Op aandringen van het Tweede Kamerlid Nolens, die een
studie van de Duitse vakverenigingen gemaakt had, vond in 1901 in
Eijgelshoven de oprichting plaats van de eerste mijnwerkersvereniging.
In 1903 was het aantal mijnwerkersverenigingen opgelopen tot acht met een
ledenaantal van 372 97). Het nadeel van deze plaatselijke verenigingen was,
dat iedere vereniging los en onafhankelijk van de ander stond; van een
gezamenlijk optreden door de verschillende verenigingen was geen sprake.
Om hierin verandering te brengen, besloten de plaatselijke mijnwerkersverenigingen zich, te bundelen tot een vereniging. Eind 1903 was deze
aaneensluiting een feit en kwam de Centrale Bond van R.K. Mijnwerkersvereenigingen in Limburg tot stand. De Bond stelde zich ten doel: 98 )

a) het bevorderen van het godsdienstig en zedelijk welzijn van de Limburgse
mijnwerkers,
b) de verhoging van hun stoffelijke welvaart en steun in hun stoffelijke
nood,
c) de regeling van de arbeidsvoorwaarden in het mijnwerkersvak overeenkomstig de beginselen van christelijke gerechtigheid en liefde.
95) S.H.C., G.S.L. archief, Minuut Notulen Algem. Vergaderingen oprichtingsbesluit (1904 map 4).
96) Dieteren, a.w., biz. 21.
97
) a.w., biz. 24.
98) a.w., biz. 25.
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De Centrale Bond van R.K. Mijnwerkersvereenigingen in Limburg was
de instantie, die namens de mijnwerkers haar oordeel uitsprak over het
ontwerp-mijnreglement.
De reakties, die bet verzoek van de minister bij genoemde personen en
instanties opriep, waren voor zover uit de schriftelijke beoordelingen bleek,
in het algemeen gunstig. In de eerste Nota van de Veereniging tot behartiging
van de belangen der Limburgsche Mijnindustrie, sprak zij haar erkentelijkheid uit voor het feit, dat de regering op ruime schaal de belanghebbenden
de gelegenheid gaf hun mening over het ontwerpmijnreglement kenbaar
te maken 99). Terwijl de Directeur-Generaal van de Staatsmijnen van mening
was, dat door bet geven van de mogelijkheden om mee te denken en te
werken aan de totstandkoming van het Mijnreglement, de grondslag gegeven
werd voor de bestudering van veel belangrijke vraagstukken met betrekking
tot de mijnindustrie 10o).
De eerste reaktie op het ontwerp-mijnreglement ontving Minister de
Marez Oijens op 5 mei 1905 van de Mijnraad. De te algemene strekking
van het ontwerp had de speciale aandacht van de Mijnraad getrokken,
daar in het ontwerp buitengewoon veel aan het oordeel van de ambtenaren
van het Staatstoezicht werd overgelaten. Deze bevoegdheid van deze
ambtenaren ging zo ver, dat volgens de Mijnraad ,vele hoofdstukken schier
geheel door den Hoofdingenieur der Mijnen naar goedvinden kunnen
worden geregeld" 101). Zij gaf echter toe dat de bepalingen, zoals in het
ontwerp vermeld, moeilijk anders te regelen waren. Want zou men meer
in details treden, dan werd het ontwerp nog omvangrijker, zonder enige
zekerheid te bieden, dat het in alle gevallen zou voorzien. Mgezien van de
moeilijkheden, die de toepassing van zeer uitvoerige bepalingen met zich
mee zou brengen, zou men bovendien het gevaar lopen, aldus de Mijnraad,
door deze uitvoerige beschrijvingen, de toekomstig werkmethodes zeer te
bemoeilijken. Ondanks haar bezwaren zag zij echter geen andere mogelijkheid om de vergaande bevoegdheden van de ambtenaren van het Staatstoezicht te beperken 102).
De reaktie van de Centrale Bond van R.K. Mijnwerkersvereenigingen
vermeldde geen op- of aanmerkingen op de strekking van het ontwerp.
Buiten enkele punten van kritiek op technische voorschriften, werd het
grootste gedeelte van het Rapport van de Centrale Bond in beslag genomen
99) C.A. Staatsmijnen in Limburg, Nota betreffende het ontwerp ,Mijnreglement
1905" van de Vereeniging tot behartiging van de belangen der Limburgsche
Mijnindustrie, 23 juni 1905 verder te citeren als Eerste nota van de Vereeniging, 23
juni 1905, biz. 1 (inventarisno. 468 deel II).
100) C.A. Staatsmijnen in Limburg, Beoordeling van het Ontwerp-Mijnreglement
1905 door de Directeur-Generaal der Staatsmijnen in Limburg, H. J. E. Wenckebach, 30 juni 1905, verder te citeren als Beoordeling Directeur-Generaal Staatsmijnen, 30 juni 1905, blz. 2 (inventarisno. 468 deelll).
101) C.A. Staatsmijnen in Limburg, Bijlage bij brief van de Secretaris van de
Mijnraad aan de !eden, 19 mei 1905, verder te citeren als Eerste reactie van de
Mijnraad, 5 mei 1905, biz. 2 (inventarisno. 468 deel II).
10
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door een beschouwing over de arbeidsduur in de mijnen. In de algemene
vergadering van de Centrale Bond op 6 augustus 1905, merkte Nolens
naar aanleiding van het ,Rapport" van de Centrale Bond op: ,De weg van
dat request is lang : het gaat naar de regeering, van daar naar de Mijnraad,
dan moeten nog worden afgewacht de opmerkingen van de mijndirecties.
Weer moet dan de Mijnraad adviseren tot eindelijk de minister in overeensternrning met de gemaakte bemerkingen het geheel zoo noodig eerst kan
wijzigen en in orde brengen. Maar het gevolg van Uw werk is dan ook dat
Uwe meningen ook elders bekend worden, een gevolg ook is de aangenomen
conclusie (een voorstel op de vergadering gedaan, dat de instelling van
arbeiderscornmissies wenselijk achtte. Hierop zal later teruggekomen
worden), die nader uitgewerkt zal worden" 103).
De kritiek van de Vereeniging tot behartiging van de belangen der
Lirnburgsche Mijnindustrie spitste zich toe op drie punten. Ten eerste de
drang van de Cornmissie voor de Mijnbouwvoorschriften om alles wat ook
maar enigszins geacht kon worden in verband te staan met het mijnbedrijf
tot in de kleinste bijzonderheden wettelijk te regelen 104). De Vereeniging
vond dit streven om alles te regelen wei verklaarbaar, omdat de Arbeidsen Veiligheidswet buiten werking gesteld werden, maar aan de andere kant
vond zij het zeer vreemd, dat men het mijnbedrijf, waarvan de toekomst en
ontwikkeling vrij onzeker was, nu reeds aan banden legde door allerlei
strakke wetsbepalingen. Dit aan banden leggen gebeurde ook door het
feit dat het ontwerp-mijnreglement zich niet aan de bestaande toestanden
aanpaste, maar dat de bestaande toestanden zich naar de beginselen,
neergelegd in het ontwerp, moesten aanpassen. Dit wijzigen van de bestaande toestand zou volgens de Vereeniging aileen te verdedigen zijn, als
er emstige mistoestanden in het mijnbedrijf aanwezig waren, maar dergelijke
wantoestanden had de Vereeniging niet kunnen ontdekken!
Het tweede punt van kritiek richtte zich op het burokratische karakter
van het ontwerp 105). Naar de mening van de Vereeniging zou door het
bijhouden van de verschillende soorten voorgeschreven registers het mijnbedrijf een storende invloed ondervinden, ook al door het feit dat voor
iedere afwijking van de voorschriften vergunning moest worden aangevraagd.
Het derde punt van kritiek was van algemene aard 106).
Uit de ,Nota" van de Vereeniging blijkt dat zij het teleursteilend vond,
dat de Cornmissie voor de Mijnbouwvoorschriften in vee! gevailen de
strengste van aile bepalingen, die in het buitenland toegepast werden, bij
de vaststelling van de afzonderlijke voorschriften in het ontwerp-mijnreglement, tot richtsnoer genomen had. Op installaties als bijvoorbeeld
wasserijen, briketfabrieken, ketelhuizen etc. zouden wegens het enkele
feit, dat zij tot de bovengrondse werken van de mijn behoorden, strengere
gebod- en verbodsbepalingen gelden dan in soortgelijke inrichtingen in
toa)
104)
105)
106)

de Christelijke Mijnwerker, 22 augustus 1926.
Eerste nota van de Vereeniging, 23 juni 1905, t.a.p., biz. 2.
t.a.p., biz. 4.
t.a.p., biz. 5.
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Nederland, die geen deel uitmaakten van een mijnbedrijf. Het ontwerp
zou volgens de Vereeniging, op deze manier de opkomende mijnindustrie
onevenredig zware lasten opleggen.
Het algemene oordeel van de Vereeniging over het ontwerp was, gezien
het bovenstaande, gemakkelijk te begrijpen. ,Dat het Ontwerp in het
algemeen zijn doel voorbijstreeft, dat het de vrijheid van het bedrijf illusoir
maakt en dat het de ontwikkeling en den bloei der Limburgsche Mijnindustrie in ernstig gevaar brengt" 107) .
In zijn reaktie op het ontwerp-mijnreglement zei de Directeur-Generaal
der Staatsmijnen, dat hij noch van het doel door artikel 9 van de Mijnwet
beoogd, noch van de noodzakelijkheid om daartoe van overheidswege
passende voorschriften te geven en de naleving daarvan te verzekeren,
overtuigd was. Hij zag in de voorschriften niets anders dan : ,een noodzakelijk kwaad" 108). Het ontwerp-mijnreglement zou volgens Wenckebach
tot effect hebben dat de vrijheid van het bedrijf aan banden gelegd zou
worden, dat er een vergaande voor de bestuurders van de mijnen, zeer
onaangename inmenging in de bedrijfsvoering zou plaatsvinden en dat de
voorschriften van het ontwerp onder omstandigheden, hoge kosten zouden
veroorzaken, die zelfs het bedrijfsresultaat in gevaar konden brengen.
De vele, gedetailleerde voorschriften van het ontwerp schoten ook bij
Wenckebach in het verkeerde keelgat. Als er dan toch een Mijnreglement
krachtens de Mijnwet 1903 moest komen, waarom dan geen reglement
van beperkte omvang? Dit zou veel beter zijn aldus Wenckebach en wel
om de volgende redenen :
a) Het gebrek aan praktische ervaring bij zowel de wetgevende als de
uitvoerende organen in ons land, wat de te regelen stofbetrof.
b) De Mijnwet van 1903, waarvan de voorschriften een uitvloeisel zouden
zijn, was gebrekkig en niet voldoende.
c) Het ontwerp-mijnreglement trof een jonge, nog in een beginstadium
verkerende tak van industrie en de ervaring leerde hoeveel moeite en
voorzichtigheid het kostte om een tak van industrie in een beginstadium
tot bloei te brengen.
d) Niet aileen de moeilijk.heden in eigen land met de opbouw van de
mijnindustrie zouden zich tegen de bepalingen in het ontwerp verzetten,
maar ook de positie van de machtige mijnindustrie in het buitenland,
die in bijna aile opzichten in een gunstiger positie verkeerde en alles
in het werk zou stellen om zich de concurrentie van het lijf te houden 109).
De algemene beschouwingen van de Directeur-Generaal samenvattend
komt men tot een volgend beeld: in plaats van een streven naar beperking
van de stof, welke naar behoefte kon worden aangevuld, had de Commissie
voor de Mijnbouwvoorschriften zich ten doel gesteld een zo volledig
107 )
108)

109)

t.a.p., blz. 5.
Beoordeling Directeur-Generaal Staatsmijnen, 30 juni 1905, t.a.p., biz. 6.
t.a.p., blz. 6 e.v.
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mogelijke regeling te scheppen, ook m.b.t. ondergeschikte punten. Bij
raadpleging van buitenlandse regelingen had deze Commissie de strengste
bepalingen hieruit overgenomen in het ontwerp-mijnreglement. Tenslotte
nog een opmerking over de bevoegdheden van de ambtenaren van het
Staatstoezicht. De bemoeienissen van deze ambtenaren waren volgens
Wenckebach van zo'n ingrijpende en vergaande aard, dat van enige beperking hier helemaal geen sprake kon zijn. De inmenging van het Staatstoezicht in de bedrijfsvoering had volgens hem ,een naar Nederlandsche
opvattingen waarlijk tyranniek karakter verkregen" 110).
Een reaktie, die aardig is om te vermelden, was die van Van der Mark.
Van der Mark was hoofd van de administratieve dienst van de Staatsmijnen 111) en zijn reaktie was waarschijnlijk een bijdrage in de discussie
over het ontwerp-mijnreglement binnen de directie van de Staatsmijnen.
Van der Mark richtte zijn kritiek voornamelijk op de strekking van het
ontwerp. ,Een steenkolenmijn is geen instructieve instelling, waarvan het
formeele hoofdzaak, het geldelijke resultaat bijzaak is, doch het voorwerp
van eene handelsonderneming" 112). Het doel van de mijnexploitatie moest
het maken van winst zijn. Om zo rendabel mogelijk te kunnen werken,
was het volgens Van der Mark noodzakelijk, dat niemand zich met het
bestuur van het bedrijf moest bemoeien. Het ontwerp gaf de ambtenaren
van het Staatstoezicht echter gelegenheid genoeg om zich te mengen in
het bestuur. ,De Staat regelt en reglementeert; de inspectie van Staatswege
heeft tevens mede-zeggingsschap in zaken van aanleg en bedrijf. Aan
allerlei eischen ter verzekering van veiligheid en gezondheid moet worden
voldaan; voorschriften beheerschen toestanden en werkzaarnheden" 113).
Door deze voorschriften en regels vreesde Van der Mark een fikse verhoging van de kostprijs van de kolen, die op haar beurt ook weer van,
invloed zou zijn op andere takken van industrie. Deze reaktie verschilt.
niet zo veel van die van de Directeur-Generaal van de Staatsmijnen.
Wat de verdere punten van kritiek van Van der Mark betrof, m.n. op de
bepalingen inzake de arbeid, kunnen we verwijzen naar hetgeen de DirecteurGeneraal opmerkte.
7. De toepasselijkheid van het reglement

In de Memorie van Toelichting op het ontwerp Mijnwet 1903 was door
de minister toegezegd, dat voor mijnen, die bij het inwerking treden van het
Mijnreglement al bestonden, minder strenge maatregelen zouden gelden 114).
Bij het ontwerpen van het Mijnreglement moest de Commissie voor de
Mijnbouwvoorschriften bij de verschillende voorschriften steeds nauwkeurig
nagaan in hoeverre, de voorschriften consequenties hadden voor de be110)

t.a.p., biz. 8.
Mous, Verberne, van der Kooy, Nuyens, a.w., blz. 61.
C.A. Staatsmijnen in Limburg, Opmerkingen betreffende mijnreglement
van J. G. van der Mark (inventarisno. 468 dee! II).
113) t.a.p.
114
) Handelingen Tweede Kamer, 1902-1903, bijlagen vel62, blz. 10.
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)
112
)

248

HET MIJNREGLEMENT

1906

stuurders van bestaande mijnen; hetgeen natuurlijk niet wil zeggen dat
het Mijnreglement in de bestaande toestand geen wijziging kon brengen.
Integendeel, maar het zou volgens de Commissie voor de Mijnbouwvoorschriften wei zo moeten zijn, dat de bestuurders van de bestaande mijnen
de gelegenheid moesten krijgen om de inrichting van de mijnen aan de
nieuwe voorschriften aan te passen. Binnen de Commissie werd het volgende
voorgesteld: het Mijnreglement zou na plaatsing in het Staatsblad niet
meteen in werking treden, er zou tussen plaatsing in het Staatsblad en de
inwerkingtreding een termijn van bijvoorbeeld drie maande moeten liggen.
Het bezwaar tegen dit stelsel was wei, dat de inwerkingtreding van de
Mijnwet 1903 ook zolang uitgesteld werd, met aile gevolgen vandien. De
Commissie was echter zozeer overtuigd van de wenselijkheid om de directies
van de mijnen kennis te Iaten nemen van de inhoud van het Mijnreglement
en hun bedrijven overeenkomstig de voorschriften van het reglement in
te richten, dat naar haar oordeel bovengenoemd bezwaar daartegen niet
zou opwegen 115).
Op de tweede plaats zou het Mijnreglement een artikel moeten bevatten,
dat aan de minister de bevoegdheid gaf om gedurende een bepaalde termijn,
ten aanzien van een bepaald voorschrift, ontheffing te verlenen. Als voorbeeld diende artikel 113 van het ontwerp, dat bepaalde dat in een mijn
aileen door de Hoofdingenieur der Mijnen goedgekeurde veiligheidslampen
gebruikt mochten worden en artikel 114, dat aan de bestuurder van een
mijn opdroeg die lampen aan te schaffen. Deze voorschriften zouden voor
de bestaande mijnen aanzienlijke kosten kunnen meebrengen, vandaar de
ontheffingsmogelijkheid 116).
Over de vraag of het Mijnreglement eveneens van toepassing was op de
Staatsmijnen, was eigenlijk na de totstandkoming van de Mijnwet 1903,
geen twijfel meer mogelijk. Toch verdient de vraag enige aandacht. Daartoe
is het noodzakelijk dat wij ons bepalen tot hetgeen in de Tweede Kamer bij
de behandeling van de wet van 24 juni 1901, betreffende de exploitatie van
Staatswege van steenkolenmijnen in Limburg en de Mijnwet 1903, gezegd
is m.b.t. de toepassing van mijnpolitiebepalingen op de Staatsmijnen.
De wet van 24 juni 1901 gaf duidelijk aan in hoeverre bij ontginning
door de Staat, van de Mijnwet van 1810 werd afgeweken. In artikel 7 van
de wet van 1901 werd bepaald dat de bepalingen van de mijnpolitie niet
op de ontginning van Staatswege van toepassing zouden zijn, daar het
volgens de Memorie van Toelichting niet wenselijk was het toezicht op
deze ontginningen door lagere organen te Iaten uitoefenen 117). Ondanks
felle tegenstand werd het standpunt toch gehandhaafd en bij de mondelinge
beraadslaging in de Kamer werd er niet meer op teruggekomen. In de
stukken die geleid hebben tot de Mijnwet van 1903 vinden we geen aanwijzing die naar genoemde materie verwees. Bij de mondelinge behandeling
115
)
116
)
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Toelichting op het eerste ontwerp, februari 1905, t.a.p., biz. 30.
t.a.p., biz. 30.
Handelingen Tweede Kamer, 1900-1901, bijlagen no. 159. biz. 1 e.v.
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van het ontwerp in de Kamer kwam het vraagstuk echter aan de· orde.
Kamerlid Goeman-Borgesius verzocht om de voorschriften van artikel 9
zonder onderscheid voor aile rnijnontginningen te laten gelden 118). Kamerlid van Idsinga stelde dat een dergelijk verzoek overbodig was. Volgens
hem was de ontworpen Mijnwet zo algemeen, dat zij ook op de Staatsrnijnen
van toepassing zou zijn 119). De Mijnwet van 1903 was volgens hem geen
wijziging van de franse rnijnwet. De wet van 1901, inzake de exploitatie van
staatswege, verklaarde weliswaar de artikelen van de wet van 1810 regelende
de mijnpolitie niet van toepassing, maar door de Mijnwet van 1903 kwam
er een geheel nieuwe regeling waardoor de vroegere bepalingen van de
rnijnpolitie vervielen. Daar waar niet het tegendeel bepaald werd, zou
deze nieuwe regeling van toepassing zijn, ook op de Staatsmijnen. De
minister was het hier geheel mee eens en nam een geheel ander standpunt
in dan zijn voorganger had gedaan bij de behandeling van het ontwerp
van de wet van 1901 120). Dit had tot gevolg voor de werkzaamheden, dat
de met het toezicht belaste ambtenaren ook op de Staatsmijnen toezicht
moesten houden en dat tegen een bestuurder net zo goed proces-verbaal
opgemaakt zou kunnen worden bij overtreding van het reglement als tegen
de bestuurder van een particuliere mijn. Het sprak vanzelf dat de Staatsmijnen net zo als de particuliere mijnen zich aan de bepalingen van het
reglement te houden hadden. Derhalve zou het niet uitgesloten zijn dat de
bestuurders van een Staatsmijn wegens overtreding terecht zouden moeten
staan. De Commissie, vertrouwde erop dat dit in praktijk niet zou gebeuren.
Haar argumenten waren, dat het wellicht niet zou voorkomen dat de Staatsmijnen niet waren ingericht overeenkomstig het reglement of dat door de
bestuurder zou worden gehande1d in strijd met de voorschriften. Tenslotte
kon bij de overtreding van voorschriften de staat tegen zijn ambtenaren
op meer afdoende wijze te werk gaan, terwijl bij particuliere mijnen de
bestuurder slechts voor de rechter gedaagd kon worden 121). Het ging hier
om een zeer lastige zaak, want doordat de staat de ontginning zelf ter hand
nam, onstond er concurrentie voor de particuliere mijnbedrijven.
Veel !eden van de Mijnraad waren tegen toepassing van het reglement
op de Staatsmijnen 122). Dit omdat de Staatsmijnen geen onafhankelijk
bedrijf waren en onder de direkte verantwoordelijkheid van de Minister
van Waterstaat, Handel en Nijverheid vielen. Dit laatste zou bij toepassing
van het ontwerp tot gevolg hebben, dat een bevel van de ambtenaar van
het Staatstoezicht, om iets te doen of na te Iaten op straffe van boete of
hechtenis, rechtstreeks tot de minister gericht zou zijn. De leden, die tegen
de toepassing van het ontwerp op de Staatsmijnen waren, stelden een
alternatief voor 123). Dit alternatief hield in, dat de Minister van Waterstaat,
118)
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Handelingen Tweede Kamer, 1903-1904, blz. 241.
idem, biz. 242.
idem, biz. 246.
Toelichting op het eerste ontwerp, februari 1905, t.a.p., biz. 9.
Eerste reactie van de Mijnraad, 5 mei 1905, t.a.p., biz. 5.
t.a.p., biz. 5.
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Handel en Nijverheid een met het ontwerp-mijnreglement gelijkluidende
instructie, waarbij de ambtenaren van het Staatstoezicht de Staatsmijnen
zouden kontroleren en hierover aan de minister rapport zouden uitbrengen,
zou vaststellen. Op deze manier zou de strafbaarheid van de minister
opgeheven worden. Dit idee haalde bij stemming echter geen meerderheid.
Het eindoordeel van de Mijnraad was dat bet mijnreglement ook van
toepassing moest zijn op de Staatsmijnen 124). Dit oordeel was gebaseerd
op een praktische overweging nl. het feit dat de Staatsmijnen heel erg
verschilden van andere staatsbedrijven, doordat zij rechtstreeks concurreerden met de particuliere mijnen. Daarom zou men aan de Staatsmijnen
geen voorrechten mogen toekennen en moest men, wat de bepalingen
omtrent veiligheid gezondheid en arbeid, alsmede het toezicht hierop
betrof, de Staatsmijnen gelijk stellen met de particuliere geexploiteerde
mijnen en haar gelijke lasten Iaten dragen.
Wenckenbach erkende de juistheid van de argumenten van de Commissie voor de Mijnbouwvoorschriften, die leidden tot het besluit dat het
ontwerp-mijnreglement ook op de Staatsmijnen van toepassing zou zijn.
Toch meende hij, dat de Commissie een belangrijk punt uit het oog verloren
had, nl. bet feit dat artikel 9 van de Mijnwet 1903 wel regeling bij algemene
maatregel van bestuur van de in dat artikel genoemde punten voorschreef,
maar niet dat deze regeling perse in een algemene maatregel van bestuur
vervat en voor alie ondernemingen gelijk moest zijn 125). Met name m.b.t.
de kwestie van het Staatstoezicht was het volgens Wenckebach twijfelachtig
of dit toezicht op de gelijke wijze geregeld diende te worden en aan dezelfde
ambtenaren opgedragen moest worden, die belast waren met bet toezicht
op de particuliere mijnen. Deze twijfel baseerde hij op drie pun ten: 126)
a) bet toezicht op de Staatsmijnen was al aan de Mijnraad opgedragen
(K.B. 29 mei 1902),
b) naleving van de voorschriften kon evengoed langs administratieve weg
verzekerd worden en
c) onnodige moeilijkheden en konflikten voorkomen tussen rijksambtenaren.
Vooral met bet oog op de regeling van bet Staatstoezicht voorzag Wenckebach, als bet ontwerp-mijnreglement op de Staatsmijnen van toepassing
werd verklaard, grote moeilijkheden.
8. De ,algemene bepalingen" van het antwerp
Voor het ontwerpen van bet reglement waren enkele begripsbepalingen
onmisbaar. Zo was de omschrijving van het woord ,mijn" zeer belangrijk.
Uit de definitie van de Commissie voor de Mijnbouwvoorschriften bleek,
dat zij aan bet begrip ,mijn" een ruimere betekenis had toegekend dan
124)
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de wet van 1810 en de Mijnwet van 1903 hadden gedaan. De franse mijnwet
van 1810 gaf geen scherpe definitie van het woord. In de artikelen 1-4 van
de wet vond men de basis voor de verdeling der ,substances minerales et
fossiles" in ,mines", ,minieres" en ,carrieres". Op elk van deze groepen
waren afzonderlijke rechtsregels van toepassing.
Ten aanzien van deze verdeling valt op te merken, dat uitsluitend de
aard van de stof besliste, tot welke van de drie groepen een mijn behoorde.
Het was van geen belang of de stof aan de oppervlakte of diep in de bodem
werd aangetroffen evenals de vraag of de stof ,a ciel ouvert" of in ondergrondse werken moest worden ontgonnen. Dit volgde voor de ,mines"
uit de woorden" renfermees dans le sein de Ia terre ou existantes a Ia surface"
in artikel 1, in verband met de in artikel 2 opgesomde stoffen, die op elke
diepte en zelfs aan de oppervlakte voorkwamen 127). Het hanteren van het
kriterium, een door onderzoek aangetoonde massa delfstoffen van een
bepaald soort, had tot gevolg dat een mijn niet bestond uit een samengesteld
geheel van werken maar !outer en aileen uit: ,une masse de substances
minerales". Omdat de kolenlagen de mijn vormden, konden hoogstens
de daarin aangelegde werken als zodanig beschouwd worden, maar niet
de toegangswegen en andere werken, die niet in die lagen gelegen waren.
De Mijnwet van 1903 ging naar de letter van dezelfde gedachte uit. De
Memorie van Antwoord deed bij het lezen echter een andere bedoeling
veronderstellen.
Bij het lezen van artikel 9 sub. b valt op dat naast de voorschriften ter
verzekering van de veiligheid , bij het verblijf in de mijnen", dus onder de
grond, ook nog , werken en inrichtingen bij de exploitatie eener mijn
behorende onder de grond", stond, die niet bij de franse term ,mijn"
hoefden te horen. Hierdoor vie! onder , mijn" niet het geheel der ondergrondse werken te beschouwen. Door deze ingewikkelde constructie van
het artikel moest men hier overeenkomstig de wet van 1810 ook uitgaan
van de kolenlaag of hoogstens de aangelegde werken als men over ,mijn"
sprak 128) .
De Commissie was ervan doordrongen, dat een dergelijke opvatting
van het woord ,mijn" tot grote onduidelijkheden en misvattingen zou
leiden. In de reeds genoemde memorie van antwoord bleek dat de minister
een andere mening was toegedaan. Er werd in de memorie duidelijk gezegd,
dat onder , mijn" was te verstaan: , behalve de mijngroef, al datgene wat
naar aard of bestemming in den zin van art. 8 der Mijnwet 1810 daarmee
een onroerend geheel uitmaakt. Dus niet aileen alle werken onder de
oppervlakte, maar ook alle gebouwen, werken en inrichtingen boven de
grond, bij de exploitatie eener mijn behorende." 129). Met deze opvatting
van de wetgever kon de Commissie zich verenigen.
Uit genoemde feiten bleek, dat de Commissie gedwongen was in duidelijke
127
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woorden neer te schrijven, wat zij onder ,mijn" verstond, om in de toekomst
moeilijkheden te voorkomen. Zij ging uit van een industriele eenheid
waaronder ook de bovengrondse werken en inrichtingen vielen die tot een
mijnbedrijf behoorden en met de ondergrondse werken als het ware een
geheel vormden 130).
Ret ontwerp onderscheidde in artikel 1, ,de ondergrondse werken",
de eigenlijke mijngroef die samen met de toegang tot die werken, voor
zover die onder de aanliggende grond gelegen waren, een geheel vormden.
Daamaast de ,bovengrondse werken", die bestonden uit aile gebouwen
en werken aan de oppervlakte met de daarbij behorende terreinen. Daar
het woord ,schacht" in de Mijnwet van 1903 niet voorkwam en als een
essentieel gegeven zou moeten dienen voor een goed begrip van het woord
, mijn" meende de Commissie dit woord te moeten omschrijven als : ,iedere
verbinding van de ondergrondsche werken met de oppervlakte" 131) .
In artikel 3 werden de ambtenaren van welke rang ook, met de algemene
term ,de bevoegde ambtenaar" aangeduid. Waar artikel 5 sprak van
,jeugdige personen", ,mannelijke en vrouwelijke arbeiders die hun zeventiende jaar niet voleind hebben", sloot de leeftijdgrens aan bij die van
het ontwerp - Arbeidswet 1904.
9. De in het antwerp geregelde strafrechtelijke verantwoordelijkheid
De Commissie voor de Mijnbouwvoorschriften had bij het ontwerpen
van het ontwerp-mijnreglement voorschriften opgenomen, die door straffen
gehandhaafd konden worden, en die aan de rechter ter beoordeling overgelaten werden. Daar er gebods- en verbodsbepalingen in het ontwerp
opgenomen waren, moest uit de redactie van deze bepalingen duidelijk
blijken wie voor de naleving van deze bepalingen moest zorgen. Was dit
niet zo, dan zou het Openbaar Ministerie bij een eventuele overtreding
geheel vrij zijn in haar vervolging. Immers wanneer de strafrechtelijke
verantwoordelijkheid niet uit het ontwerp-mijnreglement zou blijken,
konden er twee moeilijkheden optreden, Of de verkeerde persoon werd
vervolgd, Of er kon niet tot vervolging worden overgegaan omdat men
niet wist wie als overtreder beschouwd moest worden. De Commissie voor
de Mijnbouwvoorschriften was zich terdege bewust van deze situatie. Zij
was van oordeel, dat in het algemeen de zorg voor de naleving van de
bepalingen van het Mijnreglement behoorde te rusten bij de bestuurder
van een mijn 132). De zorg voor de inrichting van de mijn was een taak die
tot de bestuurder behoorde, zo ook de zorg voor naleving van de voorschriften inzake de arbeid. Slechts in een artikel van het ontwerp, nl. artikel 7,
werd hem die zorg in het algemeen opgedragen. Dit artikel gaf een aanToelicbting op bet eerste on twerp, februari 1905, t.a.p., biz. 34.
C.A.B. Staatstoezicbt op de Mijnen, Ontwerp van een algemeenen maatregel
van bestuur als bedoeld in artikel 9 der Mijnwet 1903, februari 1905, verder te
citeren als Eerste ontwerp mijnreglement, februari 1905, artikel 1 (inventarisno.
130 )
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duiding van de verantwoordelijkheid, door de persoon te noemen op wie
de verantwoordelijkheid rustte. Het luidde:
1. De bestuurder draagt zorg, dat de mijn voldoet aan de eischen in dit
reglement gesteld.
2. De zorg dat het bepaalde in hoofdstuk XIII (voorschriften inzake de
arbeid) van dit reglement wordt nagekomen rust met uitsluiting van
andere personen eveneens op den bestuurder.
Het opnemen van artikel 7 had het voordeel, dat de redaktie van tal van
voorschriften ingekort kon worden, door een zinsnede in de trant van - de
bestuurder draagt zorg, dat. .. -, weg te Iaten. Moest in het vervolg een
bepaalde handeling verricht of nagelaten worden, diende de verantwoordelijke persoon uitdrukkelijk genoemd te worden 133) . Ter voorkoming, dat
de arbeiders zelf voor overtreding van bepalingen van het hoofdstuk XIII,
Arbeid, werden gestraft, bepaalde lid 2 van artikel 7, dat de nakoming van
die voorschriften uitdrukkelijk op de bestuurder rustte. Volgens de Commissie voor de Mijnbouwvoorschriften was op deze wijze de kwestie van de
strafrechtelijke verantwoordelijkheid voldoende geregeld.
Gelet op hetgeen hierboven besproken werd, wierp dit de volgende
vragen op. Waarom werden de bestuurders aansprakelijk gesteld en niet
de concessiehouders? Waarom werd er in het on twerp niet nader omschreven
wie de bestuurder was?
Ten aanzien van de eerste vraag was de Commissie voor de Mijnbouwvoorschriften van mening dat naar haar oordeel die personen aansprakelijk
waren, die ook werkelijk het bestuur over de mijn voerden. Omdat concessies bijna altijd aan rechtspersonen verleend werden, kwam het in praktijk
weinig of nooit voor, dat een concessiehouder het beleid voerde.
Dit werd gedaan door de leden van het bestuur van de rechtspersoon
of andere personen. Wat de tweede vraag betrof was de Commissie voor
de Mijnbouwschriften van oordeel, dat , bestuurder" van een mijn een
voldoend vaststaand begrip was, waar geen twijfel over mogelijk was.
De bestuurders van zulke omvangrijke ondernemingen, zoals de mijnbedrijven, waren meestal wei bekend, volgens de Commissie 134).
Ook al was de concessiehouder volgens het ontwerp niet aansprakelijk,
geheel vrij in zijn doen en laten was hij natuurlijk niet. Artikel 6 van het
on twerp legde hem de verplichting op om erop toe te zien, dat de bestuurder
zijn taak behoorlijk vervulde. Het opnemen van dit artikel hing samen
met het feit, dat de artikelen 1 t/m 8 van de Mijnwet 1903 na het in werking
treden, mogelijk maakten een eenmaal verleende concessie aan de houder
te ontnemen. Wanneer een bestuurder voortdurend in strijd bleef handelen
met de voorschriften van het Mijnreglement en de concessiehouder er niet
voor zorgde dat de bestuurder zijn verplichtingen nakwam, kon tegen de
concessiehouder opgetreden worden. Artikel 6 had geen ander doel, dan
133)
134)

t.a.p., biz. 37.
t.a.p., biz. 5.
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ingeval van voortdurende nalatigheid van de concessiehouder te kunnen
dreigen met intrekking van de concessie 135). Dit was een effectief dwangrniddel, gelet op de geringe bevoegdheden van de rechter in dit soort gevallen.
Het bezwaar van de Mijnraad tegen het stelsel in artikel 7 van het on twerp
neergelegd, richtte zich voornamelijk tegen het feit, dat een bestuurder
gestraft kon worden voor overtredingen, die buiten zijn schuld of toedoen
waren gepleegd 136). Dit bezwaar kon volgens de Mijnraad ondervangen
worden door de betrokken, toezichthoudende personeelsleden uitdrukkelijk
aansprakelijk te stellen, zoals in somrnige artikelen wel gebeurd was. De
vraag wie onder ,bestuurder" begrepen moest worden, hield ook de
Mijnraad bezig. De Commissie voor de Mijnbouwvoorschriften vond het
niet nodig nader te omschrijven wie onder de ,bestuurder" in artikel 7
verstaan moest worden. De Mijnraad deelde deze mening, maar voegde
er wel aan toe, dat als een mijn door bijvoorbeeld drie directeuren werd
bestuurd het noodzakelijk zou zijn, dat een van deze drie zich bekend zou
maken als ,bestuurder" in de zin van het ontwerp-rnijnreglement 137).
Volgens de reaktie van de Vereeniging tot behartiging van de belangen
der Limburgsche Mijnindustrie, neergelegd in haar eerste ,Nota", kleefde
aan artikel 6 en 7 van het ontwerp de fout, dat zij in zeer veel gevallen de
werkelijke dader van de overtreding niet zou treffen, maar iemand die
verondersteld werd de overtreder te zijn. Het ontwerp ging niet uit van het
standpunt dat in ieder afzonderlijk geval bewezen moest worden, wie de
overtreder was, aldus de Vereeniging 138). Zij achtte dit in strijd met het
Wetboek van Strafrecht. Door bij voorbaat de persoon aan te wijzen, die
als dader van een overtreding aangemerkt werd, zou de Comrnissie voor de
Mijnbouwvoorschriften inbreuk gemaakt hebben op het beginsel dat er
geen straf mogelijk was zonder schuld. Artikel 6 en 7 stelden echter de
concessiehouder en bestuurder aansprakelijk voor feiten, door anderen
gepleegd en dwongen tot toepassing van straf waar aile strafbare schuld
ontbrak. Volgens de Vereeniging kon de zorg, die het ontwerp de concessiehouder en bestuurder oplegde, moeilijk betracht worden. Wat kon de
concessiehouder doen tegen opzettelijke of niet gewilde verzuimen van de
bestuurder en wat de bestuurder tegen de vele vergissingen en fouten van
de ondergeschikten?139) Met de beweegreden van de Comrnissie voor de
Mijnbouwvoorschriften om de concessiehouder, resp. de bestuurder, met
uitsluiting van anderen, aansprakelijk te stellen voor overtreding van het
Mijnreglement, was de Vereeniging het helemaal niet eens. ,De aard van
het rnijnbedrijf, zijne ingewikkeldheid, omvang en veelzijdigheid Iaten
practisch niet toe, dat een persoon belast wordt met de zorg voor de naleving der betrekkelijke politievoorschriften. Daarbij komt het moreele
bezwaar, dat het bewustzijn, dat de houder der concessie en de bestuurder
135)
138)
137)
138)
139)

t.a.p., biz. 6.
Eerste reactie van de Mijnraad, 5 mei 1905, t.a.p., biz. 4.
t.a.p., biz. 4.
Eerste nota van de Vereeninging, 23 juni 1905, t.a.p., biz. 6.
t.a.p., biz. 7.
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alleen voor eventuele overtredingen moeten opkomen, niet anders dan een
noodlottigen invloed zal kunnen hebben op het verantwoordelijkheidsbesef
van het ondergeschikte personeel." 140).
De Vereeniging wilde de bestuurder niet verder aansprakelijk zien, dan
voor zover het de Ieiding van en het algemene toezicht op het mijnbedrijf
betrof. In deze opvatting zou hij alleen strafbaar zijn voor overtredingen
wegens nalatigheid bij het uitoefenen van toezicht of wegens nalatigheid
in de keuze van arbeiders. Buiten deze kritiek op artikel 6 en 7 wees de
Vereeniging ook op de onduidelijkheid van de gebruikte terminologie in
bovengenoemde artikelen. In haar ,Nota" somde zij enkele vragen op, die
zouden kunnen rijzen naar aanleiding van deze onduidelijke bewoordingen.
,Wat beteekent ,zorg dragen"?" ,Wat heeft men te verstaan onder ,verplichtingen van den bestuurder": het dragen van zorg in de gevallen, waar
het Reglement hem zulks uitdrukkelijk oplegt, of ook voor de naleving
van alle andere voorschriften, waarin een eisch gesteld wordt, waaraan de
mijn moet beantwoorden?" 141). Over al deze vragen gaf het ontwerp
inderdaad geen uitsluitsel en een van de vele tekenen van zwakheid, die
volgens de Vereeniging het hele ontwerp kenmerkten.
Ook de Directeur-Generaal liet zich niet onbetuigd in zijn reaktie.
Door de bestuurder verantwoordelijk te stellen voor de naleving van de
voorschriften uit het ontwerp-mijnreglement, kon men zich afvragen of
de wijze, waarop in het ontwerp de verantwoordelijkheid van bepaalde
personen was bepaald de juiste was en of de aansprakelijkheid wei gelegd
was, waar zij behoorde? Tegen de wijze, waarop de Commissie voor de
Mijnbouwvoorschriften de verantwoordelijke persoon aanwees, nl. ,de
bestuurder draagt zorg .. .. " richtte zich het eerste bezwaar van de DirecteurGeneraal142). Dit gold met name voor die bepalingen, waarvan de naleving
niet door de verantwoordelijk gestelde, persoonlijk en zonder medewerking
van derden kon geschieden of overtreding door hem niet met zekerheid
voorkomen kon worden.
Op pagina 18 van zijn , Beoordeling" somde Wenckebach een aantal
artikelen uit het ontwerp op, waaruit moest blijken dat de bestuurder
overtreding hiervan niet zou kunnen voorkomen. Artikel 60 lid 3 was een
van deze artikelen. Het Iuidde: ,De bestuurder draagt zorg, dat in iedere
verdieping der kooi gedurende het vervoer van personen, ten minste een
brandende gesloten lamp aanwezig is; het medevervoeren van brandende
open Iampen in de kooi is verboden, behalve wanneer deze door daartoe
bevoegde personen voor schachtherstellingen of voor het onderzoek van
de schacht moeten worden gebezigd". De bestuurder zou dus overal en
altijd aanwezig moeten zijn, merkte Wenckebach op 143). De bepalingen,
die iets voorschreven of verboden, hadden niet, door de vorm waarin ze
gegoten waren, het karakter van een algemeen voorschrift of verbod; zij
140)
141)
142)
143)

t.a.p., biz. 8.
t.a.p., biz. 7.
Beoordeling Directeur-Generaal Staatsmijnen, 30 juni 1905, t.a.p., biz. 16.
t.a.p., biz. 17.
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richtten zich alleen tot de verantwoordelijk gestelde persoon i.e. de bestuurder
en in somrnige gevallen de opzichter en bemoeiden zich niet met het overige
personeel. Wenckebach vond dit volkomen onjuist. ,Waar het natuurlijk
in de eerste plaats geldt de veiligheid en gezondheid van het personeel
op de meest afdoende wijze te beschermen, moet alles worden gedaan om
tot dit doel de medewerking van allen te verzekeren." 144). Daarom was het
volgens hem dringend gewenst, dat de voorschriften zich in het algemeen
tot allen zouden richten, van wie de medewerking nodig kon zijn. De
vraag of bet ontwerp, die personen, die het meest ervoor in aanmerking
zouden komen, strafrechtelijk verantwoordelijk had gesteld, beantwoordde
hij ontkennend. Verdere kritiek richtte zich op het ontbreken van een
duidelijke definitie van ,bestuurder" 144). Dit leverde volgens Wenckebach
problemen op als een mijn in handen zou zijn van een naamloze vennootschap, die meerdere mijnen exploiteerde of bij het vaststellen van de bestuurder bij de Staatsmijnen. Mgezien van de bovengenoemde punten van
kritiek, had de bepaling inzake de strafrechtelijke verantwoordelijkheid,
volgens hem andere gevolgen voor de Staatsmijnen dan voor particulier
geexploiteerde mijnen. Dit, omdat overtredingen bet gevolg konden zijn
van opzet of nalatigheid, maar ook van verschil van opvatting m.b.t. de
inhoud van de voorschriften. Wenckebach vroeg zich af hoe dan een straf
te rechtvaardigen viel, die een bestuurder van de Staatsmijnen zou krijgen,
als hij zich verzette tegen een, volgens zijn mening onrechtmatig en voor bet
belang van bet land, nadelig voorschrift. Met een onrechtmatig en voor
bet landsbelang nadelig voorschrift bedoelde hij de aantasting van de
rentabiliteit der Staatsmijnbedrijven 146).
Wat de straf betrof zou bet een heel verschil zijn of een particuliere
mijnbestuurder of een bestuurder van een Staatsmijn bestraft werd. De
particuliere bestuurder hoefde, indien de handeling die tot de overtreding
leidde in het belang van de ondememing was, de boete niet zelf te betalen.
Deze zou ongetwijfeld door de onderneming betaald worden, daarentegen
zag Wenckebach voor de bestuurder van een Staatsmijn geen kans om de
boete ten laste van de staat te brengen 147).
Ben goede regeling van de strafbepalingen was voor een behoorlijke
naleving van de voorschriften van het reglement een eerste vereiste. Het
reglement zelf bevatte geen strafbepalingen. De enige strafbepaling die
bestond was artikel 11, sub. 1 van de Mijnwet van 1903. Dit artikel bepaalde, dat op overtreding van een voorschrift van bet reglement straf
stond van ten hoogste zes maanden hechtenis of een geldboete van ten
hoogste driehonderd gulden. Zo'n geldboete stond natuurlijk in geen enkele
verhouding tot de bedragen die gemoeid waren met de exploitatie van een
mijn. Er werd geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende voorschriften en vaststelling van een boger of lager strafmaximum in verband
144)
145)

t.a. p., biz. 18.
t.a.p., biz. 19.
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t.a.p., biz. 4.
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daarmee vond niet plaats; de kantonrechter werd in de straftoemeting
geheel vrij gelaten. De Commissie kon niet ontkennen dat bet een groot
bezwaar was, dat de strafbepalingen niet nader waren uitgewerkt, zeker
wanneer men keek naar de bestaande Arbeids- en Veiligheidswet en de
ontwerp-Arbeidswet 1904, waarin dit wei gebeurd was 148).
De Commissie verwees in deze naar artikel424 van de ontwerp-Arbeidswet 1904 en onderschreef het in de toelichting op dat artikel betoogde,
dat niets overtreding van sociale wetgeving zo in de hand werkte, als bet
opleggen van kleine geldboetes bij geconstateerde overtredingen 149). Bij
de Mijnwet 1903 was de vrijheid om geldboetes op te leggen echter helemaal
aan de rechter overgelaten, zodoende hing de naleving van het reglement
bij uitstek af van de uitspraak van de rechter.
De Mijnwet 1903 bevatte geen bepaling die de mogelijkheid van politiedwang gaf aan de ambtenaren van bet Staatstoezicht. Dit met bet oog op
gevallen, waar de algemene veiligheid een onvermijdelijk ingrijpen noodzakelijk maakte 150). Daarom was in artikel 230 van bet ontwerp reglement,
hetgeen betrekking had op ,oogenblikkelijk gevaar" en in de artikelen
122 en 127, handelend over het bijhouden van mijnkaarten en het weer
toegankelijk maken van verlaten mijnen, die bevoegdheid wel aan de
ambtenaren gegeven, waarbij tevens werd bepaald dat de kosten van de
dwangmiddelen ten laste van de bestuurder kwamen.
Bij de werkzaarnheden aan bet ontwerp, bleek dat de Mijnwet van 1903
nog meer punten die in het ontwerp aan de orde kwamen, onbesproken
had gelaten. Zo werd in de Mijnwet niet uitdrukkelijk bepaald dat de
ambtenaren van het Staatstoezicht bevoegd waren nadere voorschriften
ter uitvoering van het reglement te geven en in verband hiermee, dat op
overtreding van dergelijke uitvoeringsvoorschriften straf stond. De Veiligheidswet kende wei een regeling van beide pun ten 161).
De Commissie nam daarom artikel 12 in bet ontwerp op, waarin overtreding van uitvoeringsvoorschriften van de minister of de bevoegde
ambtenaar gelijkgesteld werd met de overtreding van bepalingen van het
reglement. Deze bevoegdheid tot het geven van uitvoeringsmaatregelen
kwam aan de minister of de Hoofdingenieur der Mijnen toe. Deze bevoegdheid was van groot belang, daar in bet reeds uitvoerige reglement, moeilijk
regelingen van ondergeschikte punten opgenomen konden worden, die
bij een eventuele aanpassing aan veranderde technieken zeer omslachtig
gewijzigd moesten worden. Op de tweede plaats moesten tal van zulke
punten naar gelang de plaatselijke omstandigheden verschillend zijn.
Administratiefrechtelijk gezien was artikel12, inzake de hierboven genoemde
bevoegdheid tot het uitvaardigen van uitvoeringsmaatregelen, geen nieuw
beginsel ; een overeenkomstige bepaling kwam reeds in andere reglementen
Toelichting op het eerste ontwerp, februari 1905, t.a.p., biz. 27.
Arbeidswet 1904, Ontwerp van wet gevolgd door Memorie van Toelichting
(Haarlem 1904), biz. 183.
150) Toelichting op het eerste ontwerp, februari 1905, t.a.p., biz. 27 e.v.
151) Veiligheidswet (Staatsblad 1895, no. 137), artikel19, sub c.
148)
149)
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voor en in praktijk was gebleken, dat de rechterlijke macht niet de theorie
huldige, dat overtreding van de uitvoeringsvoorschriften niet strafbaar was.
10. Niet opgenomen onderwerpen van sociale aard waar artikel 9 wei aanleiding toe gaf
Tijdens de behandeling van het ontwerp Mijnwet 1903 had Nolens al
aangedrongen op invoering van een arbeidsreglement voor de mijnen.
De minister had toegezegd, dat dit zou gebeuren. Ondanks deze toezegging
bevat het ontwerp geen bepaling waarin het vaststellen van een arbeidsreglement verplicht werd gesteld. Verschillende overwegingen speelden
daarbij een rol. Sinds de toezegging van de minister op 22 october 1903
waren de omstandigheden veranderd. Op 28 januari 1904 was er namelijk
een wetsontwerp tot regeling van het arbeidscontract ingediend, waarvan
enkele bepalingen betrekking hadden op het arbeidsreglement. Verder
werden punten, die door een arbeidsreglement geregeld hadden kunnen
worden, in het ontwerp verwerkt. Zo werden bepalingen betreffende de
arbeidsduur in het mijnreglement zelf geplaatst. In de derde plaats was de
Commissie van mening, dat er geen aanleiding bestond nu reeds een verplichting op te nemen om arbeidsreglementen vast te stellen, daar deze
verplichting niet binnen het kader van het zojuist genoemde on twerp viel 162).
Een belangrijk kenmerk van het arbeids eglement was volgens de Commissie, dat er overeenstemming tussen werkgever en werknemer, aan ten
grondslag lag. De Commissie hechtte hierbij veel waarde aan de organisatie
van de mijnwerkers. De Commissie greep deze reden aan als extra argument
om af te zien van een regeling van het arbeidsreglement; de vakorganisaties
hadden volgens haar een te geringe betekenis.
Tevens achtte zij het in verband met artikel 9 lid 2 van de Mijnwet 1903,
dat er van uitging dat het Mijnreglement tijdelijk zou gelden waarna een
eventuele herziening zou volgen, wenselijk deze termijn af te wachten
alvorens een verplichting op te nemen tot het vaststellen van een arbeidsreglement 163).
Hoewel de Mijnraad het in het algemeen eens kon zijn met hetgeen de
Commissie betreffende dit onderwerp betoogd had, was hij toch van mening
dat een regeling van dit punt noodzakelijk was. Wat was namelijk het geval?
Op sommige mijnen bestond een arbeidsreglement, maar het bezwaar hiertegen was, dat de arbeiders niet eens wisten dat zo'n reglement bestond.
Op de mijnen waar wel een arbeidsreglement hing, bevatte het aileen
maar de verplichting van de arbeiders, de in het reglement geregelde verplichtingen van de bestuurder werden niet aangeplakt 164).
De Mijnraad achtte het daarom gewenst een voorschrift in het ontwerp
reglement op te nemen, dat iedere mijn verplichtte een arbeidsreglement
op te stellen, dat ofwel aan aile arbeiders bij hun indiensttreding uit162)
163)

164)

Toelichting op het eerste on twerp, februari 1905, t.a.p., biz. 20 e.v.
t.a.p., biz. 21.
Eerste reactie van de Mijnraad, 5 mei 1905, t.a.p., biz. 9.
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gereikt moest worden, ofwel in het bedrijf opgehangen zou moeten worden,
zodat bet voor ieder kenbaar zou zijn 166).
De punten die verder in dit arbeidsreglement geregeld zouden moeten
worden waren, de indeling der werktijden en rusttijden; de wijze van
indiensttreding en ontslag; de wijze van vasts telling van het loon; de
uitbetaling van het loon en de op te leggen boeten en straffen.
De regering hield zich aanvankelijk afzijdig van initiatieven en instituten,
die de maatschappelijke belangen van de arbeiders trachtten te bevorderen.
De concessie-akten hielden sociale bepalingen van een dergelijke strekking
in ; zij konden de arbeiders echter niet bevredigen. Zo kon vooralsnog
geen uitvoering worden gegeven aan het in de aktes van concessie bepaalde, dat wanneer tot de oprichting van een algemene kas voor mijnwerkers werd besloten, de mijnbestuurders verplicht waren mee te werken.
Het oudste ondersteuningsfonds was dat van de Domaniale Mijn te Kerkrade, in 1856 door E. van der Elst opgericht, met het doe] de leden van dit
fonds, welke door ziekte, ongeval of ouderdom tijdelijk of voor altijd
ongeschikt waren om te werken, zo ook hun vrouwen en kinderen, een
behoorlijk inkomen te verzekeren.
Voorts hield de mijn er een hulpkas op na, welke tot doel had aan hulpbehoevende arbeiders bij ziekte, bevalling van de vrouw, communie of confirmatie van de kinderen, enz., een extra uitkering te verlenen. De kinderen
van de leden van het ondersteuningsfonds, ook die van overleden of invalide
leden, genoten kosteloos lager onderwijs; de ouders waren in dit geval
verplicht hun kinderen van het zesde tot het veeriende jaar naar school te
sturen 158). Ook bij de andere mijnondememingen bestonden min of meer
bevredigende regelingen te dien aanzien, welke onderling zeer uiteenliepen.
Hoewel de wetgever zich niet met deze fondsen bemoeid had, liet de
ruime redaktie van artikel9, lid 1, sub. b. van de Mijnwet 1903 een regeling
van dergelijke fondsen wei toe. De meerderheid van de Commissie was
echter van mening dat een ,overplanting" van het duitse ,Knappschaftswesen", de wettelijke voorzieningen ten behoeve van het duitse fondswezen,
in het reglement niet nodig was. Gezien de stand van zaken in februari 1905
werd de regeling van mijnwerkersfondsen overbodig geacht. Omdat sinds
januari 1901 de Ongevallenwet van kracht was en wetsontwerpen aangaande
een wettelijke verplichting tot verzekering tegen geldelijke gevolgen van
ziekte, kraam en overlijden alsmede tegen ouderdom en invaliditeit, ingediend waren, bestond er volgens de Commissie geen noodzaak meer om
de werking van genoemde fondsen in een wettelijke regeling te vervatten 157).
11. Voorschriften betreffende vei/igheid en gezondheid
Wat hield het ontwerp-mijnreglement op het punt van de veiligheid en
de gezondheid in? Aangezien deze materie van technische aard was, beperken
wij ons tot het vermelden van de onderwerpen, die krachtens het reglement
165)
158)
167 )

t.a. p., biz. 9.
C. Blankevoort, a.w., biz. 2.
Toelichting op het eerste ontwerp, februari 1905, t.a.p., biz. 21 e.v.
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geregeld moesten worden. In hoofdstuk 2 werden voorschriften gegeven
inzake de aanleg van de rnijnen.
Hoofdstuk 3 gaf voorschriften voor de bovengrondse werken, o.a.
betreffende de verlichting, de luchttoevoer en -afvoer, de temperatuur,
het schoonhouden van de werklokalen, het tegengaan van voor de gezondheid schadelijke gassen of dampen en stof, maatregelen tegen brand- en
ontploffingsgevaar en het tegengaan van gevaar bij het verkeer en vervoer.
De inrichting van het verkeer en het vervoer door de ondergrondse
werken werd geregeld in hoofdstuk 4. Belangrijke bepalingen betroffen de
inrichting van de schachten en de 1iften.
Hoofdstuk 5 gaf voorschriften betreffende de luchtverversing van de
ondergrondse werken, terwijl in hoofdstuk 6 de verlichting van deze werken
geregeld werd. Een belangrijk artikel uit hoofdstuk 6 was artikel 113, dat
bepaalde dat in de ondergrondse werken geen andere lamp gebruikt mocht
worden dan die, welke door de hoofdingenieur der mijnen goedgekeurd was.
Van groot belang voor de veiligheid waren de voorschriften van hoofdstuk
7, handelende over het in kaart brengen van de mijn. Hoofdstuk 8 en 9
hadden betrekking op het voor altijd of tijdelijk verlaten van de rnijn en op
vervoer, opslag, uitgifte en gebruik van ontplotbare stoffen.
De zesenveertig artikelen van hoofdstuk 10 handelden over het gebruik
van ,werktuigen, werktuigdeelen, drijfwerken gereedschappen en electrische
inrichtingen".
Hoofdstuk 11 was gewijd aan bepalingen m.b.t. de gezondheid en de
hygiene. Hoewel in verschillende hoofdstukken van het ontwerp gezonheidsbepalingen opgenomen waren, achtte de Commissie voor de Mijnbouwvoorschriften het wenselijk een afzonderlijk hoofdstuk aan de gezonheid en hygiene, die niet direkt met de arbeid of met de inrichting van
boven- of ondergrondse werken te maken had, te wijden. Blijkens het
,Eerste Rapport omtrent de arbeidsduur in de mijnen" van de bovengenoemde Commissie, was zij van mening dat de ondergrondse arbeid
niet zo ongezond was, als algemeen werd aangenomen. Desondanks vond
de Commissie voor de Mijnbouwvoorschriften het raadzaam om alleen
ondergrondse arbeiders in de mijn toe te Iaten, die gezond waren ,naar
lichaam en naar geest" 15B).
Als argurnenten voerde zij hiervoor aan: de grotere kans op besmetting
ondergronds, het feit dat door de arbeid onder de grond, de ziekte erger
kon worden en tenslotte kon ,een ziekelijke geestestoestand van een
arbeider het leven van velen in gevaar brengen" 159). Op grond hiervan
werd er binnen de Commissie voorgesteld om een bepalinge in het ontwerp
op te nemen, die de bestuurder van de mijn verplichtte om geen andere
arbeiders in dienst te nemen, dan diegenen, die medisch goedgekeurd
waren voor de mijnarbeid. De meerderheid der Comrnissie echter vond
zo'n bepaling, wat de uitvoering betrof, te kostbaar en ondoeltreffend.
158)
159}

Toelichting op het eerste ontwerp, februari 1905, t.a.p., biz. 256.
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Te kostbaar, omdat de medische keuring gedaan moest worden door,
door de Staat aangewezen artsen en ondoeltreffend, indien er geen controle
van deze keuringen zou zijn. Ondanks de tegenstellingen binnen de Commissie werd er toch besloten een artikel in het ontwerp op te nemen, dat
bepaalde dat de bestuurder van de mijn er voor moest zorgen, dat geen
lichamelijk of geestelijk zieke arbeider ondergrondse arbeid verrichtte 160).
De medische keuring kwam dus te vervallen. Om toch nog enige controle
over de toepassing van dit artikel te hebben, bepaalde artikel 215 van het
ontwerp, dat de minister een onderzoek naar de gezondheidstoestand van
de arbeiders kon instellen. De verdere voorschriften in dit hoofdstuk hadden
betrekking op de bestrijding van de mijnwormziekte, de inrichting van de
was-, bad-, kleed- en wachtlokalen en toiletten en verder op het verzorgen
van goed drinkwater en het verschaffen van waterdichte kleren in de vochtige
gedeelten van de mijn.
Ten s1otte bevatte hoofdstuk 12 voorschriften betreffende de algemene
veiligheid in de mijn ter voorkoming van ongelukken, het treffen van
reddingsmaatregelen en het verlenen van eerste hulp bij ongelukken.
Belangrijkste voorschrift uit dit hoofdstuk was artikel 230, dat aan de
bevoegde ambtenaar de mogelijkheid gaf om onmiddellijk maatregelen te
treffen, zelfs buiten de bestuurder om, die onge1ukken moesten voorkomen.
160
)

Eerste on twerp mijnregelement, februari 1905, t.a.p., artikel214.
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INLEIDING

Een door J. H . Elfers, voorzitter van de Nederlandse Mijnwerkersbond 1),
ondertekend pamflet bericht begin juli 1917 de Zuidlimburgse mijnwerkers,
dat door de zojuist beeindigde staking in de rnijnindustrie het volgende
is bereikt:
1. Instelling van een scheidsgerecht.
2. Instelling van een comrnissie, welke tot taak heeft het vraagstuk van het
miniumloon op bevredigende wijze op te lossen.
3. Dat, wanneer deze comrnissie niet tot een bevredigende regeling komt, de
minister zelfstandig een proef zal gelasten.
4. Dat door afsluiting van een collectieve arbeidsovereenkomst met de vakverenigingen de arbeidsvoorwaarden in het mijnbedrijf afdoende zullen
worden geregeld.
5. Dat het aantal verlofdagen met behoud van loon aanmerklijk wordt
uitgebreid.
6. Dat de duurtetoeslag bij willekeurig verzuim niet meer wordt ingehouden.
7. Dat er verschillende andere kleine verbeteringen worden ingevoerd.
1) In de tekst ook wei aangeduid met socialistische mijnwerkersbond, , neutrale"
mijnwerkersbond of NMB.
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In het pamflet wordt hieraan toegevoegd, datal de genoemde verbeteringen
om en door de staking door de Nederlandse Mijnwerkersbond zijn veroverd
zonder medewerking van de !eiders van de ,onderkruipersbond".
Welke vakorganisatie met de term ,onderkruipersbond" bedoeld wordt,
is reeds in het begin van het pamflet duidelijk geworden. Daar wordt
gesteld:
,Het manifest, verspreid door de !eiders van de christelijke mijnwerkersbond, bewijst, dat die herenknechten tot op de batten verleugend zijn.
Voor het uitbreken van de staking hebben zij voortdurend met de werkgevers
onder een deken gelegen. Tijdens de staking hebben zij de gluiperigste en
smerigste rol vervuld, welke denkbaar is. En nu de staking is opgeheven
zetten zij hun affaire op de oude voet voort. In gemeen overleg met de
werkgevers hebben zij aile middelen aangewend om de staking kapot te
maken. Zij hebben daarvoor op reusachtige schaal onderkruipers gerondseld.
De Godsdienst hebben zij daarvoor gesteld in dienst van het kapitaal" 2).
De algemene mijnstaking in Limburg in juni 1917 was naast een uiting
van een al dan niet gerechtvaardigd onbehagen een krachtmeting tussen
twee jonge, elkaar bestrijdende vakorganisaties. Aan de ene kant de christelijke mijnwerkersbond 3) en aan de andere kant de bij het NVV aangesloten
Nederlandse Mijnwerkersbond. Beide organisatie stonden nog in hun
kinderschoenen, beide organisaties hadden relatief weinig leden, en beide
organisaties konden financieel met moeite hun hoofd boven water houden.
Deze staking markeerde tevens de grote sociaal-economische veranderingen
in Zuid-Limburg sinds de opkomst van de mijnindustrie rood de eeuwwisseling 4).
INDUSTRIELE ONTWIKKELING

De mijnindustrie in Zuid-Limburg is van relatief jong datum. Weliswaar
werden er binnen het concessiegebied van de Domaniale mijn te Kerkrade
reeds in de vroege Middeleeuwen kolen gedolven 5 ), de tweede mijn, de
Oranje Naussau I, begint pas in 1899 te produceren. Maar dan volgen de
inbedrijfstellingen elkaar in een hoog tempo op 6). In 1902 komt de WillemSophia in bedrijf; vier jaar later de Oranje Naussau II en de eerste staatsmijn,
2
) De mijnwerkersstaking, door C. (uitgave Algemene Bond van Christelijke
Mijnwerkers in Nederland), Heerlen, 1917, p. 35 e.v.; bier en later is waar nodig
de spelling aangepast.
3
) In de tekst ook aangeduid met katbolieke mijnwerkersbond of NKMB.
4) In 1921 vond de tweede en laatste staking in de mijnindustrie plaats. Deze
was aileen gericbt tegen de directie en aandeelhouders van de Domaniale mijn.
Andere mijnondernemingen werden niet door de staking getroffen.
5
) H. P. H. Jansen, Middeleeuwse geschiedenis der Nederlanden, Utrecht, 1965.
Vgl. G. J. Verberne, Naar exploitatie van staatswege, in: Staatsmijnen in Limburg. Gedenkboek bij gelegenheid van bet vijftig-jarig bestaan, Heerlen, 1952.
6
) H. A. Loontjes, Gescbiedenis en ontwikkeling van de mijnbouw in Limburg,
z.p., z.j.; P. Friscbe, In en om de mijn, Amsterdam, 1959; C. E. P.M. Raedts,
De opgang en teleurgang van de Lirnburgse steenkolenindustrie, in: Geologie en
Mijnbouw, Vol. 50, 1971, p. 105-118.
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Wilhelmina. In 1905 produceert de Laura voor het eerst. De staatsmijn
Emma komt in 1914 in volledige produktie. De Oranje Naussau III en de
staatsmijn Hendrik volgen in 1917. Intussen is reeds begonnen met de
aanleg van de staatsmijn Maurits. Deze wordt in 1926 officieel in bedrijf
gesteld. In ditzelfde jaar begint de Julia te produceren. De Oranje Nassau IV
wordt als laatste mijnzetel in 1928 in bedrijf gesteld. Met uitzonderingvan
de staatsmijn Maurits, zijn de mijnzetels in de Oostelijke Mijnstreek - de
regio met de centra Brunssum, Heerlen, Hoensbroek en Kerkrade gesitueerd. Het arme, overwegend agrarische Zuid-Limburg van rond de
eeuwwisseling 7) wordt in twintig tot dertig jaar tijd tot een van Nederlands
industriele steunpilaren getransformeerd.
Deze sociaal-economische ontwikkeling gaat gepaard met ingrijpende
maatschappelijke veranderingen. De bevolkingstoename is ontstuimig; er
ontstaat een groot vestigingsoverschot tengevolge van een omvangrijke
migratie naar de mijnstreek; verschillende culturen komen met elkaar in
botsing; er ontstaat een vakbeweging.
TABEL 1
De ontwikkeling van de mijnindustrie in Zuid-Lirnburg
Mijnzetel
Particuliere Mijnen:
Oranje Nassau I
Oranje Nassau II
Oranje Nassau III
Oranje Nassau IV
Willem Sophia
Laura
Julia
Domaniale
Staatsmijnen:
Wilhelmina
Emma

Hendrik
Maurits

Vestigingsplaats

Jaar produktie of
in bedrijfstelling

Heerlen
Schaesberg
Heerlen/Heerlerheide
Heerlen/Heerlerheide
Spekholzerheide
Eygelshoven
Eygelshoven
Kerkrade

1899
1906
1917
1928
1902
1905
1926

Terwinselen
Hoensbroek/Treebeek
Brunssurn
Geleen/Lutterade

1906
1914
1917
1926

? B)

7
) J. F. R. Philips, J. C. G. M. Jansen en Th. J. A. H. Claessens, Geschiedenis
van de landbouw in Limburg 1750-1914, Assen, 1965.
B) Binnen het concessiegebied van de Domaniale mijn werden reeds in de
vroege Middeleeuwen kolen gedolven. De abdij Rolduc kreeg in 1732 voor het
eerste het recht van ontginning van steenkoollagen in het gebied van Kerkrade.
In 1815, na het herstel van het Koninkrijk der Nederlanden, ging de eigendom
over naar de Nederlandse Staat. Het beheer en genot van de Dominiale mijn
werd in 1845 voor de tijd van 99 jaar verpacht aan de Aken-Maastrichtse Spoorweg-Maatschappij. De Dominiale Mijn-Maatschappij NV, opgericht in 1925,
was een voorzetting van deze maatschappij.
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DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING

De bevolking in de Oostelijke Mijnstreek verdrievoudigde in de jaren
tussen 1900 en 1920. In de gemeenten, waarin de mijnzetels gevestigd waren,
was zelfs een vervijf- ofverzesvoudiging geen uitzondering. Een stad als b.v.
Heerlen telde in 1900 nog 6.100 zielen. in 1910 was dit aantal gestegen tot
circa 11.600; tien jaar later tot bijna 30.300. Brunssum en Hoensbroek
kenden een relatief n6g sterkere toeneming. In tabel 2 wordt een en ander
voor de gemeenten in de Oostelijke Mijnstreek weergegeven.
TABEL 2
Ontwikkeling van de bevolking in de Oostelijke Mijnstreek (1900-1920)
Aantal inwoners per 1 Januari

Gemeente

1910

1900

Amstenrade
Bocholtz
Brunssum
Eygelshoven
Heerlen
Hoensbroek
Kerkrade
Klimmen
Merkelbeek
Nieuwenhagen
Nuth
Oirsbeek
Schaesberg
Schinnen
Schinveld
Simpelveld
Ubach over Worms
Voerendaal
Wijnandsrade
Totaal

1920

index

abs.

index

abs.

index

512
1.779
1.201
545
6.099
1.343
9.095
1.286
673
1.441
1.281
1.044
1.417
2.157
1.266
2.175
1.764
2.087
511

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

487
2.125
1.445
1.310
11.604
1.674
16.026
1.396
735
2.231
1.431
1.057
2.449
2.365
1.354
2.681
2.002
2.146
558

95
119
120
220
190
125
176
109
109
155
112
101
173
110
107
123
113
103
109

749
2.567
7.784
3.117
30.269
8.232
28.890
1.708
995
3.586
2.465
1.284
7.727
2.880
1.715
2.989
3.262
4.126
557

146
144
648
572
496
613
318
133
148
249
192
123
545
134
135
137
185
198
109

37.676

100

55 .076

146

114.902

305

abs.

Bron: Mijn en Spoor in Goud, Maastricht, 1952, p. 147.
De Oostelijke Mijnstreek kende vanaf 1890 tot 1930 voortdurend een
vestigingsoverschot, met de jaren 1911 en 1920 als ,hoogtepunten". Tevens
was er in deze periode sprake van een zeer hoge mobiliteit. Het meest
sprekende voorbeeld is wellicht de gemeente Brunssum, waarin de staatsmijn
Hendrik gevestigd was. In deze gemeente vestigden zich en verhuisden er in
1915 13 maal zoveel personen als er in datjaar woonachtig waren, namelijk
ruim 28.000 zielen 9).
9) R. Dieteren, Migratie in de Mijnstreek 1900-1935, Nijmegen 1962, p. 35;
J. C. G. M. Jansen, Een miljoen Nederlands-Lirnburgers, in : Limburg Vandaag,
nr. 11 , maart 1970.
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Tussen 1890 en 1930 vestigden zich veel buitenlanders in Zuid-Limburg.
De mijnindustrie had behoefte aan geschoold personeel. Limburg zelf kon
daar niet in voorzien. ,Ofschoon Limburg een oude stam mijnwerkers had
in Kerkrade", aldus C. E. P. M. Raedts, ,was dit getal echter zo klein,
dat hieruit zeker niet kon worden geput voor de voorziening van de nieuwe
mijnen" 10).
De geschoolde krachten- het toezichthoudend personeel en de geschoolde
kolen- en steenhouwers- werden uit het buitenland betrokken. In 1913
waren er in de Limburgs mijnen 2311 Duitse en Oostenrijkse arbeiders
tegen 8161 Nederlandse arbeiders werkzaam 11). Deze geschoolde krachten
drukten vaak hun stempel op het werk en de werkomstandigheden. Ook
hierin kwam de vooraanstaande plaats, die de Duitse kolenmijnbouw in
deze jaren in Europa innam, tot uiting. De eerste geschoolde Nederlandse
opzichter werd overigens aan de ,Bergschule" te Aken opgeleid. Pas in
1913 werd door de Vereniging Ambachtschool en Mijnschool te Heerlen
een door de Staatsmijnen beheerde mijnschool overgenomen. Vijf jaar
later werd de Mijnschool een afzonderlijke onderwijsinstelling 12).
Voor geheel Limburg verdubbelde tussen 1899 en 1930 het percentage
buitenlanders in verhouding tot de totale bevolking. R. Dieteren geeft
TABEL 3
Buitenlandse mijnwerkers in de Limburgse mijnindustrie
in procenten van de totale bezetting
Jaar

Bezetting

Jaar

Bezetting

1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

19,6
20,0
21,8
23,0
23,5
22,1
24,9

1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920

19,1
22,1
23,3
23,6
15,8
16,4
23,3

Bron: R. Dieteren, Migratie in de mijnstreek 1900-1935,
Nijmegen, 1962, p. 45.
bijvoorbeeld voor de gemeente Heerlen enkele interessante cijfers in zijn
dissertatie ,Migratie in de mijnstreek 1900-1935". In 1930 telde deze
gemeente 46.885 inwoners, waarvan 36.563 Nederlanders. lets meer dan
20 % van de Heerlense bevolking bestond uit buitenlanders. In Heerlen
10
) C. E. P. M. Raedts, De ontwikkeling van de moderne Limburgse mijnindustrie, in: Mijn en Spoor in goud, Maastricht, 1952, p. 151-171.
11
) C. E. P. M. Raedts, op.cit., p. 163 e.v.
12) In het kader van de herstructuering Ievert de mijnschool een belangrijke
bijdrage op het terrein van de omscholing. Vgl. R. Haverschmidt, Taak van de
mijnschool in het herstructueringsproces, in: Geologie en Mijnbouw, Vol. 50,

1971, p. 179-187.
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waren in 1930 de volgende nationaliteiten ingeschreven: 6.253 Duitsers,
526 Belgen, 509 Oostenrijkers, 1209 Polen, 226 ltalianen, 62 Fransen,
250 Tsjecho-Slowaken, 789 Slovenen, 256 Hongaren, 20 Russen, 13 Roemenen, 2 Amerikanen, 6 Luxemburgers, 6 Engelsen en 2 Zwitsers. Verder
woonden er in Heerlen 3 personen van onbekende nationaliteit, 6 van een
andere dan de genoemde en 211 personen zonder nationaliteit 13).
De betekenis van de buitenlandse arbeiders in de mijnindustrie wordt
eveneens weerspiegeld in de cijfers aangaande het aantal buitenlandse
mijnwerkers in verhouding tot de totale bezetting (tabel 3). Was dit percentage in 1907 reeds 19,6%, tien jaar later was het 23,6. Gedeeltelijk wordt
de stijging gedurende de Eerste Wereldoorlog veroorzaakt door de tewerkstelling in de mijnen van gemterneerde Duitsers en Belgen. Deze laatsten
zouden injuni 1917 nog een rol spelen.
Uit de volkstelling van 1899 mag afgeleid worden, dat de bevolking van de
mijnstreek rond de eeuwwisseling tamelijk homogeen van samenstelling
was 14). Voor bijna 90% was zij van Limburgse origine en van de overige
10% behoorde een belangrijk gedeelte niet tot de ,gewone" bevolking
(Duitse kloosterlingen, leerlingen van Rolduc, etc.). Bij dezelfde volkstelling
bleek, dat het aantal katholieken in de Oosterlijke Mijnstreek ruim 99%
en in de Westelijke Mijnstreek- de regio met de centra Geleen en Sittardcirca 98% van de totale bevolking uitmaakte. De gehele mijnstreek telde
rond de eeuwwisseling 825 niet-katholieken op een totale bevolking van
68.800 personen. Van deze 825 woonden er 279 in de Oostelijke Mijnstreek.
Het waren vooral Israelieten en protestanten. De overgrote meerderheid
van deze laatsten behoorde tot de Nederlands Hervormde Kerk 16) .
De grote migratiestroom had onder andere tot gevolg, dat een toenemend
aantal niet-katholieken zich in de mijnstreek ging vestigen. Met name is
deze ontwikkeling te zien in de gemeenten die een mijnzetel kenden. In de
gemeente Brunssum bijvoorbeeld waren bij de volkstelling van 1899 nog
nauwelijks niet-katholieke inwoners ingeschreven. Evenmin was dit in
1909 het geval. In 1917 begon de staatsmijnen Hendrik te produceren. In
1920 was het percentage niet-katholieken gestegen tot ruim 27%. De
gemeenten Heerlen (Oranje Nassau-mijnen) en Hoensbroek (Staatsmijn
Emma) vertoonden eenzelfde beeld. Een en ander wordt weergegeven in
tabel4.
In Zuid-Limburg deden zich tussen 1900 en 1930 belangrijke demografische verschijnselen voor. Door de kornst van de mijnindustrie veranderde
de struktuur van de werkgelegenheid radicaal; een landbouwgebied werd
een industrieel centrum. Werkten er in 1900 nog circa 1150 personen in de
mijnindustrie, in 1920 was dit aantal gestegen tot bijna 23.000 en in 1930
tot ruim 37.600. Als gevolg van deze ingrijpende economische verandering
ontstond een massale toeloop van niet-Limburgers. De homogene samenR. Dieteren, op.cit., p. 35.
R. Dieteren, op.cit., p. 43.
15) Ibid.; Vgl. W. van den Ende, De Mijnstreek, in: W. Banning (red.), Handboek
pastorale sociologie, Den Haag, 1953, p. 267-304.
13)
14

)
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gestelde bevolking werd geconfronteerd met grote aantallen vreemdelingen,
die niet-katholiek waren en die waarden en normen kenden, welke noch
door deze bevolking noch door R.K.- autoriteiten gedeeld werden.
Vooral tussen 1910 en 1920- de periode, waarin de grote staatsmijnen
Emma en Hendrik beginnen te produceren - deden zich deze verschijnse1en
in alle duidelijkheid voor.
TABEL 4

Aantal niet-katholieken in de Oostelijke Mijnstreek
in procenten van de totale bevolking (1899-1920)
Gemeenten

1899

1909

1920

Brunssum
Heerlen
Hoensbroek
Kerkrade
Eygelshoven
Nieuwenhagen
Schaesberg
Ubach over Worms
Amstenrade
Nuth

0,0
2,5
0,2
0,5
1,9
0,1
0,1
0,1
0,4
0,2

0,0
9,2
2,7
2,7
8,8
3,8
9.5
1,0
1,3
0,3

27,2
24,2
21,4
6,1
9,9

4,5
9,5
4,6
5,0
7,8

Bron: R. Dieteren, Migratie in de mijnstreek 1900-1935,
Nijmegen, 1962, p. 49.
,De snelle economische veranderingen, die geen kans lieten voor een
rustige aanpassing, de ongeleide sociale structuurverschuiving, het gevoel
van onbehagen bij de eigen bevolking door werkelijke of vermeende aantasting van zijn sociale waardenhierarchie, het gebrek aan aanpassing
van de zijde van de steeds wisselende groep migranten en de sociale desintegratieverschijnselen, die zich dientengevolge voordeden, brachten", aldus
R. Dieteren, ,het samenlevingsverband in de Mijnstreek in een critieke
phase. Een uitbarsting van de latente sociale spanningen kon nauwelijks
uitblijven" 16). Nochtans is het merkwaardig te moeten constateren, dat
er weinig grote en langdurige conflicten in de mijnstreek en in de mijnindustrie zijn uitgebroken. De rnijnstaking van juni 1917 vormt in feite een
zekere afsluiting van een periode van desintegratie, van de-institutionalisering. Na 1917 schieten de zaden, die door H. A. Poe1s en zijn medewerkers
tussen 1910 en 1917 zijn gezaaid, wortel. De jaren 1917-1925 vormen een
overgangsfase naar de periode van re-institutionalisering 17).
SOCIALE ACTIE IN DE MIJNSTREEK

De sociale actie in Zuid-Limburg is gezien de landelijke historie van
relatief jonge datum. Enerzijds kan dit verklaard worden door de betrekR. Dieteren, op.cit., p. 200.
Vgl. J. Colsen, ,Poels", Roermond, 1955, p. 538; W. v.d. Plas, ,Henri
Poels", Utrecht, z.j.
16
17

)
)
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kelijk late opkomst van de mijnindustrie en anderzijds door de nogal afwijzende houding van vele roomskatholieke autoriteiten 18). De meesten
onder hen waren de mening toegedaan, dat de sociale kwestie bestreden
moest worden door middel van het particulier initiatief.
De charitas was dan ook sterk ontwikkeld 19).
Slechts weinigen waren de mening toegedaan, dat het sociale vraagstuk
niet aileen een moreel-godsdienstig probleem was, maar ook een sociaaleconomisch. Volgens hen moest de sociale actie niet aileen bestaan in het
door de werkgevers uitdragen van de geest der christelijke naastenliefde,
maar de overheid zou eveneens een belangrijke rol behoren te spelen en de
werknemers zouden zich moeten organiseren teneinde hun positie te
verbeteren. De zogenaamde Luikse School had echter minder aanhangers
dan de School van Angers. De initiatieven van de kerkelijke sociale voormannen als W. H. Nolens en H. A. Poels- geruggesteund door de inmiddels verschenen encycliek ,Rerum Novarum" (1891)- zijn dan ook zeer
opmerkelijk te noemen.
Het is essentieel te constateren, dat bij doen en laten van deze voortrekkers
der katholieke sociale actie zij uitgingen van een organisch opgebouwde
samenleving, hierbij refererend aan het Lichaam van Christus. Werkgevers,
werknemers, middenstanders, boeren en tuinders werden beschouwd als
takken van een stam. De onderscheiden standen hadden ieder hun eigen
organisaties en zij kenden hun plaats in de samenleving. Of zoals Paus
Leo XIII het in zijn beroemde encycliek ,Rerum Novarum" bijvoorbeeld
stelde: ,het staat zelfs (.... ) ontwijfelbaar vast, dat, gelijk in het lichaam
de ledematen, alhoewel onder elkaar verschillend, toch bij elkaar passen,
waaruit die juiste verhouding ontstaat, welke men terecht symmetrie noemt,
zo ook de natuur heeft voorgeschreven, dat de twee klassen in de staat
eendrachtig met alkaar samenleven en aldus het juiste evenwicht bewaren.
In elk opzicht heeft de ene klasse de andere nodig; geen kapitaal kan bestaan
zonder arbeid, noch arbeid zonder kapitaal. Eendracht kweekt schoonheid
en orde; daartegenover onstaat uit aanhoudende strijd noodzakelijkerwijze
wanorde en ruwe verwildering. Om deze strijd nu te beeindigen en om
zelfs de oorzaken er van weg te nemen, daartoe bezit het christendom een
wonderbare en tevens veelzijdig kracht" 20).
De klassestrijd werd beschouwd als zijnde immoreel. Daarentegen, hoe
18) E. Roebroeck, Ontkerkelijking en veranderende sociaal-econornische structuur te Maastricht in de negentiende eeuw, in: Studies over de sociaal-economische
geschiedenis van Limburg, Deel XI-1966; M. F. J. M. van den Eerenbeemt,
ldeeen rood 1900 van katholieken in Nederland over een reconstructie der Maatschappij, in: Sociale Wetenschappen, jrg. 13, nr. 4, p. 257-285.
19) Vgl. J. A. Loeff, e.a. (red.), Het katholiek Nederland 1813-1913, Den Haag,
1913.
20) Rerum Novarum, Hilversum, 1952, p. 34; vgl. H. Hoefnagels, Een eeuw
sociale problematiek. De Nederlandse sociale ontwikkeling van 1850-1940,
Roermond, 1966, p. 190 e.v.; alsmede L. Laeyendecker, Religie en conflict, Meppel,
1967, p. 296 e.v.; L. J. Rogier, Katholieke herleving. Geschiedenis van katholiek
Nederland sinds 1853, Den Haag, z.j.
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meer het management en de arbeid met elkaar zouden samenwerken des te
voorspoediger zou het de onderneming gaan. De katholieke sociale activisten
hanteerden met andere woorden, om een eigentijds begrip te gebruiken,
het harmoniemodel.
De samenleving is opgebouwd uit natuurlijk gevormde volksgeledingen,
uit standen. H. Hermans, een van de groten uit de Limburgse R.K. vakbeweging, spreekt in dit verband over cultuurstanden. Daar verstaat hij
dan onder:
,Cultuurstanden wortelen in de huisgezinnen en zijn de natuurlijk gevormde
volksgeledingen, die, elkaar aanvullend, ieder een eigen functie hebben, zowel
in de nationale gemeenschap als in de menselijke orde. Zij zijn in het maatschappe!ijk Ieven goed te onderscheiden en worden getypeerd door innerlijke
cultuur en beschaving, tradities, levensbehoeften, levensgewoonten en gemeenschappelijk orngang of saamhorigheidsgevoel" (21 ).
De roomskatholieke visie op de samenleving richt zich in het begin van
deze eeuw sterk naar de beginselen, die door Thomas van Aquino en Paus
Leo XIII waren verkondigd 22). Het lag dan ook voor de hand, dat gestreefd
werd naar een algehele solidariteit tusse'n verschillende belangengroepen
en naar een gedecentraliseerde opbouw van het bedrijfsleven. De bedrijfstak
zou als een autonome corporatie de eenheid vormen, waaruit dit bedrijfsleven zou zijn opgebouwd en de staat zou deze corporaties erkennen als
publiekrechtelijke instituten, die onder gelijkberechtiging van werkgevers
en werknemers zelfbestuur zouden krijgen met een eigen rechtspraak 23).
Gestreefd werd naar een bedrijfsradenstelsel. In roomskatholieke kring
werd daartoe de eerste stap gezet met de oprichting in 1919 van de R.K.
Centrale Raad van Bedrijven. Geheel in overeenstemming met het hierarchische en dirigistische kerklijk denken, zoals H. C. Laan in zijn dissertatie ,De Rooms-katholieke kerkorganisatie in Nederland" 24) aangeeft,
had de geestelijkheid het laatste woord. De Centrale Raad zou namelijk
terzijde gestaan worden door een priester als geestelijk adviseur, te benoemen
door de bisschop van Haarlem. Geen besluit zou zonder de goedkeuring
van de geestelijk adviseur in werking treden 25).

21)
22)

H. Hermans, Onze standorganisaties, Heerlen, 1945, p. 38.
Bij vele roomskatholieke sociologen ziet men het voorstaan van dit organicistische samenlevingsmodel. Vgl. N. S. Timasheff, Sociological theory, its nature
and its growth, New York, 1965, p. 263 e.v.; alsrnede J. Bierens de Haan, Sociologie, ontwikkeling en methode, Den Haag, 1959; H. P.M. Goddijn, e.a., Geschiedenis van de Sociologie, Meppel, 1971.
13) J. A. Veraart en L. G. Kortenhorst, Welke moeten de hoofdlijnen zijn van een
wettelijke regeling der collectieve arbeidsovereenkomst?, Den Bosch, 1919;
Waarvoor wij staan. De katholieke werkgever in het midden van de twintigste
eeuw, (uitg. Algemene katholieke werkgeversvereninging t.g.v. zevende lustrum),
Den Bosch, z.j.
u) H. C. Laan, De Rooms-katholieke kerkorganisatie in Nederland, Utrecht,
1968.
25
) B. Bolger, ,Organisatorische verhoudingen tusschen werkgevers en arbeiders", Haarlem, 1929, p. 344.
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Overeenkomstig dit maatschappelijk integratiemodel zou een staking
slechts bij hoge uitzondering kunnen plaats vinden. De opvattingen in
roomskatholieke kring ten aanzien van het stakingswapen overlappen voor
een groot gedeelte die, welke in de protestants-christelijke groep Ieven.
Ben staking zou dan pas geoorloofd zijn indien er geen enkel ander middel
meer aanwezig is. Ben staking zou nooit als een politiek instrument gehanteerd mogen worden. Stakingen zouden dan ook zijn ,what quarrels are to
married life. They are temporary breakdowns of unity" 26).
Volgens Poels was een leefbare maatschappij niet mogelijk zonder
christelijk denkende en christelijk handelende mensen. Sociale actie diende
dan ook op aile terreinen in de samenleving plaats te vinden. In een artikel
uit 1912, geciteerd door zijn biograaf J. Colsen, stelt Poels dat het gebrek
aan ontwikkeling het Limburgse volk uiterlijk onverschillig laat. Om
Limburg ,Ons Limburg" te Iaten blijven, stelt hij vast water gedaan moet
worden.
1. Houden wat we hebben: ons nog katholieke volk katholiek houden;
2. De opgroeiende jeugd voor ons winnen;
3. Trachten zo vee! mogelijk goede elementen uit den vreemde hierheen te
trekken;
4. De slechte elementen weren of onschadelijk maken;
5. Ons eigen volk leren concurreren met de vreemdelingen, die hier een betrekking
of goede betaald werk komen zoeken;
6. Krachtige katholieke organisatie der verschillende standen, om het geloof
te verlevendigen en sociale ontwikkeling te brengen;
7. Sterk vakorganisaties van arbeiders en middenstanders;
8. Nieuwe sociale instellingen tijdig in het Ieven roepen;
9. Katholieke kiesverenigingen, die in een machtige bond samenwerken aan de
politieke ontwikkeling van ons volk.
10. De katholieke pers dient krachtiger gesteund te worden, ook door vele deftige
Limburgse families, die nog liberale kranten lezen;
11. Wij moeten oneindig meer de invloed van de katholieke vrouw benutten;
12. Kruisverbonden, a! noemen wij ze hier op de laatste plaats, zijn bijna overal
in heel ons mijndistrict, zo nodig als brood 27).
Immer staat Poels voor de geest de christelijke godsdienst en het openbaar
maatschappelijk Ieven, die van elkaar zijn losgerukt, weer te verbinden 28).
Daartoe was actie nodig, actie op aile terreinen van de samenleving. Actie
met de steun van leken, onder Ieiding van de rooms-katholieke geestelijkheid.
Poels' komst naar de mijnstreek betekende het begin van een mobilisatie
van krachten ten behoeve van een streven naar de verwerkelijking van een
katholiek Zuid-Limburg. Hierin kwam het Janusgezicht van de godsdienst,
zoals M. Weber dat noemt, tot uiting 29). Enerzijds wordt het ondermaanse
bestaan geloochend door voortdurend op het tijdelijke er van te wijzen en
het eeuwige hiemamaals te accentueren, anderzijds wordt naar een beer26

)
27)

28)

J. F. Cronin, Catholic Social Principles, Milwaukee, 1952, p. 433.
J. Colsen, op. cit., p. 496.

Ibid., p. 495.
H. H. Gerth en C. Wright Mills, From Max Weber: essays in sociology,
New York, 1966, p. 327.
29)

272

DE ALGEMENE MJJNSTAKING IN LIMBURG IN

1917

schappij over dezelfde wereld gestreefd, waarbij gebruik gemaakt wordt
van de macht, die gekoppeld is aan de verloochening van de wereld.
De priester stood in een relatief hoog sociaal aanzien. Zijn opleiding op
aparte, door geestelijken zelf geleide instituten, seminaries, beklemtoonde
zijn tamelijk elitaire positie in de samenleving 30) . De religie was voor de
priester zowel de bron voor sociale actie als voor zijn streven een organisch
opgebouwde samenleving te handhaven.
In de jaren twintig en dertig werd het gezag van de priester - mede ten
gevolge van de situatie binnen de R.K. Kerk zelf 31) - autoritair, bijna
theocratisch gedefinieerd. ,Hij is de hierarchie, de kerk, jade plaatsvervanger
van God" 32) . In deze samenleving ontleende hij zijn leiderschap vooral
aan zijn sociale positie, aan zijn priester-zijn. Hij was de spil van behoud
en/of verandering. Bij uitingen van collectief ritueel- plechtige riten en
ceremonien in groepsverband, die onder andere de functie hadden de
homogeniteit en de saamhorigheid van de groep te versterken 33 ) - werd
de priester een centrale plaats toegewezen. Zijn gezag reikte ver buiten de
religieuse sfeer. Als geestelijk adviseur nam hij veelal de belangrijkste
machtspositie in het bonte verenigingsleven in 34).
Poels luidt een proces van sociale verandering in dat uitmondt in een
vrijwel ongekend systeem van sociale controle: het Rijke Roomse Leven in
Zuid-Lirnburg. Of anders gezegd, met de komst van Poels begint een bewust
streven naar verzuiling van Zuid-Lirnburg 35).
DE WONINGBOUW

De meeste spectaculaire activiteiten van Poels en zijn naaste medewerkers
tussen 1910 en 1917 liggen waarschijnlijk op het terrein van de huisvesting.
Hierdoor onstond tevens een nauwe samenwerking met de mijndirecties.
In 1910 was Poels als aalmoezenier van sociale werken naar Welten bij
Heerlen gekomen. Tot op dat moment was er vanuit de regio weinig aandacht besteed aan de huisvesting voor de in overgrote meerderheid gemigreerde mijnwerkersbevolking. De enkele honderden woningen, die de
mijndirecties zelf hadden Iaten bouwen, konden niet verhelpen dat er een
acute woningnood in Heerlen en omgeving heerste. Weliswaar was in
Maastricht in 1907 door de aalmoezenier Souren de St. Servatius-bouw30 )

J. A. A. van Doorn, (red.), Beroepsvonning in internaatsverband, Rotterdam,

1965.

H. C. Laan, op. cit.
0. Schreuder, Het professioneel karakter van het geestelijk ambt, Nijmegen,
1964, p. 5.
83 ) Vgl. J. A. A. van Doorn en C. J. Lammers, Moderne sociologie, Utrecht,
81)
82)

1962, p. 236 e.v.
84) O.a. Aug. ter Hoeven, Een vergeten boofdstuk over de religieuse praktijk
in Tilburg, in : Sociologische Gids, 1957,jrg. 4, p. 45-59.
36) , Een zuil is een geintegreerd complex, dus een veelvoud van Ievensbeschouwelijke organisaties, werkend op verschillende gebieden", J. P. Kruyt, Verzuiling
in beweging, in : P. H. van Gorkum (red.), Pacificatie en de zuilen, Meppel, 1965,
p . 12.
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veremging opgericht en onstonden tussen 1907 en 1910 in Venlo, Roermond,
Vaals en Heerlen eveneens woningbouwverenigingen, voor de mijnstreek
waren tot de oprichting van ,Ons Limburg" aileen de rnijndirecties en een
woningbouwvereniging actief. Schrijnende woontoestanden bestonden er.
Verhuur per bed per ploegendienst was bepaald geen uitzonderlijk verschijnsel.
Een jaar na Poels' aankomst wordt ,Ons Limburg" opgericht, een centrale
van woningverenigingen, met als doe! de oprichting van woningverenigingen
te stimuleren, en deze verenigingen te helpen en er aan Ieiding te geven
zowel bij de bouw als bij de exploitatie van de woningen. Poels werd tot
voorzitter gekozen. Hij had tevoren van minister Talma een brief ontvangen
met ,adhaesiebetuiging zoomede verklaring dat op de steun en medewerking
van de Directie van Staatsmijnen kon gerekend worden" 36). Verder namen
onder andere de voorzitter van de christelijke mijnwerkersbond en de
burgemeesters van Kerkrade, Sittard en Heerlen zitting in het bestuur.
Naast ,Ons Limburg" onstonden mede op initiatief van Poels enkele
andere instellingen, die eveneens - zij het meer indirect - een goede
volkshuisvesting beoogden. Namelijk de NV Bouwgrondmaatschappij
,Tijdig", de NV Steenfabriek ,Onze Industrie" en de Vereniging ,Het
Goede Kosthuis" 37 ).
De NV Bouwgrondmaatschappij ,Tijdig" had ten doe! bouwgrond tegen
kostprijs ter beschikking te stellen aan de bij ,Ons Limburg" aangesloten
woningbouwverenigingen. Einde 1911 werd deze maatschappij opgericht.
Aandeelhouders waren onder andere de bisschoppen van Nederland,
,waarschijn1ijk", aldus J. Colsen, ,aangetrokken door de sociaal-bedoelde
statutaire bepalingen dat ze nirnmer meer dan 5% dividend over de gedane
stortingen zouden ontvangen" 38). (In de praktijk hebben deze aandelen
overigens aanzienlijk minder opgebracht.) ,Tijdig" speelde een uitermate
belangrijke rol bij de verwerving van grond ten behoeve van de aanleg
van de staatsmijn Maurits in Geleen/Lutterade. Op verzoek van de Staatsmijnen kocht ,Tijdig de grond, om prijsopdrijving tengevolge van
speculatiezucht te voorkomen 39).
,Onze Industrie" was een dochteronderneming van de maatschappij
,Tijdig". Aanvankelijk werd gedacht aan het produceren van stenen en
pannen ten behoeve van arbeiderswoningen. In de praktijk heeft men zich
beperkt tot de produktie van bakstenen. Door het afsluiten van een contract
J. Colsen, op. cit., p. 542.
Inmiddels was er een centrale arbeidsbeurs in Heerlen, Sittard en Kerkrade
door het Lirnburgse R. K. Werkliedenverbond gerealiseerd. De Staatsmijnen
steunde deze beurs in de beginfase geldelijk. Het bestuur bestond vanaf 1913 uit twee
werkgevers, twee werknemers en I buitenstaander, tevens voorzitter. De werkgevers betaalden 25 cent per aanvrage, voor de werknemers was de bemiddeling
kosteloos. Vgl. W. L. P.M. de Kort, De arbeidsbemiddeling in Nederland, Alphen
aan de Rijn, 1940, p. 202.
38) J. Colsen, op. cit., p. 543.
39) R. Dieteren, Grondbeleid en volkshuisvesting in de mijnstreek. NV Bouwgrondmaatschappij Tijdig 1913-1963, Assen, 1964.
36)
37

)
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met een Nijmeegse steenfabrikant - die een gedeelte van de te maken
winst zou afstaan voor sociale doeleinden aan ,Tijdig" en ,Ons Limburg"
- werd bet gestelde doel indirect bereikt.
Onder de duizenden migranten waren vee! ongehuwden. Het zogenaamde
kostgangers-systeem werd een ernstig probleem. ,Dat grote gezinnen, die
slechts over een paar kamers beschikten er nog een half dozijn kostgangers
op na hielden -en welke kostgangers soms! - dat soms een zolder was
ingericht als een groot bed voor kinderen en volwassenen van beiderlei
kunne. . . . het spotte met de elementaire regels van hygiene, moraal en
fatsoen" 40). Poels zorgt ervoor dat medio 1915 voor de ongehuwden het
gezellenhuis ,Ons Thuis" in Heerlen geopend kan worden 41).
TABEL 5
Aantallen arbeiders- en beambtenwoningen B) in de Mijnstreek (1910-1930)

1910
Gemeente
Brunssum
Eygelshoven
Geleen
Heerlen
Hoensbroek
Kerkrade
Nuth
Schaesberg
Sittard
Ubach over Worms
Voerendaal

1920

arb. W bea w

0
18
0
262
22
22
0
108
0

0
13
0
22
7
1
0
15
0

0

0

0

0

1930

arb. W

bea w

arb. W

bea w

1.573
124
114
3.043
948
786
130
512
280
37
116

104
23
31
257
10
1
0
54
22
0
0

2.205 b)
161 C)
865
4.838
1.345 d)

139
52
108
459
30
10
4
61
137
1
0

1.444

272
611
709
531
143

Bron: Mijn en Spoor in Goud, Maastricht, 1952, p. 213.
B) Conform de standsgedachte is er in de mijnindustrie een scherpe scheiding
tussen arbeiders en beambten; een scheiding derhalve op basis van sociaal-culturele gronden. In de mijnindustrie bestaan met andere woorden administratieve
arbeiders en technische beambten.
b) w.o. 150 noodwoningen.
c) w.o. 46 noodwoningen.
d) w.o. 517 noodwoningen.
De mijndirecties gaven hierbij financiele steun. Voorts werd de Vereniging
,Het Goede Kosthuis" opgericht met het doel gezonde toestanden te
scheppen of te bestendigen op het gebied van slaapplaatsen en logementen
in de mijnstreek met het oog op de godsdienstige zedelijke, hygienische en
stoffelijke belangen van huurders en verhuurders van kamers, bewoners en
verhuurders van kosthuizen. Mede met behulp van de door de mijndirecties
ter beschikking gestelde gelden onstonden er verder gezellenhuizen in
J. Colsen, op. cit., p. 546.
J. M. H. C. Stassen, C. Bertrand, A. W. A. van den Eelaart, In bet goede
Kosthuis. Een halve eeuw gezellenhuizen in Limburg, Maastricht, z.j.
40)
41)
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Hoensbroek, Eygelshoven, Nuth, Brunssum, Merkelbeek, Kerkrade en
Lutterade. Inmiddels was door Poels een asyl voor zwervers en daklozen
in Heerlen gerealiseerd 42).
Het werk van Poels en zijn medewerkers op het gebied van de woningbouw is - belangrijk gesteund door de mijndirecties - vruchtbaar geweest
(tabel 5). Het woningbouwbeleid poogde zoveel moge)ijk het ontstaan van
massale arbeiderswijken te voorkomen. Zoveel mogelijk werd de bestaande
en dorpse infrastructuur gehandhaafd. Nochtans onstond t6ch een zekere
gettovorming 43). De grote stijging van het aantal arbeidswoningen na
1910 in de mijnstreek is voor een groot gedeelte te danken aan Poels'
initiatieven 44) . De resultaten werden behaald in samenwerking met en met
financiele steun van de mijndirecties.
De omvangrijke demografische veranderingen in de mijnstreek Ieidden
niet tot het onstaan van massale industriesteden. Weliswaar vormden zich
enkele typische, zowel sociaal als geografisch geisoleerde arbeiderswijken
(kolonien genoemd) - het rurale, veelal agrarisch-paternalistische samenlevingsverband met zijn standenstructuur werd in de mijnstreek gedurende
de eerste decennia van deze eeuw in vele opzichten gehandhaafd. De
woningbouw heeft daar in belangrijke mate toe bijgedragen. De Limburgse
mijnwerkers bleven veelal verspreid wonen in de vele tientallen kleine
gemeenten; zij werden geen proletariers zoals velen in de kolonien 46).
Daarmede is tevens aangegeven, dat de in 1909 opgerichte socialistische
mijnwerkersbond - in tegenstelling tot de christelijke mijnwerkersbond van het begin af haar !eden voornamelijk moest recruteren uit de nietLimburgse bevolking. De autochtone bevolking in de mijnindustrie bleef
het erf van hun voorvaderen trouw - zij het op een tamelijk passieve
wijze.
DE MIJNWERKERSVAKVERENIGINGEN
Onder invloed van in de 1891 door paus Leo XJ/luitgevaardigde encycliek
,Rerum Novarum" en van hetgeen hij gezien had in de Duitse kolenbekkens, spande W. H. Nolens 46 ) -later fractievoorzitter van de R.K.
Staatspartij in de Tweede Kamer en voorzitter van de Mijnraad, de raad
van commissarissen van de Staatsmijnen - zich in om te komen tot
organisaties van mijnwerkers. Weliswaar bestonden reeds in Kerkrade de
,Arbeiter-Unterstiitzungsverein Sankt Leonard" (1896) en in Bleijerheide de
, Sankt Josefverein" (1898), maar deze verenigingen hadden meer verwant42) Vgl. H. A. Poels, Een stuk Ieven, in: Studies over de sociaal-economische
geschiedenis van Limburg, Dee! X-1965, p. 1-137.
43) Onbehagen in de kolonieen is rijp voor uitbarsting, in: Limburgs Dagblad, 7
november 1970.
44) Vgl. P.M. M. C. Palmen, Volkshuisvesting in de mijnstreek 1900-1950, in:
Mijn en Spoor in Goud, op. cit., p. 209-224.
46) Vgl. M.A. W. Woltgens, Mislukte doorbraak. Geschiedenis van de socialistische mijnwerkersbond 1909-heden, z.j., z.p. (manuscript, Sociaal-Historisch
Centrum Limburg).
48) P. J. M. Aalberse, e.a., Dr. Nolens, Utrecht, 1927.
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schap met de in Duitsland bestaande verenigingen voor onderlinge steun,
de zogenaamde ,Knappenvereine", dan met vakverenigingen. Op Nolens'
initiatief onstonden er vlak na de eeuwwisseling plaatselijke mijnwerkersvakverenigingen in Eijgelshoven, Ubach over Worms, Heerlen, Heerlerheide,
Spekholzerheide en Schaesberg 47 ). In 1903 sloten deze verenigingen zich
aaneen tot de Centrale Bond van R.K . Mijnwerkersverenigingen in Nederland. Nolens werd de eerste geestelijke adviseur.
Tot bet lidmaatschap zouden worden toegelaten zij , die in vaste dienst
werkzaam waren bij een mijnonderneming, (beambten uitgezonderd), de
R.K. godsdienst beleden, van voldoende zedelijk en godsdienstig gedrag
waren en minstens de 15-jarige leeftijd hadden bereikt 48). De plaatselijke
verenigingen behielden hun eigen statuten en reglementen, alsmede volkomen
onafhankelijkheid inzake inrichting der vereniging , het beheer en gebruik
van geldmiddelen 49) . ,Ook had elke plaatselijke afdeling haar geestelijk
adviseur", aldus R . Dieteren, , die in feite dikwijls voorzitter was, omdat
de mijnwerkers zelf voor een dergelijke functie nog weinig ontwikkeld
waren" 50).
De Centrale Bond, mede geremd in zijn ontwikkeling door de zelfstandig
opererende plaatselijke mijnwerkersverenigingen en de geringe financiele
armslag - onder andere als gevolg van een geringe belangstelling van de
,agrarische mijnwerker" voor een vakorganisatie in de industriete sector had zich, ondanks een redelijk goede start, snel tot een vergaderingsorganisatie ontwikkeld 51) .
Als gevolg van de staking in 1905 in de Duitse mijnen werden de buitenlanders door de Duitse autoriteiten over de grens gezet. Vele terugkerende
Limburgers hadden bij de Oosterburen reeds kennis gemaakt met interconfessionele mijnwerkersverenigingen. Onder hen bevonden zich enkelen,
die al spoedig initiatieven ontwikkelden om te komen tot een meer gecentraliseerde interconfessionele mijnwerkersvakvereniging. In 1907 kwam
deze tot stand. De aldus gevormde christelijke mijnwerkersbond was in
1909 een van de oprichters van het Christelijke Nationaal Vakverbond
(CNV); haar voorzitter werd in het bestuur van het CNV gekozen 52).
Ondanks deze veranderingen en ondanks de komst van Poels in 1911
naar de mijnstreek bleef de christelijke mijnwerkersbond sukkelen. In 1913
stood zij voor een debacle. De organisatie was zwak, het ledenaantal was
gering, er heerste een groot tekort aan propagandisten, :financieel stood de
bond aan de rand van de afgrond en een weerstandskas kon niet gevormd
worden 63 ) . Van het CNV was nauwelijks steun te verwachten.
47 ) R. Dieteren, Mens en mijn. Een halve eeuw strijd, groei en bloei van de
Nederlandse katholieke mijnwerkersbond, Heerlen, 1953.
48) R. Dieteren, op. cit., p. 25.
49) Ibid., p. 29.
50) Ibid., p. 26.
51
) Ibid., p. 28.
52 ) Vgl. M. Ruppert, De Nederlandse vakbeweging, Haarlem, 1953, alsmede
C. J. Kuiper, Uit het rijk van de arbeid, Utrecht, 1951.
53) R. Dieteren, op. cit., p. 99.
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Met de Duitse zusterorganisatie bestonden reeds geruime tijd contacten.
Vele Lirnburgers, die in Duitse mijnen werkzaam waren, hadden het
lidmaatschap van de interconfessionele Duitse mijnwerkersbond aanvaard.
In Zuid-Lirnburg had deze vakorganisatie bovendien enkele belangrijke
afdelingen. Voorts beschikte deze bond over een belangrijke weerstandskas.
Het was dan ook niet verwonderlijk, dat de algemene ledensvergadering
een bestuursvoorstel tot aansluiting bij de Duitse mijnwerkersbond goedkeurde. Het episcopaat had tevoren daartoe toestemming gegeven. Zo werd
de christelijke mijnwerkersbond in 1914 een district van de Gewerkverein
Christlicher Bergarbeiter Deutschlands. De christelijke mijnwerkersbond
kwam (financieel) sterk in de schoenen te staan. Het ledental nam toe, zij
het niet spectaculair. De meeste mijnwerkers bleven voorlopig ongeorganiseerd 44).
Met de komst van de nieuwe industriele bedrijvigheid en het op gang
komen van de migratiestroom nam het niet-Lirnburgse element in de
mijnstreek in belangrijkheid toe. In dit verband moge nog eens verwezen
worden naar de cijfers zoals die in de tabellen 2 t/m 4 vermeld staan. Het
wekt dan ook nauwelijks verwondering dat in 1909 de Nederlandse Mijnwerkersbond (NMB) gegrondvest wordt. Tot dan waren er enkele pogingen
gestrand 55). Evenals de christelijke mijnwerkersorganisatie kende de NMB
in de eerste jaren van zijn bestaan geen florissante vooruitzichten. In
tegendeel. Met steun van buitenlandse mijnwerkersorganisaties kon het
hoofd net boven water gehouden worden. Enkele duizenden guldens moesten
van de Engelse en Amerikaanse zusterorganisaties geleend worden 56).
Het ledental recruteerde de NMB voornamelijk uit de allochtone bevolking. Deze !eden waren overwegende niet-katholiek en bingen veelal de
socialistische beginselen aan. De tegenstelling autochtoon-allochtoon,
zoals die zich uitkristalliseerde in de christelijke en socialistische mijnwerkersbond, ging aldus gepaard met de tegenstellingen katholiek versus
niet-katholiek en socialistisch versus niet-socialistisch.
Als iemand uit de autochtone bevolking dan ook lid werd van de NMB
stood hij onder grote sociale pressie. In zijn bijdrage aan de bundel ,Met
betrekking tot Limburg" zegt J. G. H. Tans hierover ,En wie openlijk
brak met de Kerk, werd in die dagen niet aileen beschouwd als een vijand
van de Limburgse leefgemeenschap, hij werd er ook maatschappelijk naar
behandeld. Broodroof was daarvoor een effectief wapen, zij het dan dat
het wei geen christelijk wapen was en ook geen overtuigend" 57). Voor het
socialisme kiezen, was kiezen tegen de Kerk.
Aan de ene kant stond een vakorganisatie, welke streefde naar opheffing
54
) In 1921 maakte de christelijke mijnwerkersbond zich weer los. In 1926 werd de
naam gewijzigd in Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond; in december 1971
fuseerde de NKMB met o.a. de metaalbond St. Eloy tot de Industriebond - NKV.
55
) R. Dieteren, op. cit., p. 98; M. A. M. Woltgens, op. cit.
56) M. A. M. Woltgens, op. cit.
57
) J. G. H. Tans, Katholicisme en socialisme, in: H. G. M. Derks (red.), Met
betrekking tot Limburg, Hilversum, 1966, pag. 234-243, p. 234.
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van de kapitalistische maatschappij en die een klassenloze samenleving
voorstond. Aan de andere kant stond een vakorganisatie, die zich ten doel
gesteld had de geestelijke en de zedelijke verheffing van de mijnwerkersstand
in een katholieke en organisch opgebouwde samenleving te verwezenlijken.
Een vakorganisatie van ,Hollanders" stond tegenover een vakorganisatie
van Limburgers.
TABEL 6
Ledentallen Katholieke en Socialistische mijnwerkersbond, absoluut en in % totaal
aantal georganiseerde arbeiders (1904-1930), alsmede totaal aantal georganiseerden
(absoluut en in % totaal aantal arbeiders)
Jaar B)

1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929

NKMB

Totaal georganiseerden
% totaal

NMB

Abs.

%

225
450
518
587
969
1.060
1.185
1.207
1.341
1.223
500
800
1.089
1.376
1.656
5.616
5.855
4.340
4.905
3.525
3.608
3.901
3.002
4.196
5.136
5.761

100
100
100
100
100
100
71
65
66
62
40
57
51
55
42
61
53
49
52
56
62
63
55
60
64
66

Abs.

484
700
700
752
750
615
1.030
1.104
2.310
3.550
3.812
2.870
2.714
2.028
1.777
1.837
1.809
1.807
2.004
2.117

%

Abs.

aantal arb.

29
35
34
38
60
43
49
45
58
38
34
32
29
32
31
30
33
26
25
24

225
450
518
587
969
1.060
1.669
1.907
2.041
1.975
1.250
1.415
2.119
2.480
3.566
9.289
11.117
8.894
9.571
6.258
5.814
6.195
5.413
7.022
8.052
8.644

21
20
19
21
20
26
28
26
21
12
14
18
17
22
46
49
34
35
23
20
20
17
21
23
25

11

Bron : R. Dieteren, Mens en Mijn, Heerlen, 1952.
B) Per 1 januari.
Beide mijnwerkersverenigingen waren - zelfs voor Nederlandse begrippen - relatief laat onstaan 58). Zij stonden nog in de kinderschoenen.
Beide organisaties hadden nog geen greep op de steeds toenemende mijn68) Vgl. J.P. Windmuller, Arbeidsverhoudingen in Nederland, Utrecht, 1970;
L. G. J. Verberne, De Nederlandse arbeidersbeweging in de negentiende eeuw,
Utrecht, 1959.

1917

DE ALGEMENE MIJNSTAKING IN LIMBURG IN

279

werkersbevolking. Het percentage georganiseerden bleef de eerste jaren
laag. Beide organisaties streden om het ,behoud van het bestaan" en voor
een definitieve ,doorbraak". De staking van 1917 besliste deze strijd nog
niet definitief- nog niet. Dat zou in 1925/1926 gebeuren toen ten gevolge
van de overwinning van de socialisten bij de verkiezingen voor de fondscommissies en de steun van de socialisten aan De Dageraad de Limburgse
geestelijkheid aile krachten bundelde om de invloed van de RK Kerk te
behouden c.q. te vergroten 69). De actie ,Overwin het goede door het kwade"
leidde Zuid-Limburg definitiefhet Rijke Roomse Leven binnen.
GRAFIEK I
Ledentallen Mijnwerkersorganisaties in Nederland (1904-1930)
(In % totaal aantal georganiseerden)
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69
) Vgl. W. v.d. Plas, op. cit., p. 118 e.v.; R. Dieteren, op. cit.; J. C. G. M.
Jansen, Verscheidenheid in aktiviteit. Door Rechtvaardigheid tot Bloei 1896St. Eloy 1971, Maastricht, 1970.
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De moeilijke periode van de opbouw wordt mede weerspiege1d in het
verloop van het ledenbestand. Aan de hand van enkele gegevens, zoals
die door R. Dieteren in zijn geschiedenis van de katholieke mijnwerkersbond
zijn verme1d 60), kan een en ander geillustreerd worden . In tabe1 6 ;zijn de
ledentallen van de socia1istische en christelijke mijnwerkersorganisatie,
a1smede het percentage georganiseerde arbeiders in de mijnindustrie,
weergegeven. Duidelijk zijn tussen 1914 en 1917 de nagenoeg gelijke ledentallen afte lezen. Na 1918 groeit het ledental van de christelijke mijnwerkersbond tot boven dat van de socialistische. Het verschil blijft tussen 1918 en
1925/1926 vrijwel gelijk; na 1925/26 wordt dit verschil voortdurend groter.
Wordt het aantalleden uitgedrukt in procenten van het aantal georganiseerden dan kan tussen 1914 en 1918 eveneens een ,stuivertje wisselen"
geconstateerd worden. Dan weer is de christelijke dan weer is de socialistische mijnwerkersbond het grootst. Deze gegevens Iaten echter zien, dat na
1918 de christelijke mijnwerkersbond re1atief steeds belangrijker wordt.
Deze ontwikkeling krijgt omstreeks 1925/26 een extra impuls. Een en ander
in grafiek 1.
In 1917 stonden in de mijnindustrie twee bonden tegenover elkaar, die
fundamenteel verschillende visies op de samenleving aanhingen, die grote
verschillen in de samenstelling van het ledenbestand kenden en die tot op
dat moment verschillend hadden bijgedragen aan het opnieuw structureren
van een in beweging zijnde Zuidlimburgse samenleving. De gegevens over
de ledentallen van de christelijke en socialistische mijnwerkersorganisatie
duiden op een soort patstelling.

DE ECONOMISCHE SITUATIE
De eerste wereldoorlog betekende voor de Nederlandse mijnondernemingen een periode van betrekkelijke voorspoed. Het neutraal gebleven
Nederland was in zijn kolenvoorziening op zichzelf aangewezen. De
omzetten van de mijnondernemingen stegen voortdurend. Er werden
winsten gemaakt, die belangrijk boven het vooroorlogse niveau lagen.
Voor het eerst sinds 1907 keerde de Akens-Maastrichtse Spoorweg Maatschappij, pachter van de Domaniale mijn, in 1915 weer dividend uit. Dit
ondanks een voor deze maatschappij ongunstig pachtcontract 61).
De steenkoolproduktie steeg tussen 1913 en 1918- mede ten gevolge
van de in de eerste wereldoorlog in bedrijf gestelde mijnen (staatsmijn
Emma, staatsmijn Hendrik, Oranje-Nassau III)- met bijna 100 %. Ook
de produktie van steenkoolbriketten steeg in deze periode belangrijk. In
het laatste oorlogsjaar werd het kolenvraagstuk nijpend. Een storing in
60)

R. Dieteren, op. cit.
De Akens-Maastrichtse Spoorweg Maatschappij maakte contractueel een
winst, die gelijk was aan 35% van de bruto opbrengst. Van deze in feite fictieve
winst werd 65.000 gulden afgetrokken, zijnde 5000 gulden voor de Staat der
Nederlanden en 60.000 gulden voor de maatschappij. Was de werkelijke winst
hoger dan 65.000 gulden dan werd het verschil van deze winst met de contractuele
winst gedeeld. Vgl. De Christelijke Mijnwerker, jrg. 14, 31 juli 1921 .
61)
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de voor het land vitale kolenvoorziening zou catastrofale gevolgen kunnen
hebben. Het is dan ook geenszins verwonderlijk, dat de bruinkoolgroeven 62 )
in deze tijd de produk:tie enorm opvoerden (zie tabel 7).
TABEL 7
Delfstoffenwinning in Nederland (1913-1925)
Bruinkool
Steenkool
Steenkool briketten
Jaar

x 1000 ton

index

x 1000 ton

index

x 1000 ton

index

1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925

1.902
1.983
2.333
2.656
3.126
3.548
3.540
4.116
4.243
4.866
5.595
6.180
7.117

61
63
75
85
100
113
113
132
136
156
179
198
228

293
388
504
584
634
585
626
474
562
571

75
100
130
150
163
151
161
122
145
147

42
1.484
1.882
1.396
122
29
54
191
208

100
3.533
4.481
3.323
290
69
129
455
495

Bron: Zeventig jaar statistiek in tijdreeksen, CBS, Den Haag, 1970.
Het prijsindexcijfer voor de totale gezinsconsumptie was tussen 1910 en
het begin van de eerste wereldoorlog vrijwel constant geweest. Na 1914
steeg dit cijfer aanmerkelijk. Tussen 1914 en 1920 vond er bijna een vertweevoudiging plaats. Tot 1916 hield het gemiddeld verdiend bruto loon per
dienst, zowel bij de ondergrondse als bovengrondse arbeiders in de mijnindustrie, geen gelijke tred met deze stijging van het prijsindexcijfer. In
tabel 8 worden deze CBS-gegevens weergegeven.
In Nederland totaal waren de lonen in de eerste wereldoorlog tot begin
1917 minder snel gestegen dan het prijspeil. In een officii:le publicatie van de
directeur-generaal van de arbeid, gebaseerd op een overheidsenquete, werd
melding gemaakt van een zorgwekkende toestand. Op vele huishouduitgaven moest bezuinigd worden. ,In hoofdzaak wordt deze bekrimping
verkregen door zo goed als geen geld meer uit te geven voor kleding en
62) Naast de in 1916 in exploitatie genomen groeve Carisborg werden omstreeks
die tijd de Louise groeve, de Graetheide, de Leemhorst, de Brunahilde I en de
Brunahilde II, de Energie, de Carisborg II en de Herman in produktie genomen.
Na de eerste wereldoorlog daalde de belangstelling voor bruinkool sterk. In 1920
kwamen de Leemhorst, de Brunahilde I en II, en de Caris borg I en II stil te liggen.
Ben jaar later vo1gde de Graetheide. Toch werd in dat zelfde jaar nog een nieuwe
concessie, de Anna, verleend. Tijijens en kort na de tweede wereldoorlog kwamen
de Anna, de Energie en de Herman in produktie. AI deze concessies raakten op
den duur uitgeput. In 1959 werd nog de concessie Paul verleend. Vgl. H. A.
Loontjes, op. cit.
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schoeise1 en voor onderhoud van het huisraad. Maar daarnaast staat reeds
een sterke bekrimping op die bestanddelen der voeding, welke de arbeiderskost smakelijker en meer afwisselend moeten maken en daardoor de reele
voedingswaarde van het geheel sterk verhogen. Men bekrimpt op melk,
kaas, vlees en vooral op kruidenierswaren: op hetgeen men bij de boterham
at. Eieren en fruit zijn vrijwel geheel van de tafel verdwenen" 63).
Het aantrekken van de conjunctuur en de stijging van de winsten enerzijds
en het oplopen van de prijzen, dat niet gecompenseerd werd door loonsverhogingen anderzijds, noopten de vakbeweging tot het stellen van eisen
tot verbetering van het loon. In de zomer van 1916 waren ongeregeldheden
uitgebroken in Amsterdam, Groningen, Haarlem en Gouda. In februari
van 1917 deed de broodkaart zijn intrede (400 gr. per dag). De sociale onrust
nam toe, vooral in de laatste twee oorlogsjaren 64). Het gevolg was onder
andere een toenemend aantal stakingen en een semi-revolutionaire gezindheid in bepaalde delen van het land. Medio 1917 vond bijvoorbeeld in
Amsterdam het z.g. aardappeloproer plaats.
Was in het begin nog samenwerking op basis van een tijdelijk ,staakt het
vuren' tussen vakorganisaties en vakcentrales van verschillende signatuur
mogelijk, naarmate de oorlog Ianger duurde werd dit steeds moeilijker.
PRELUDE

65)

In 1915 besloten de christelijke en de socialistische mijnwerkersorganisaties
samen te werken. Overeenstemming werd bereikt over een eis van 10%
loonsverhoging. Hierbij had de NMB aangetekend prioriteit toe te kennen
aan de totstandkoming van een minimurnloon en een 8-urige werkdag. De
directies van de mijnondernemingen wezen deze eis af. Beide vakorganisaties
wendden zich tot Poels om hun eis van 10% alsnog bij de mijndirecties te
gaan verdedigen. Nu stonden de directies de gevraagde loonsverhoging
wel toe. Dit betekende een aanzienlijke vooruitgang. Niettemin bleef het
gewraakte loonsysteem bestaan. Daarmede bleef de mogelijkheid van
,jagen", het tot het uiterste drijven van de arbeiders door de opzichters,
bestaan. Het voorstel van de NMB om een minimurnloon in te voeren,
waardoor een grote variatie in loon binnen een vakgroep zou worden voorkomen, deed dan ook reeler aan dan vaak door haar tegenstanders werd
voorgesteld.
In 1916 herhaalde de NMB de eis van het minimumloon. De christelijke
mijnwerkersbond wees samenwerking in deze kwestie van de hand (11
september). De directies verwierpen het NMB-voorstel (25 september).
Op 13 oktober Iichtte de NMB haar voorstellen weer bij de mijndirecties toe.
Terwijl de socialisten wederom een negatief antwoord kregen, namen de
63) Geciteerd in Fr. de Jong Edz., Om de plaats van de arbeid. Een geschiedkundig overzicht van ontstaan en ontwikkeling van bet Nederlands Verbond voor
Vakverenigingen, Amsterdam, 1956, p. 145.
64) Vgl. H. van Hulst A. Pleysier, A. Scheffer, Het roode vaandel volgen wij.
Geschiedenis van de SDAP van 1880-194{), Amsterdam, 1969.
65) NRC, 24 juni 1917; R. Dieteren, op. cit., M.A. M. Woltgens, op. cit.
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werkgevers wei het voorstel van de christelijke mijnwerkersbond over om
de bestaande duurtetoeslag voor gezinsleden - door de NMB veelal als
,fokpremie" aangeduid - een ruimere werking toe te kennen.
TABEL 8
Prijsindexcijfer totale gezinsconsumptie en gemiddeld verdiend loon van meer)
jarige mannelijke handarbeiders per dienst in de steenkolenmijnen (1910-1920Prijsindexcijfer
gezinsconsumptie

Gemiddeld verdiend bruto-loon
handarbeiders per dienst
ondergr. arbeiders
bovengr. arbeiders

Jaar

indexcijfer

index

in gld.

index

in gld.

index

1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920

24
25
25
25
25
29
32
34
41
44
48

96
100
100
100
100
116
128
136
164
176
192

2,54
2,64
2,84
2,95
2,79
2,97
3,46
4,03
5,18
6,24
7,39

91
95
102
106
100
106
124
144
185
223
265

1,65
1,70
1,78
1,87
1,86
1,94
2,23
2,66
3,58
4,30
4,97

89
91
96
100
100
104
120
143
192
231
267

Bron: Zeventig jaar statistiek in tijdreeksen, CBS, Den Haag, 1970.
Medio april 1917 besloot het hoofdbestuur van de socialistische mijnwerkersbond een krachtige loonactie te beginnen. De Nederlandse Mijnwerkersbond verzocht de christelijke mijnwerkersbond deze actie te ondersteunen. Dit werd geweigerd. Eind april ontvingen de mijndirecties een
schrijven van de christelijke mijnwerkersbond, waarin verzocht werd de
lonen van de bovengrondse arbeiders te verhogen. Medio mei zegden de
directies een verhoging toe. Tevens deelden zij mede, dat met ingang van
16 mei de duurtetoeslag een ruimere werking zou worden toegekend.
Intussen had de Nederlandse Mijnwerkersbond op openluchtmeetings en
in een pamflet haar eisen geformuleerd: minimurnloon, algemene loonsverhoging, acht-urige werkdag, herziening van het arbeidsreglement en de
invoering van een scheidsgerecht.
Op 18 mei verzochten de socialisten de mijndirecties om een onderhoud.
Vijf dagen later legden zij op 23 mei de volgende eisen aan de werkgevers
voor:
1. Invoering van minimumlonen voor de verschillende categorieen van onder-

grondse arbeiders;
2. Een gemiddeld loon voor elke categorie van tenminste 20% boven de minima;
3. Acht-urige werkdag bij de particuliere mijnen (bij de Staatsmijnen reeds gerealiseerd);
4. Vermindering van boeten;
5. Invoering van een scheidsgerecht, omdat een onpartijdig orgaan ontbrak ter
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berechting van geschillen tussen werkgevers en toezichthoudend personeel
enerzijds en arbeiders anderzijds;
6. Gelijke regeling van de verlofdagen op aile mijnen en wei in de zin van de bij
de Staatsmijnen bestaande regeling.
Het bestuur van de Nederlandse Mijnwerkersbond uitte in dit gesprek de
mogelijkheid van een staking bij een eventueel niet-inwilligen. De directies
zouden schriftelijk reageren.
Op diezelfde dag (23 mei) zond de christelijke mijnwerkersbond de
mijndirecties een brief, waarin nadere inlicbtingen gevraagd werden over de
toegezegde loonsverboging voor de bovengrondse arbeiders. Tevens werd
opbeffing verzocbt van de bestaande regeling, dat de duurtetoeslag bij
willekeurig verzuim werd ingebouden. Hierop werd op 5 juni door de
mijndirecties geantwoord, dat de duurtetoeslag voor gezinsleden voortaan
niet meer zou worden ingehouden bij willekeuring verzuim. Daarentegen
bleef de bestaande voorwaarde wat betreft de duurtetoeslag voor de arbeider
zelf gebandhaafd. Over de lonen van de bovengrondsearbeiders werdgesteld,
dat door de toegezegde loonsverhoging en de uitbreiding van de duurtetoeslag bet doorsneeloon van de arbeiders hoven de 18 met ongeveer 25 cent
gestegen was, waardoor een doorsneeloon van/3,- ruim werd overschreden.
Door de directies van de particuliere mijnen werd bericht, dat het gemiddeld
loon van de arbeiders boven 18 jaar op tenminste/3,- zou worden gebracbt.
Op 2 juni vond een tweede onderboud plaats tussen de vertegenwoordigers
van de mijndirecties en bet hoofdbestuur van de Nederlandse Mijnwerkersbond. Hierin werd het bestuur het standpunt der directies medegedeeld;
dit werd schriftelijk op 6 juni bevestigd. In dit schrijven werd er op gewezen,
dat het doorsneeloon (inclusief duurtetoeslagen) nagenoeg overeen kwam
met het door de bond gevraagde doorsneeloon van f 4,80, terwijl in bet
vooruitzicht werd gesteld dat, als de bedrijfsconjunctuur aan zou houden,
bet gemiddelde houwersloon over circa maanden /5,- zou bedragen.
Bij het onderhoud tussen de Nederlandse mijnwerkersbond en de vertegenwoordigers van de mijndirecties was door de bond ook bezwaar
gemaakt tegen de inhouding van de duurtetoeslag bij willekeurig verzuim.
In het antwoord van de directies werd medegedeeld, dat voortaan in geval
van willekeurig verzuim niet meer de duurtetoeslag voor de gezinsleden
zou worden ingebouden.
Tegen de invoering van het minimurnloon bleek bij de directie overwegend
bezwaar te bestaan 66); evenzo verklaarden de directies van de particuliere
mijnen zicb niet bereid de verblijftijd van de arbeiders ondergronds van
8t tot 8 uur te verkorten.
Wat de klacht over de vele boetes betreft werd door de directies opgemerkt,
66
) Tegen de invoering van bet minimum-loon bestonden bij de mijndirecties
de volgende bezwaren: 1. Invoering van minimumlonen zal de voor vele arbeiders
noodzakelijke prikkel om zich behoorlijk in te spannen, wegnemen; 2. gegeven de
typische bedrijfsomstandigheden, waardoor een geregeld toezicht op elke arbeider
individueel niet mogelijk is, zal het gevolg hiervan een daling van de produktie
zijn.
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dat ook zij graag zouden zien dat de boetes konden worden verrninderd.
Zolang echter - ondanks de kolennood - tal van arbeiders zonder reden
van hun werk wegbleven, vreesden zij dat een aanzienlijke vermindering
van het aantal boetes voorlopig niet mogelijk was.
Ten aanzien van het scheidsgerecht werd medegedeeld, dat gepoogd zou
worden een bevredigende regeling hiervoor te vinden. Te zijner tijd zou
over dit punt met de mijnwerkersbonden overleg gepleegd worden. De
directies van de particuliere rnijnen zeiden verder nog toe de regeling inzake
vrije dagen met behoud van loon te herzien in de geest van de bestaande
regeling bij de Staatsrnijnen 67).
Inmiddels had de christelijke rnijnwerkersbond op 6 juni zich in een
schrijven tot de rnijndirecties gericht - Poels had vooraf gepolst - waarin,
behalve invoering van een scheidsgerecht, gevraagd werd om de instelling
van een permanente commissie, waarin naast vertegenwoordigers van de
rnijndirecties, twee vertegenwoordigers van elke rnijnwerkersbond zitting
zouden hebben. Aldus zou voortdurend contact bestaan tussen de rnijndirecties en de rnijnwerkersorganisaties. Verder werd in dit schrijven nog de
wenselijkheid uitgesproken om ook aan de arbeiders beneden de 18 jaar
een duurtetoeslag toe te kennen.
De rnijndirecties antwoordden hierop met brieven van 19 juni, dat zij in
beginsel geen bezwaar hadden tegen de instelling van een permanente
comrnissie zoals door de christelijke rnijnwerkersbond was voorgesteld. Zij
behielden zich voor op deze aangelegenheid terug te komen. Mocht het
mogelijk blijken een dergelijke commissie in het leven te roepen, dan zou
deze - aldus werd opgemerkt - ongetwijfeld het aangewezen orgaan zijn
ter voorbereiding van de invoering van een scheidsgerecht. Voor toekenning
van een duurtetoeslag aan arbeiders beneden de 18 jaar vonden de mijndirecties geen aanleiding.
Op 6 juni, de dag waarop de directies de Nederlandse Mijnwerkersbond
hun schriftelijk antwoord deden toekomen en waarop de christelijke
mijnwerkersbond zich tot de directies wendde met het verzoek tot instelling
van een permanente overlegcommissie, verscheen een strooibiljet van de
NMB, waarin werd medegedeeld dat de gehouden besturenconferentie
besloten had de afgewezen eisen te handhaven en het hoofdbestuur te
machtigen aile rniddelen, die ten dienste stonden, te gebruiken om de eisen
te Iaten inwilligen.
Nogmaals zou een bespreking met de mijndirecties worden aangevraagd.
Dit geschiedde in een schrijven van 9 juni. Het onderhoud vond op 13 Juni
67) Invoering van rninimumlonen is de eerste stap op de weg, die op den duur
moet Jeiden tot vervanging van het bestaande accoordloonstelsel door vaste uurof dag-lonen. In verband met het onder sub 1. gezegde zou dit ongetwijfeld de
rentabiliteit van het bedrijfzeer ongunstig beinvloeden. 3. Het concurrentievermogen
der Limburgse mijnen zal door invoering van minimumlonen, die in Duitsland,
Belgie en Frankrijk onbekend zijn, voor de toekomst ernstig in gevaar worden
gebracht. 4. Elke maatregel die een daling van de produktie zou kunnen meebrengen, is in de bestaande omstandigheden ontoelaatbaar (NRC, 24 juni 1917).
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plaats. Bij dit onderhoud was, evenals bij de bespreking op 16 juni, de
directeur van de rijkskolendistributie aanwezig. De mijndirectie handhaafden
hun opvattingen. Op 16 juni werd het bestuur van de Nederlandse Mijnwerkersbond nog medegedeeld dat het doorsneeloon van de houwers,
inclusief duurtetoeslagen, reeds met ingang van 1 juli op /5,- zou worden
gebracht. Het resultaat van beide besprekingen werd neergelegd in twee
brieven van 19 juni. Hierin werd, naast een gedeeltelijke herhaling van eerder
genomen besluiten, door de directies aangekondigd dat zij het voornemen
hadden een commissie in te stellen, die bestond uit vertegenwoordigers van de
directies en de beide vakorganisaties. Voorts werd gesteld, dat reeds gedane
toezeggingen afhankelijk zouden zijn van de verloop van de door de bond
gestarte actie. Tenslotte werd een dringend bt;roep op de NMB gedaan
mede te werken aan het herstel van de rust in het mijndistrict waardoor de
kolenvoorziening van het land bevorderd zou worden.
Op 18 juni had het bestuur van de Nederlandse Mijnwerkersbond een
onderhoud met de directeur van het rijkskolendistributie. Daarin werd
verzocht een proef te nemen met het minimumloon. De bond garandeerde
dater geen produktievermindering zou optreden.
De volgende dag hadden vertegenwoordigers van het NVV, E. Fimmen en
J. van de Tempel, een onderhoud met de minister Posthuma (landbouw,
nijverheid en handel) en de directeur van de rijkskolendistributie. Door de
minister werd bezwaar gemaakt tegen een proefneming met het minimumloon wegens de te vrezen vermindering van de kolenproduktie. Hij wees
er evenwel op, dat de commissie, die de mijndirecties bereid waren in te
stellen, de gelegenheid zou hebben deze kwestie nader te behandelen.
Op 20 juni zou de Nederlandse Mijnwerkersbond vergaderen. Op deze
dag verscheen een strooibiljet waarin werd medegedeeld dat de volgende
dag de mijnwerkers zou worden bekend gemaakt wat hen te doen zou staan.
's-Middags, v66r dat de vergadering werd gehouden, hadden de secretaris
van het NVV, E. Fimmen, en de voorzitter van de Nederlandse Mijnwerkersbond, J. H. Elfers, op hun verzoek nog een bespreking met de directie van
de Staatsmijnen 68). Nadere inlichtingen werden gevraagd over het laatste
schrijven van de directies, waarin de permanente commissie aan de orde was
gesteld. Van het onderhoud werd door de secretaris van het NVV het
volgende resultaat opgesteld, waarmede de directie zich accoord verklaarde:
,In de laatstgehouden bespreking werd door deDirectie toegezegd, dat deze
Commissie (nl. van vertegenwoordigers der Directies en der Vakorganisaties)
tot taak zou hebben, de loonregelingen in haar gehele omvang onder ogen
te zien en te trachten door minnelijk overleg moeilijkheden, die in het
bedrijf voorkomen, uit de weg te ruimen. Uit de aard der zaak volgt hieruit,
dat de Nederlandse Mijnwerkersbond in de gelegenheid komt, het vraagstuk
van het minimurnloon in deze Commissie tot een onderwerp van bespreking
en beslissing te maken".
68) Ygl. De mijnwerkersstaking, op. cit.; M.A. M . WO!tgens, op. cit.; Fr.
de Jong Edz., op. cit.
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Ondanks deze verzekering en het verzet van het NVV tegen een staking,
besliste de vergadering van de Nederlandse Mijnwerkersbond anders.
Op 21 juni 1917 begon de staking in de Lirnburgse rnijnen.
DE STAKING

Op 21 juni, de eerste stakingsdag van de ondergrondse mijnarbeidersde bovengrondse arbeiders en beambten bleven aan het werk - waren er
ongeveer 6100 stakers. De volgende dag was hun aanta1 tot ruim 7800
toegenomen. De rnijnen waren lam ge1egd.
De eerste drie dagen was de door de Nederlandse Mijnwerkersbond
geproclameerde staking vrij algemeen. Daarna trad er een zeker verloop op.
Op 30 juni, de laatste stakingsdag, daa1den nog ongeveer 4400 rnijnarbeiders
niet af (Tabel 9.).
TABEL 9
Aantal stakers - absoluut en in procenten - van bet normaal aantal werkende
ondergrondse arbeiders
21
22
23
25
26
27
juni juni juni juni juni juni

30
28
29
juni juni juni

Totaal aantal stakers a) 6102 7837 7836 7480 5960 5409 4988 4581 4400
In % totaal aantal
rnijnarbeiders:
57
41
Staatsrnijnen
72
71
65
51
47
43
44
81
78
69
57
53
51
Totaal Mijnen
63
81
62
Bron: Jaarverslag van bet bedrijf der Staatsrnijnen in Limburg over bet jaar 1917,
p. 2; De rnijnwerkersstaking, op. cit.; B. Bolger, op. cit., p. 218.
a) Exclusief geintemeerden.
Zoals reeds eerder werd gesteld, werkten er in de Lirnburgse rnijnen veel
buiten1anders. In de oorlogsjaren vormden de geinterneerde Duitse en
Be1giscbe militairen (voornamelijk Walen) belangrijke groepen. Vooral deze
laatsten waren het, die van de eerste dag af het stakingsparool volgden.
Het feit, dat zi~ regelmatig op bijeenkomsten van de socialisten kwamen,
kan hiertoe hebben bijgedragen 69). Het gedrag van de geinterneerden was
mede aanleiding om de marechaussee te hulp te roepen voor de handhaving
van de orde en rust in het Lirnburgse rnijnbekken.
Deze marechaussee's werden onder andere be1ast met het bege1eiden van
de werkwilligen 70). Uit de dagrapporten van de commandant wordt enig
inzicht verkregen over de onrust in de mijnstreek tijdens de staking. In het
dagrapport van 23 juni staat vermeld, dat het bericht, als zouden werkwilligen op het station van Maastricht gehinderd zijn door stakers, onjuist
69)
70)

De rnijnwerkersstaking, op. cit.
De Katbolieke lllustratie,jrg. 51,7 juli 1917, no. 40, p. 519.
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is. Voorts wordt er melding gemaakt van het vernielen van glasruiten bij
werkwilligen in de kolonie Treebeek en het lopen op een onschadelijk
ontploffingsmiddel van de particuliere trein met werkwilligen tussen de
Oranje Nassau I en de Oranje Nassau III.
Op de 24e juni kwam een Duitse ballon met wekker neer en werd een
onderzoek begonnen in verband met het vernielen van tuinvruchten bij een
mijnwerker. Op 25 juni waren er geen bijzonderheden te melden. Een dag
later was een twaalftal stakers met knuppels gesignaleerd (tegen drie werd
een proces-verbaal opgemaakt). Twee Duitse stakers waren aangehouden
omdat zij in het bezit waren van spijkers welke een grote gelijkenis vertoonden
met die, welke op de in hun nabijheid gelegen weg lagen. De commandant
in Kerkrade berichtte op 27 juni aan zijn Heerlense chef, dat de werkwilligen
in het begin geen begeleiding wensten maar later zelf er om waren komen
vragen. Die zelfde dag waren er samenscholingen in Schaesberg, Kerkrade
en Voerendaal. De Nederlander van 27 juni berichtte onder andere : ,Kleine
ongeregeldheden hebben er bij de Staatsmijn Emma p1aats gehad, maar,
volgens ooggetuigen, door ontactisch optreden van de marechaussee's".
Deze gebeurtenis en de constatering dat de geest onder de stakers verslechterde, was voor de commandant aanleiding om de commandant
Limburg te verzoeken een samenscholingsverbod uit te vaardigen en om
een eskadron huzaren voor assistentie aan te vragen. Verder werd op deze
27e juni gemeld, dat de leden van de christelijke mijnwerkersbond in Beek de
staking voortzetten ; dat de stakers in Elsloo en Stein weer aan het werk
gingen; dat in Hoensbroek het posten was afgenomen; en dater een klacht
over mishandeling was binnen gekomen. Het dagrapport van donderdag
28 juni maakte melding van een volksoproer in Kerkrade. Deze ging na
een eerste aanmaning uiteen. Daarna trokken circa 100 protesterende
vrouwen naar de Kerkradense markt. Twee van hen werden gearresteerd.
In Beek besloten de stakers het werk te hervatten. Op een weg in Voerendaal
was glas gestrooid. Vrijdags werd door de marechaussee te paard een
samenscholing in de kolonie Slak (Hoensbroek) uiteen gedreven. De dader,
die een werkman mishandeld had, was aangehouden. Het dagrapport van
30 juni meldde geen bijzonderheden. Op zondag, 1 augustus besloot de
NMB de staking op te heffen.
De mijndirecties moeten de assistentie van de marechaussee's en van
andere overheidsdienaren zeer op prijs gesteld hebben. Niet alleen werden
de eigen beambten, die zich tijdens de staking op de mijn bijzonder hadden
ingezet, extra beloond - aan de commandant van de marechaussee werd
/1500,- aangeboden, aan de Heerlense politie /400,- en aan enkele
veldwachters uit de ornringende gemeenten elk f 10,- tevens werden de
gemeenten, die voor inkwartiering gezorgd hadden, tegenmoet gekomen in
de gemaakte kosten.
Dat de staking de eerste dagen vrij algemeen was - ondanks de zeer lage
organisatiegraad en ondanks het uitroepen van de staking door de socialisten
- kwam mede door angst, aldus de bijzondere verslaggever van De Nederlander (27 juni). In Duitsland, waar vele stakers voorheen werkzaam waren
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geweest, hadden de werkwilligen het bij een arbeidsconflict immer zwaar te
verduren gehad. Daarom zouden er velen staken. Voorts meende hij, dat
de R.K. Kerk haar !eden voortdurend had voorgehouden, dat de socialisten
zulke ,rode duivels" waren- zonder hen tevens geestelijk te bewapenen.
Voor hem was het dan ook logisch dat de christelijke mijnwerkersbond na over de eerste schrik heen te zijn - onder andere strooibiljetten ging
verspreiden, waarin ondermeer opgeroepen werd de socialisten niet te
vrezen. Dat deze vrees een rol speelde kan eveneens afgeleid worden uit het
schrijven van de mijndirecties aan de christelijke mijnwerkersbond. Op
23 juni berichtten de directies namelijk: ,Wij bevestigen hierdoor de U
reeds mondeling gedane toezegging, dat de werklieden, die thans blijven
doorwerken, na afioop van de staking niet behoeven te werken in eenzelfde
ploeg met hen, die hebben gestaakt" 71). Volgens het verslag over de staking
van de christelijke mijnwerkersbond speelde ook een rol, dat de mijnwerker
een sterk gevoel van solidaiteit had ontwikkeld 72). Gezien de toenmalige
verhouding tussen katholieken en niet-katholieken en tussen allochtoon en
agrarisch-autochtoon lijkt dit enigszins overdreven. Meer grond lijkt de
opmerking in het zelfde verslag te hebben, dat een gebrek aan een echte
organisatiegeest bij de inheemse mijnwerkerbevolking er toe leidde dat vele
georganiseerden aan de door de NMB uitgeroepen staking deelnamen.
Bolger vermeldt in zijn dissertatie het getal van 1000 stakende leden van de
christelijke mijnwerkersbond 73). Dat zou betekenen, dat ruim 75 procent
van haar !eden het stakingsparool van de NMB volgde.
De algemeenheid van de staking in de beginfase zal ongetwijfeld mede
veroorzaakt zijn door het feit, dat er eindelijk een gelegenheid was om te
protesteren tegen bepaalde verhoudingen in het ondergrondse bedrijf a),
met name tegen die tussen de opzichters en hun ondergeschikten.
Dominee Biebericher schreef bijvoorbeeld in De Nederlander van 30
juni, dat er in de mijnen onhoudbare toestanden heersten. Volgens hem
bevoordeelden mijnopzichters, die vaak eigenaars van kroegen waren, hun
klanten in het accoord. Zowel zij als hun klanten werden er financieel beter
van. Biebericher pleitte voor het aanstellen van arbeidscontroleurs, daar de
bestaande arbeiderscommissies slechts in beperkte matecontrolerendkonden
optreden. Ook de correspondent van De Nederlander wees op de nadelen
van het accoordstelsel. Hij pleitte voor een snelle invoering van het scheidsgerecht. Gezien het bovenstaande wekt het geen verwondering dat op de
persconferentie van de mijndirecties op 2 juli de vraag gesteld werd of er
onder de opzichters ook kroeghouders waren. De directies antwoordden
dat geen enkele mijnopzichter een kroeg had. Dit zou slechts het geval zijn
met enkele van de vele meesterhouwers, die van ouds een cafe bezaten.
Wilden zij hun betrekking behouden, zo stelden de directies, dan zouden zij
na terugkeer naar normale tijden hun cafe moeten afschaffen. Uit dit
71}

De mijnwerkersstaking, op. cit., p. 45.

72)

Ibid., p. 43.

73
)

B. Bolger, op. cit., p. 218.
Vgl. R. Dieteren, op. cit., p. 215.

74)
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antwoord kan afgeleid worden, voorzichtig gesteld, dat de klachten niet
geheel zonder grond waren.
De eerste dagen van de staking leek de christelijke mijnwerkersbond de
schrik in de benen te hebben. Het onverwachte was tbch gebeurd. Mede
aan haar aanvankelijke matheid is het te wijten, dat in de eerste dagen van
de staking het stakingsparool alom gevolgd werd. Dat zou spoedig anders
worden. De regering greep, ondanks haar zorgen voor een goede kolenvoorziening, niet in. Wat de NMB gehoopt had- de regering grijpt in,
de positie van de bond wordt hierdoor enorm versterkt - geschiedde niet.
De christelijke mijnwerkersbond kreeg gelegenheid zich van de eerste schrik
te herstellen. De geinterneerden werden al snel overgebracht naar Zeist.
De geestelijkheid onder Ieiding van Poels startte de campagne ,Limburg
christen". Dat hierbij sprake is geweest van mateloze overdrijving en dat
Poels zich schuldig heeft gemaakt aan - in deze situatie verklaarbare opruiende taal, lijkt moeilijk te weerleggen 75). 's Zondags werd van de
kansels tegen de staking gepreekt, huisbezoeken werden afgelegd. De
marechaussee kwam de orde en rust handhaven. Een krachtige propaganda
kwam op gang. De mijnbeambten hielpen de staking breken. Het Christelijk
Nationaal Vakverbond zond een telegram ter ondersteuning aan de christelijke mijnwerkersbond. Op 23 juni bevestigden de directies dat werkwilligen
na de staking niet met stakers in een ploeg zouden behoeven te werken.
De uit Duitsland overgekomen vertegenwoordiger van de Gewerkverein
Christlicher Bergarbeiter Deutschlands verklaarde zich categorisch tegen
de staking. De directies verklaarden spoedig een regeling te zullen treffen
inzake een algemeen mijnwerkersfonds. Na zondag 24 juni keerde het
getij voor de NMB.
Ondanks deze campagne waren er twee opmerkelijke feiten. In de eerste
plaats werd er in Kerkrade zeer lang door de leden van de christelijke
mijnwerkersbond gestaakt 76). Hier speelde het uitblijven van een algemene
pernsioenregeling een belangrijke rol 77 ). Bovendien kende deze gemeente
een sterke, weliswaar katholieke, maar anti-clericale groep, de Volkskiesvereniging 78). Wei meldde De Nederlander dat de staking in Kerkrade
ontstaan was tengevolge van een opzettelijke communicatiestoring (de
secretaris werd geschorst), maar dit bericht lijkt weinig waarde te hebben
als drie dagen later nog de stakers door de christelijke bestuurders met een
royement bedreigd worden.
75) Volgens De Nederlander van 28 juni werd Poets op de avond van de 27e in
Heerlerheide door de autoriteiten bijvoorbeeld een spreekverbod opgelegd.
Vgl. R. Dieteren, op. cit., p. 217; alsmede M.A. M. Woltgens, op. cit., p. 10.
76) R. Dieteren, op. cit., p. 215 e.v.; De Mijnwerkersstaking, op. cit., p. 47.
77
) Dit is een curieuze situatie gezien bet feit, dat de Domaniale mijn in Kerkrade
reeds in 1856 een Fonds ter ondersteuning van de arbeiders in dienst bij de Domaniale
Steenkolenmijnen had opgericht, welke onder andere pensioenuitkeringen mogelijk
maakte. Vgl. C. E. P. M. Raedts, Grepen uit de geschiedenis van de mijnbouwindustrie (ll), in: De Onderneming, 1961, p. 494-498; op 1 augustus 1919 werd
overigens het Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg
opgericht.
78) M. A. M. Woltgens, op. cit., p. 9.
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In de tweede plaats was het opmerkelijk, dat de Heerlense afdeling van de
Christelijke Nationale Werkmansbond zich solidair met de stakers verklaarde. Anti-katholieke gevoelens lijken hier sterk van invloed geweest te
zijn, getuige voorzitter A. C. Brorens: ,Waar zo de eigen mensen hun vertrouwen opzegden aan de ,christelijke" bond, is het te begrijpen, dat onze
mannen, die toch al overwegende bezwaren hadden om de Ieiding van de
Roomse bond te volgen, ditmaal er heel niet aan dachten" 79). Overigens
leek het hoofdbestuur van de Christelijke Nationale Werkmansbond niet
eensgezind te zijn in haar oordeel over het besluit van de Heerlense afdeling 80). Op 2 juli- de dag waarop het werk hervat werd- kondigde de
eerder genoemde dominee Biebericher de oprichting aan van de Protestant
Christelijke Mijnwerkersbond 81).
Na 25 juni kwam er een duidelijk verloop in de staking. De tegenakties
begonnen. De bond van Elfers verloor meer en meer haar greep op de
stakers. Op zaterdag 30 juni werd met spoed een conferentie met minister
Posthuma georganiseerd. Bij dit onderhoud waren Fimmen en van de
Tempel van het NVV eveneens aanwezig. Op deze dag was de helft van de
ondergrondse arbeiders aan het werk gegaan. In de plaatselijke pers verscheen een oproep van de mijndirecties om het werk op 2 juli weer te hervatten . Middels deze advertentie werden drie besluiten onder de aandacht
gebracht:
-

De persoonlijke duurtetoeslag over de tweede helft van juni zal slechts worden
uitgekeerd aan de arbeiders, die niet Ianger dan drie dagen gestaakt hebben;
- De duurtetoeslag voor de gezinsleden over de tweede helft van juni zal slechts
aan die arbeiders worden uitbetaald, die op 2juli het werk hervatten;
- Het nog over de tweede helft van juni verschuldigde loon aan hen, die op
4 juli het werk nog niet hervat hebben, zal niet op de rnijn worden uitbetaald,
maar per postwissel of bode worden toegezonden.
In het onderhoud met minister Posthuma werd de socialisten duidelijk
gemaakt, dat de toezeggingen, die v66r de staking door de mijndirecties
gedaan waren, gehandhaafd bleven. Tevens werd gesteld dat door de mijnondernemingen geen rancune-maatregelen genomen zouden worden. Op
zondag, 1 augustus 1917 besloot de NMB de staking op te heffen 82).
's Maandags gingen de meeste ondergrondse arbeiders weer aan het werk.
De ingewilligde eisen weken niet af van het reeds toegezegde v66r 21 juni.
DE CONTACT COMMISSIE

Op 12 juli werden de mijnwerkersbonden schriftelijk door de mijndirecties uitgenodigd twee leden aan te wijzen voor een in te stellen commissie,
die bevoegd zou zijn over aile aangelegenheden de arbeidsvoorwaarden
betreffende te spreken. Zes dagen later antwoordde de NMB dat W. Smid
en J. H. Elfers haar in de commissie zouden vertegenwoordigen. Op 21
79)
80)
81)
82)

De Voorzorg, 2juli 1917; vgl. R. Dieteren, op. cit., p. 216.
De Mijnwerker, 14 juli 1917; De Nederlander, 2 juli 1917.
De Nederlander, 2 juli 1917.
NRC, 1 augustus 1917.
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juli berichtte de Algemene Bond van Christelijke Mijnwerkers dat Joh.
Werry en Joh. Ankone in deze commissie zitting zouden nemen 83). Op
1 augustus berichtte de mijnondememingen aan de minister van Landbouw,
Nijverheid en Handel, dat voor de Staatsmijnen de heren W. F. J. F.
Frowein (plv. J. Mous) en J. C. F. Bunge, en voor de Particuliere Mijnen
R. Pierre en A. Haex zitting zouden nemen in de commissie.
De eerste bijeenkomst werd op 11 augustus gehouden. Het Reglement
voor het Scheidsgerecht (inzake geschillen de arbeidsovereenkomst betreffende) werd voor de mijnindustrie in de commissievergaderingen van 8
oktober 1917 en 2 februari 1918 aangenomen. Het institutioneel overleg in de
mijnindustrie had een aanvang genomen 84).
SOCIOLOGISCH RESUME

,Door het uitroepen der staking in het mijnrivier hebben de socialisten zoals
men weet een frontaanval op katholiek Zuid-Limburg gedaan. Voor niets zijn
ze in deze aanval teruggedeinsd. Gebruik makende van de hachelijkste
omstandigheden, waarin ons vader land de laatste tijd meer dan ooit verkeerde,
hebben zij daarmede ons land willen wagen aan een conflict, dat voor het volk
en dus ook voor tal van medearbeiders noodlottig kon worden. Kon worden,
want de strijd begint in het voordeel van de aangevallen partij te verlopen
en alles wijst er op, dat Zuid-Limburg, waar nog zovelen de dringende noodzakelijkheid van het katholiek vereningingsleven niet beseffen, herboren
uit deze strijd te voorschijn zal komen."
Aldus de Katholieke lllustratie in het begin van juli 1917 85 ). In dit
citaat worden bijna aile ingredienten - zij het wat gekleurd - van het
mijnconflict in extenso weergegeven.
De periode, die vooraf ging aan de staking van juni 1917 kan beschouwd
worden als de fase in de arbeidsverhoudingen, waarin noch de katholieke
noch de socialistische mijnwerkersbonden de beschikking hadden over
middelen, waarvan zij met een zekere mate van waarschijnlijkheid succes
meenden te mogen verwachten als het op een confrontatie tussen beide
bonden zou komen. Er was sprake van een sluimerend, een latent conflict.
De intensiteit van deze spanningsverhouding werd naarmate de tijd voortschreed verhoogd. De werkgevers speelden hierbij een katalysatorrol.
Hiermede is tevens gezegd, dat in afwijking van vele andere stakingen 86),
het mijnconflict primair een verandering in de machtsrelaties tussen de
bonden betrof en niet in de eerste plaats tussen de NMB en de mijndirecties.
In juni resulteert de escalatie van de spanning in een open conflict, in een,
zoals J. M.G. Thurlings dit omschrijft, ,interactie waarbij de ene partij
zich inspant om met behulp van machtsmiddelen de andere partij te bewegen tot het aanvaarden van een positie-indeling welke onverzoenbaar is
83) In een schrijven van 29 augustus deelde de bond mede, dat niet Joh. Ankone
maar Chr. Zielemans in de commissie zitting zou nemen.
84) Vgl. H. C. M. M. Tromp, Voorgeschiedenis ener P.B.O. I, in: Sociaal
Maandblad Arbeid, september 1963, p. 569-578.
85) Katholieke Illustratie, jrg. 51, 7 juli 1917, no. 4{), p. 519.
86) R. Dahrendorf, Sociologie van industrie en bedrijf, Utrecht, 1965, p. 106.
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met de indeling, die de ander voorstaat, terwijl de ander zich inspant om,
eveneens met behulp van machtsmiddelen, de pogingen van de eerste
althans ongedaan te maken" 87) . ,De hele strijd", aldus Elfers, is een
machtskwestie. lk heb de Christelijke Bond nu bijna kapot ; over vier weken
heb ik hem helemaal kapot" 88). De machtsmiddelen, die beide partijen
hanteerden, werden eerder uitgebreid gememoreerd: inschakeling marechaussee, verspreiding pamfletten, openbare vergaderingen, posten, intimidatie, etc.
Gezien de contacten, die de werkgevers in de rnijnindustrie v66r juni
1917 met Poels c.s. hadden gehad (bijvoorbeeld inzake de huisvesting),
gezien de resultaten hiervan, gegeven de opvattingen over bet funktioneren
van de bestaande samenleving was bet niet verwonderlijk dat de mijndirecties en de christelijke rnijnwerkersbond elkaar steunden en veelal gezamenlijk
de NMB bestreden. Daarmede was de uitkomst van het conflict voor een
belangrijk gedeelte bepaald. In de mijn beheersten de rnijndirecties de
gedragingen van hun arbeiders. Buiten de mijn steunden zij de gedragsnormerende funkties van de christelijke rnijnwerkersbond 89).
Het conflict openbaarde eveneens in aile duidelijkheid een legitirniteitsvraagstuk. ,If the structure of a rigid system of stratification, for example, is
generally defined as legitimate", aldus R. K. Merton, ,if the rights, perquisites and obligations of each stratum are generally held to be morally
right, then the individuals within each stratum will be the less likely to
take the situation of the other strata as a context for appraisal of their
own lot" 90) .
Zowel van de zijde van de katholieken als van de kant van de socialisten
werd de situatie- vooral zoals die na 1910 ontstond, toen de grote staatsrnijnen Emma en Hendrik in bedrijf kwamen - a1s illegitiem be1eefd. Mede
als gevolg van de tegenstelling katholiek versus niet-katholiek en allochtoon
versus autochtoon werd door beide partijen vooral de eigen groep als
referentiesysteem gezien. Daarmede was bijna elke in de eigen groep gebruikelijke handeling gelegitirneerd. Hierdoor bestond de indruk dat de
eigen groep bijna altijd juist handelde 91). Zowel de katholieken als de sodalisten hanteerden particularistische referentiesystemen om hun handelen
te rechtvaardigen en dat van elkaar af te keuren. Vanuit hun visie op de
samenleving was het voor Poels c.s. onaanvaardbaar dat de R .K. Kerk in
Limburg n6g meer terrein zou gaan verliezen. De verloren gegane grond
moest vredelievend heroverd worden en de dreiging van verder verlies moest
worden weggenomen. De socialisten bestreden de situatie omdat de be87
) J. M. G. Thurlings, Het sociale conflict, in H. Daudt, e.a., Het conflict
als maatschappelijk verschijnsel, Utrecht, 1962, p. 35.
88) Geciteerd in R. Dieteren, op. cit.
89
) Voor een uitwerking van bet onderscheid tussen , job control" en ,worker
control" zij onder andere verwezen naar P. J. A. Ter Hoeven, Arbeidersprotest en
vakbeweging, Leiden 1963, p. 7 e.v.
90
) R. K. Merton Social theory and social structure, New York, 1963, p. 267.
91
) Vgl. R. Wippler, Sociale ongelijkheid en discriminatie, in: Sociologische
Gids, jrg. 18, nr. 5, 1971, p. 391-402.
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staande maatschappelijke structuren voor hen principieel verwerpelijk
waren. Niet aileen stelden zij een andere machtsverdeling voor binnen de
bestaande samenleving, maar deze samenleving zelf moest veranderd
worden.
Aldus kan de mijnstaking beschouwd worden als een ,geobjectiveerd"
conflict, een conflict ontdaan van de meeste persoonlijke motieven 92).
De leiders van de partijen streden bewust als vertegenwoordigers van
groepen. Dit verklaart ook de aanvallen van vooral de socialisten op Poels.
Hij is het tenslotte, die als voorvechter van een katholiek Zuid-Limburg,
voor de socialisten het kapitalisme symboliseerde - wellicht meer nog dan
de mijndirecties. Het door de Nederlandse Mijnwerkersbond begin juli
verspreide parnflet toont dit in alle duidelijkheid. ,De godsdienst hebben
zij daarvoor gesteld in dienst van het kapitaal" 93), staat er onder andere in
te lezen. Het tegenover elkaar staan van katholieken en niet-katholieken,
van allochtonen en autochtonen, van voorstanders van een organische
samenleving en een klasseloze maatschappij - kortom het tegenover elkaar
staan van twee ideologisch totaal verschillend gemotiveerde partijen in het
mijnconflict in juni 1917 komt in deze ene zin tot uiting.
SLOTOPMERKING

Het ontstaan van de institutionele verhoudingen tussen werkgevers en
werknemers in de Limburgse mijnindustrie staat niet op zich zelf. Reeds
werd gewezen op de vorming van bijvoorbeeld de R.K. Centrale Raad van
Bedrijven. In dit verband moet eveneens de totstandkoming van de Hoge
Raad van Arbeid in december 1918 genoemd worden. Deze raad vormde
de institutionele voorloper van het latere toporgaan van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 94).
In het tweede decennium van deze eeuw kan een sterke toeneming geconstateerd worden van het aantal collectieve arbeidscontracten. Met name
in de naoorlogse periode (1918-1920), waarin gesproken kon worden over
een relatief gunstige economische conjunctuur. Na 1920 treedt er een daling
in het aantal CAO's op. Echter met dien verstande, dat een geringer aantal
CAO's dan betrekking heeft op een groter aantal werknemers per CAO 95).
De ontwikkelingen op het gebied van de ,industrial relations" in de
Limburgse mijnindustrie vormden dan ook qua startpunt nauwelijks een
uitzondering op hetgeen zich elders in Nederland op dit terrein afspeelde.
92
)

Vgl. L. Coser, The functions of social conflict, New York, 1964, p. 111 e.v.
De Mijnstaking, op. cit., p. 35.
94
) J. P. Windmuller, op. cit.
95
) De eerste CAO kwam in 1894 in het bouwbedrijf van de hoofdstad tot stand;
de tweede in hetzelfde jaar voor de boekdrukkers van Amsterdam. In 1895 volgde de
derde CAO voor de diamantbewerkers. In 1911 waren er 87 CAO's die betrekking
hadden op circa 1.000 ondernemingen en ongeveer 23.000 werknemers. In 1917
waren er bijna tien maal zo vee! CAO's namelijk 826, die golden voor ongeveer
7.000 bedrijven en 83.000 werknemers. Drie jaar later waren er 964 CAO's voor
circa 23.000 bedrijven en 274.000 werknemers. Vgl. M. Ruppert, op. cit.; B. Bolger,
op. cit.
93)
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De totstandkomingvan de Contactcommissie in het Mijnbedrijfwas daarentegen wei een afspiegeling van een uniek stelsel van sociale betrekkingen in
de Zuidlimburgse mijnstreek.
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X

DISCUSSIE OVER DE LEIDING VAN DE PTI IN DE JAREN
1924-1926
door
E. A. B. J. TEN BRINK
, In vroeger jaren is er bij de P.T.T. enorm geintrigeerd.
De krachtige hand van dr. Damme (tegen wie aanvankelijk bij zijn optreden ook een samenspanning
heeft plaats gehad) heeft daaraan een eind gemaakt".
De Wilde in de Tweede Kamer op 29 januari 1948.
Toen domine Kersten met zijn amendement tot opheffing van het gezantschap bij het Vaticaan in de nacht van 10 op 11 november 1925- , de
nacht van Kersten" - een kabinetscrisis veroorzaakte, zal hij weinig
vermoed hebben, dat hij daardoor een andere crisis heeft voorkomen, die
voor het Staatsbedrijf der PTI verstrekkende gevolgen had kunnen hebben,
een crisis n1. in de verhouding tussen de sinds 1 juni van genoemd jaar als
directeur-generaal der Posterijen en Telegrafie 1) optredende Ir. M. H.
Damme en Ir. M. C. E. Bongaerts, minister van Waterstaat in het sedert 4
augustus van hetzelfde jaar in functie zijnde en vanaf genoemde 11 november
demissionaire eerste kabinet-Colijn.
Alvorens de gebeurtenissen rond de hiermee verband houdende paleisrevolutie bij het hoofdbestuur der P en T op de voet te volgen, is het noodzakelijk in het kort de situatie te schetsen, zoals die zich in het begin van de
twintiger jaren bij het Staatsbedrijf ontwikkeld had.
Aan het hoofd van het bedrijf, dat onder de minister van Waterstaat
ressorteerde - Prof. Dr. Ir. G. J. van Swaay van 18 september 1922 tot
4 augustus 1925 - stond een directeur-generaal met direct onder zich een
a1gemeen secretaris, een drietal hoofdinspecteurs, belast met het algemene
toezicht op de exploitatie van de dienst resp. der Posterijen, der Telegrafie
en der Telefonie, en een hoofdingenieur-directeur der Telegrafie, belast
met de directie van de Technische Dienst 2). Bij afwezigheid van de directeur-generaal trad de oudst aanwezige hoofdinspecteur in rang in diens
plaats op 3).
De continuiteit aan de top was nogal in het gedrang gekomen door de
snelle opeenvolging der directeuren-generaal, terwijl van de genoemde
hoofdambtenaren in verband met een voorgenomen algehele reorganisatie
bovendien een gedeelte slechts tijdelijk was aangesteld.
E. P. Westerveld had van 16 september 1918 tot 1 juni 1923 de directeur1) Telefonie werd in de titulatuur pas officieel opgenomen in het Organiek
Besluit van 1928.
2) K.B. 5 aug. 1922, no. 38 (wijziging Organiek Besluit).
3) K.B. 12 okt. 1916, no. 11. Voordien, sinds K.B. 20 mei 1903, no. 36, was
de adrninistrateur- die in 1918 de titel algemeen-secretaris kreeg - q.q. plaatsvervangend directeur-generaal geweest.
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generaalspost bezet. In verband met zijn benoeming tot minister van
Marine in het tweede kabinet-Ruys de Beerenbrouck op 18 september
1922 was zijn functie vanaf die datum tijdelijk waargenomen door de
hoofdinspecteur der Telefonie W. D. Nolting. Op 1 juni 1923 werd hij
opgevolgd door de oud-minister van Waterstaat A. A. H. W. Konig 4),
die in februari 1924 naar aanleiding van een hierna nog te vermelden uitlating van minister van Waterstaat Van Swaay in de Tweede Kamer te
kennen gaf per 1 april van dat jaar te zullen aftreden 5 ). Vanaf deze datum
trad hoofdinspecteur Nolting andermaal als wnd. directeur-generaal op,
totdat hij op 22 april tijdelijk tot directeur-generaal werd benoemd , ... in
afwachting van een beslissing omtrent de reorganisatievan het Staatsbedrijf
van de Posterijen, de Telegrafie en de Telefonie" 6).
Als algemeen-secretaris fungeerde sinds 1 januari 1918 Mr. J. F. van
Royen (45) 7). Tot hoofdinspecteur der Posterijen was met ingang van 16
september 1924 tijdelijk benoemd A. P. F. Duynstee (47), voordien sinds
1 oktober 1921 Afdelingsinspecteur te Maastricht. Ook de benoerningen
van G. J. Hofker (60) tot hoofdinspecteur der Telegrafie per 1 mei 1924
en van Ir. H. J. Boetje (44) tot hoofdingenieur-directeur per 1 oktober
1923 waren tijdelijk. Als hoofdinspecteur der Telefonie was S. J. J. H.
van Embden (52) op 22 april 1924 de tot directeur-generaa1 benoemde
Nolting (65) opgevo1gd.
Er was in de moeilijke omstandigheden na de eerste wereldoorlog veel
kritiek op het Staatsbedrijf geweest, speciaal op de uitgavenpolitiek.
Behoefte aan bezuiniging werd sterk gevoeld, terwijl kwesties als de debacle bij de Postcheque- en Girodienst en de verwikkelingen rond het
draadloze station Kootwijk-Sambeek het prestige van de Ieiding een gevoelige knak hadden gegeven. De pers had niet nagelaten al deze zaken in
het felle Iicht van haar schijnwerpers te zetten, waarbij vooral de nadruk was
gelegd op het ontbreken van het bij de gewijzigde omstandigheden zo
nodige commerciele inzicht bij de top. Twee vragen kwamen daarbij herhaaldelijk naar voren: moet de Ieiding van het Staatsbedrijf in handen
worden gelegd van een PTT-er of van een buitenstaander en kan die Ieiding
niet beter worden opgedragen aan een meerhoofdig bestuur dan aan een
enkele man?
Trouwens reeds toen bij de behandeling van de P en T-begroting voor
1909 de slechte verhouding tussen de toenrnalige directeur-generaal en de
minister ter sprake kwam 8), hadden enkele Kamerleden als hun oordeel
gegeven, dat opdracht van het beheer aan drie directeuren aanbeveling
4

Minister van 9 sept. 1918 tot 18 sept. 1922.
Zie hierna biz. 315.
K.B. 22 april 1924, no. 22.
7
) Reeds sinds 3 mei 1917 met de titel administrateur, als opvolger van M.G.
de Bloeme. Achter de namen van de hoofdambtenaren in deze alinea tussen 0
hun leeftijd op 1 januari 1924.
8) Het ging om bevoegdheidskwesties tussen directeur-generaal G. J. C. A. Pop
en minister van Waterstaat Prof. Dr. J. Kraus.
5

)

)
6)

300

DE LEIDING VAN DE PTI IN DE JAREN

1924-1926

verdiende, waarbij ieder van deze directeuren dan met een onderdeel van
de dienst belast kon worden 9). De minister had toen geantwoord, dat het
beheer van de Posterijen, de Telegrafie en de Telefonie dermate in elkaar
greep, dat de uitvoerbaarheid van genoemd voorstel door hem vooralsnog
werd betwijfeld 10). Bij de daarop volgende beraadslagingen stelde het
Kamerlid P. van Vliet Jr. (A.R.P.) nogmaals de vraag, of op den duur het
beheer en bestuur van een zich zozeer uitbreidende dienst- 12000 personeelsleden en een begroting van 20 miljoen - aan een persoon kon worden
opgedragen, al betwijfelde hij, of de voorgestelde scheiding in Posterijen,
Telegrafie en Telefonie wel de juiste was en dacht hij aan een scheiding als
bijv. in beheer, techniek en peroneel. Trouwens reeds vanwege de bestaande
toestanden bij het hoofdbestuur verdiende het volgens hem aanbeveling
de Ieiding in handen te geven van drie mannen met ruime ontwikkeling
en ervaring en vooral ,van nobel karakter". Mede met het oog op verschillende andere vragen bestond er naar zijn mening aanleiding aan te
dringen op een bredere bestuursformatie, die hem voorkwam meer en meer
een eis van de tijd en de omstandigheden te zijn 11).
In soortgelijke geest had ook het Kamerlid Dr. D. Bos (Vrijz. Dem.)
zich uitgelaten 12), doch de minister handhaafde bij zijn antwoord zijn
bovengenoemde standpunt. ,Ik zou denken, dat er bij een dergelijke
samenwerking toch een zou moeten zijn, die per slot van rekening als
directeur-generaal zou moeten fungeeren, en dat wil het mij voorkomen,
dat hetgeen wij zouden krijgen, precies is hetgeen wij nu hebben, met voor
de verschillende takken van dienst een onderdirecteur of hoe men zulk een
ambtenaar dan zou willen noemen" 13).
De gedachte aan een driemanschap was dus bepaald niet nieuw, toen na
de eerste wereldoorlog als gevolg van de noodzaak tot verso bering en van de
veelvuldige mondelinge en schriftelijke aanmerkingen en klachten van
Staten-Generaal, pers en personeelsbonden, met name betreffende de
gestie van de Technische Dienst en het topzware van het Staatsbedrijf, ook
bij minister en directeur-generaal de overtuiging rijpte, dat verschillende
onderdelen van het bedrijf dringend reorganisatie behoefden. Was dena de
oorlog noodzakelijk geworden algemene bezuiniging reeds eind 1920
aanleiding geweest tot het instellen van een staatscommissie, de zgn. Bezuinigingscommissie, onder voorzitterschap van Mr. P. Rink, lid van de
Tweede Kamer en oud-minister van Binnenlandse Zaken 14), daarnaast
werd in het begin van de twintiger jaren een aantal speciale PTT-commissies
in het !even geroepen om het vraagstuk van de reorganisatie van het bedrijf
9
) Bijlagen Handelingen Tweede Kamer 1908-1909, no. 21, Voorlopig Verslag
d.d. 9 nov. 1908, biz. 23.
10
) Ibidem, no. 22, Memorie van Antwoord d.d. 10 dec. 1908, biz. 49.
11) Handelingen Tweede Kamer 1908-1909, zitting 21 dec. 1908, biz. 1408.
12
) D. Bos, Het beheer van staatsbedrijven, in: Vragen des Tijds, 1908, dl. I,
biz. 237-254 en dl. II, biz. 273-294.
13
) Handelingen Tweede Kamer 1908-1909, zitting 21 dec. 1908, biz. 1432.
14) K.B. 20 dec. 1920, no. 81.
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en van bet hoofdbestuur in zijn geheel in studie te nemen. Van de laatstgenoemde zijn voor ons onderwerp met name van belang de beide commissies-Nolting en de commissie-Van Royen.
De Bezuinigingscommissie, voor het merendeel bestaande uit !eden van
de beide Kamers der Staten-Generaal en van de Algemene Rekenkamer,
aan wie in maart 1922 als lid en algemeen-secretaris werd toegevoegd
M.G. de Bloeme, oud-administrateur bij het hoofdbestuur der P en T 15)
en oud-directeur van de Postcheque- en Girodienst, had o.a. tot taak de
bezetting en de werkwijze van de departementen van algemeen bestuur en
daaronder ressorterende instellingen aan een onderzoek te onderwerpen en
na te gaan of, in het belang van bezuiniging op de rijksuitgaven, bij een
doelmatige werkwijze aan genoemde departementen en instellingen inkrimping van personeel in de verschillende rangen en beperking van de
uitgaven voor materieel mogelijk was. Zo ja, dan moest de comrnissie
maatregelen voorstellen, ten einde bet beoogde doel te bereiken, de overgang naar de nieuwe toestand te regelen en te verzekeren, dat in de toekomst
uitbreiding van personeel beperkt bleef binnen de in het algemeen belang
te stellen grenzen.
Toen in december 1921 een afbakening plaats had van de werkkring van
de Bezuinigingscommissie en van de departementale bezuinigingsinspecteurs, werd tussen de minister van Financien en de commissie uitdrukkelijk
overeengekomen, dat het hoofdbestuur der P en T tot het werkterrein van
de Bezuinigingscommissie zou behoren. In november 1923 deelde de
commissie aan de secretaris-generaal van Waterstaat mede, dat nu zijn
departement aan de beurt was en vervolgens het hoofdbestuur der P en T
zou worden onderzocht.
Intussen had de directeur-generaal der P en T in augustus 1923 een
comrnissie benoemd onder voorzitterschap van de hoofdinspecteur der
Telefonie Nolting, ten einde hem te adviseren omtrent de mogelijkheid
van inkrimping van het aantal hogere ambtenaren bij het bedrijf, de regeling
voor de bezetting van directies en de overige betrekkingen van Ieiding en
toezicht bij P en T. Naast Nolting, die voorzitter bleef ook na zijn benoeming tot directeur-generaal, had de comrnissie als leden N. Mulder,
hoofdinspecteur der P en T, L. P. J. M. Truffino, inspecteur der Posterijen
in algemene dienst, L. M. Hengelaar, inspecteur der P en T, de reeds
genoemde A. P. F. Duynstee, G. Kiveron, directeur van het telegraafkantoor te Amsterdam, J. Lazonder, directeur van het postkantoor te Rotterdam en sedert benoemd tot directeur van de Postcheque- en Girodienst,
H. J. M. Janssen, directuer van het post- en telegraafkantoor te Heerenveen en sedert benoemd tot directeur van het postkantoor te Dordrecht,
en T. W. L. M. de Winter, hoofdcomrnies der P en T te Gorinchem en
sedert benoemd tot directeur van het post- en telegraafkantoor te Steenbergen 16). In november 1923 werd alsnog aan deze commissie toegevoegd
Vgl. hiervoor noot 7.
Zie het gedrukte Verslag van de comrnissie, ingesteld door den directeurgeneraal der Posterijen en Telegrafie bij beschikking van 3 Augustus 1923 nr.
16 )
16)
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Mr. H. F. de Boer, bezuinigingsinspecteur van het departement van Financien 17).
Een tweede commissie-No1ting- wij zullen in het vervolg spreken van
de commissie-Nolting I en II- werd in het Ieven geroepen bij beschikking,
ditmaal van de minister van Waterstaat, van 25 september 1923, aangevuld
bij beschikking van 17 november d.a.v., metals taak te onderzoeken en te
rapporteren of de bestaande organisatie van de Technische Dienst bij het
Staatsbedrijf der P en T in zijn gehele omvang een doeltreffend en zo
economisch mogelijk beheer van die dienst verzekerde en zo niet, voorstellen te doen tot reorganisatie. Meer in het bijzonder moest zij haar
oordeel uitspreken over de wijze, waarop het draadloze station KootwijkSambeek was opgezet en uitgevoerd. Behalve voorzitter Nolting en secretaris P. A. Enserinck, hoofdcommies bij het hoofdbestuur, bestond deze
commissie geheel uit deskundigen van buiten het Staatsbedrijf. Ook de
reeds genoemde bezuinigingsinspecteur Mr. H. F. de Boer was lid van deze
commissie 18).
In januari 1924 volgde de instelling door de directeur-generaal van de
commissie-Van Royen, met opdracht een onderzoek in te stellen naar
organisatie en werkwijze van het hoofdbestuur, zoals die zich in de loop der
jaren hadden ontwikkeld, en zo nodig voorstellen te doen tot reorganisatie
daarvan voor zover die door de veranderde omstandigheden mochten
worden vereist, en dit zowel met inachtneming van het verband met de
actieve dienst als van de betrekking tot het departement van Waterstaat.
De commissie stond onder voorzitterschap van de reeds genoemde Mr.
J. F. van Royen. Leden waren de ook in de commissie-Nolting I zitting
hebbende Mr. H. F. de Boer en A. P. F. Duynstee, de reeds eerder gegenoemde Ir. H. J. Boetje, alsmede P. H. W. Hoffman, referendaris en
chef 1e Afdeling (Posterijen) bij het hoofdbestuur, S. Nooitgedacht, hoofdcommies der Telegrafie te Den Haag en H. S. Peters, referendaris en chef
9e (later 7e) Afdeling (Uitgaven ten laste van de Staatsbegroting) 19).
8518 S, 6e Afdeeling, tot het geven van advies nopens de mogelijkheid van inkrimping van het aantal hoogere ambtenaren bij het Staatsbedrijfvan de Posterijen,
de Telegrafie en de Telefonie, de regeling voor de bezetting van Directien en de
overige betrekkingen van Ieiding en toezicht bij voornoemd Staatsbedrijf. (Den
Haag, 1924).
17 ) Besch. van de dir.-gen. van 17 nov. 1923, no. 12359, S, 6e Afd. Als secretaris
trad op de commies der P en T W. te Koiste van het hoofdbestuur in Den Haag.
18) Besch. van de min. van Waterstaat van 25 sept. 1923, no. 6, Afd. P en T,
aangevuld bij besch. van 17 nov. 1923, no. 16. Zie het in twee delen gedrukte
Verslag van de commissie, ingesteld bij beschikking van den minister van Waterstaat van 25 September 1923, Nr. 6, Afd. Posterijen & Telegrafie, tot onderzoek
van de organisatie van den Technischen Dienst bij het Staatsbedrijf van de Posterijen, de Telegrafie & Telefonie. Dl. I. betrekking hebbende op de Organisatie van
den Technischen Dienst, (Den Haag, 1924); Dl. II betrekking hebbende op de
Radio-stations Kootwijk-Sambeek ten behoeve van het radioverkeer tusschen
Nederland en Nederlandsch-Oost-Indie. (Den Haag, 1925).
19) Besch. van de dir.-gen. van 18 jan. 1924, no. 1162. Zie het gedrukte Verslag
van de commissie voor de reorganisatie van het Hoofdbestuur der Posterijen en
Telegrafie uitgebracht aan Z.E. den minister van Waterstaat. (Den Haag, 1925).
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Ten slotte moeten wij hier nog vermelden de commissie-Tak, ingesteld
door de directeur-generaal op 23 januari 1924 om een onderzoek te verrichten naar de oorzaken van de ontwrichting van de Postcheque- en Girodienst en de schuldigen daaraan, van welke commissie vanwege het Staatsbedrijf ook de reeds genoemde A. P. F. Duynstee en L. M. van Hengelaar
lid waren, alsmede P. N. L. Peltzer, directeur van het postkantoor te
Den Haag 20).
In hoeverre de instelling van de commissies-Nolting I en Van Royen
door de directeur-generaal is uitgelokt door de minister, zoals later wei is
gezegd, blijkt niet uit hun rapporten. Wei verzochten beide in februari
1924, na het bekend worden van het voornemen tot aftreden van Ir. Konig
als directeur-generaal per 1 april d.a.v., met ingang van die datum te worden
beschouwd als bij ministeriele beschikking te zijn aangesteld en hun verslagen en eventuele voorlopige adviezen rechtstreeks aan de minister te
mogen inzenden, hetgeen werd toegestaan. Dit bracht de merkwaardige
situatie met zich mee, dat deze P en T-commissies hun werkzaamheden
zelfstandig verrichtten en speciaal wat de commissie-Van Royen betreft dat
zij buiten de directeur-generaal om aan de minister rapport uitbracht.
Een andere vraag, die m.i. nauw met de voorgaande samenhangt, is in
hoeverre de benoeming van de Bezuinigingscommissie voor de directeurgeneraal mede aanleiding is geweest om de beide bedoelde P en T commissies in het Ieven te roepen. Heeft hij ,doorlichting" door de Bezuinigingscommissie willen voorkomen en het hecht in eigen handen willen houden?
Zijn toevoeging van de bezuinigingsinspectuer Mr. de Boer aan de commissie-Nolting I in november 1923, dezelfde maand waarin de Bezuinigingscommissie aankondigde haar onderzoek bij het departement van Waterstaat en het hoofdbestuur der P en T te zullen beginnen, geeft in ieder geval
te denken, evenals de benoeming van De Boer in de commissie-Van Royen
in januari 1924. Tegen deze laatste benoeming van een bezuinigingsinspecteur
van het departement van Financien in een commissie tot reorganisatie van
het hoofdbestuur bracht de comrnissie-Rink bezwaar in bij de minister
van Financien, aangezien deze benoeming niet strookte met de in december
1921 vastgestelde taakverdeling. De minister antwoordde, dat De Boer
niet als bezuinigingsinspecteur werkzaam zou zijn, maar als lid van een
door de directeur-generaal benoemde commissie, en deze commissie was
,niet tot adviseur der Regeering - gelijk de Staatscommissie - maar tot
adviseur van den Directeur-Generaal bestemd". Het terrein van de staatscommissie zou niet worden betreden. Maar toen kort daarop de BezuiniAls secretaris fungeerde J. J. M. L. Marchand, hoofdcommies der PenT bij het
hoofdbestuur, en na diens eervol ontslag op 1 maart 1925 F. A. van Breen, eveneens
hoofdcommies bij het hoofdbestuur.
20) Zie het gedrukte Rapport over de oorzaken van de ontwrichting en van de
verergerde ontwrichting van den Postcheque- en Girodienst en de schuldigen
daaraan. (Den Haag, 1924). Voorzitter Mr. Tak was advocaat-generaal bij de
Hoge Raad. Behalve genoemden waren nog lid Mr. F. R. J. Dubois, secretaris
van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, en A. K. Spanjaard,
lid van de Nijverheidsraad.
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gingscommissie baar werkzaamheden bij bet boofdbestuur wilde beginnen,
maakte de directeur-generaal bezwaar, omdat zij naar zijn mening baar
onderzoek bij bet boofdbestuur diende uit te stellen, totdat hij van de
commissie-Van Royen rapport zou hebben ontvangen ,om daarna uit te
maken of een onderzoek der Bezuinigingscommissie alsnog nodigwas" 21).
Overleg met de ministers van Waterstaat en Binnenlandse Zaken veroorzaakte nog meer vertraging. Laatstgenoemde deelde op 5 maart 1924 aan
de commissie-Rink mede, dat door de instelling van de verschillende interne
P en T -commissies de reorganisatie van de post-, telegraaf- en telefoondienst in zijn gehele omvang aan de orde werd gesteld en een nieuwe opbouw in voorbereiding was. In verband daarmee zou het onderzoek van de
Staatscommissie niet vruchtdragend zijn en haar advies, als gegrond op de
bestaande toestand, voor de regering geen waarde hebben. Ook de minister
stelde daarom de vraag, of bet resultaat van de werkzaamheden van de P en
T-commissies niet diende te worden afgewacbt.
De Bezuinigingscommissie vond echter in de reorganisatieplannen der
P en T geen grond om van baar voornemen af te zien en begon eind maart
1924 met het onderzoek bij het hoofdbestuur, waarover zij op 30 juli d.a.v.
uitvoerig verslag uitbracht 22). De minister van Waterstaat beantwoordde
dit verslag op 3 september met een vernietigende kritiek, de commissie
verzoekende deze achter haar te drukken rapport te doen opnemen, hetgeen
geschiedde 23).
De commissie reageerde op 6 november met een koele afwijzing van
's ministers argumenten. De hoogst onverkwikkelijke briefwisseling met de
voorzitter van de ministerraad, die nu volgde over de organisatie van de
eigen actie van de regering en het overleg met de comrnissie, kon het diepgaande verschil van mening over taak, werkwijze en positie van Rink c.s.
niet opheffen, hetgeen voor laatstgenoemden aanleiding werd om op 31
maart 1925 hun ontslag aan te bieden. Een nieuwe commissie werd nu
benoemd met een gewijzigde taakomschrijving, die verder met P en T geen
bemoeienis meer had 24).
Was door de Tweede Kamer inrniddels reeds kritiek geuit op de samenstelling van de comrnissie-Nolting I voor het hogere personeel, waarvan men
21) Vervolg op bet Vierde Verslag van de Staatscominissie, ingesteld bij Koninklijk Besiuit van 20 Dec. 1920 No. 81 (Bezuinigingscominissie), (Den Haag, 1925),
biz. 4.
22) Zie voor dit alles het reeds genoemde Vervoig op het Vierde Versiag . ... ,
biz. 4-6, en het Vierde Versiag van de Staatscommissie, ingesteid bij Koninklijk
Besiuit van 20 Dec. 1920 No. 81 (Bezuinigings-Cominissie), (Den Haag, 1924),
biz. 134-216.
23) Vierde Verslag... als voren, biz. 216-220.
24) Zie uitvoerig het meergenoemde Vervoig op het Vierde Versiag... en het
Vijfde Versiag van de Staatscommissie, ingesteid bij Koninkiijk Besiuit van 20
December 1920 No. 81, thans gewijzigd bij Koninkiijk Besiuit van 29 September
1925 No. 32 (Bezuinigingscommissie). (Den Haag, 1926). Alieen in 1930 werden
door de cominissie aan de dir.-gen. inlichtingen gevraagd over de op de P1Tbegrotingen sinds 1926 geconstateerde stijging van het saiarisbedrag voor het
hogere personeei bij het hoofdbestuur.
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het betreurde dat zij, met uitzondering van een bezuinigingsinspecteur,
uitsluitend bestond uit PTT-ambtenaren en wei boven de rang van commies 26), zo kan men zich ten opzichte van de commissie-Van Royen afvragen, wat de zin was een commissie die moest adviseren omtrent de vorm
van de bedrijfsleiding, waarvan een gedeelte der !eden tot de lagere goden
behoorde, die men tot het beoordelen van zulke vraagstukken nauwelijks in
staat kon achten, terwijl die !eden die het meest tot oordelen bevoegd
waren zelf direct belang hadden bij een bepaalde oplossing. En hiermee
raakt men tevens aan het meer persoonlijke element, dat zulk een belangrijke rol heeft gespeeld in deze hele kwestie. Wat was nl. het geval?
Ook bij een aantal figuren uit de hoogste P en T -regionen leefde de
vraag: directeur-generaal of directorium? Waarbij een antwoord ten gunste
van laatstgenoemde bestuursvorm betrokkenen tevens meer mogelijkheid
bood het beheer in eigen handen te houden, nadat vele jaren lang telkens
buitenstaanders met het directeur-generaalschap belast waren geweest.
Immers sinds de losmaking van het hoofdbestuur uit het departementale
verband in 1893 na de dood van de hoofddirecteur der Posterijen J.P.
Hofstede - bij welke gelegenheid het nieuwbenoemde diensthoofd, oudminister van Waterstaat J.P. Havelaar, de titel van directeur-generaal had
gekregen- was steeds een buitenstaander in dit ambt benoemd.
In zijn voordracht aan de koningin-regentes voor de benoeming van
Havelaar had minister Lely herhaald, wat hij haar tevoren reeds mondeling
had meegedeeld, dat bij het personeel der Posterijen en Telegrafie geen
aangewezen opvolger was. ,Niet dat het ontbreekt aan verdienstelijke
hoofdambtenaren, geschikt voor de Ieiding van de administratieve en
technische onderdeelen; maar, om een man te vinden van genoeg algemeene
ontwikkeling en van genoeg prestige om aan het Hoofd van de vereenigde
diensten en van het uitgebreide daaronder ressorteerende personeel te
staan, van wien verwacht kan worden, dat hij, zoowel buiten als binnen
's lands het groote standpunt van den overleden Hoofddirecteur zal innemen en de eer van de Nederlandsche administratie zal weten hoog te
houden, daartoe zal buiten het ambtelijke personeel eene keuze moeten
gedaan worden" 26).
Als een brevet van onvermogen was dit oordeel van Lely op de postadministratie blijven drukken, toen na het aftreden van Havelaar achtereenvolgens G. J. C. A. Pop, majoor der infanterie, Jhr. G. A. A. Alting
von Geusau, luitenant-kolonel van de Generate Staf, E. P. Westerveld,
oud-marine-officier en directeur van's Rijks Werven, en ten slotte de reeds
genoemde Ir. A. A. H. W. Konig, oud-hoofdingenieur-directeur en oudminister van Waterstaat tot directeur-generaal werden benoemd 27).
26) Zie o.a. Handelingen Tweede Kamer 1923-1924, biz. 1697. Vgl. tevens de
hierna nog te noemen interpellatie-Oud van 12 febr. 1925.
26) Alg. Rijksarch., brief van 28 april 1893, Kab. no. 57, van de minister van
Waterstaat, Handel en Nijverheid aan de koningin-weduwe regentes, gevoegd
bij K.Bn. van 29 april 1893, nos. 20-22.
27) Toen na Pop opnieuw een landmachtofficier tot hoofd van de dienst werd
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Ook de definitieve vereniging onder een diensthoofd van de Posterijen en de Rijkstelegraaf met ingang van 1 januari 1886 en als gevolg daarvan
het ontstaan - naast de corpsen der post- en der telegraafambtenaren van een corps ambtenaren van de verenigde dienst in de negentiger jaren,
had bepaalde spanningen in bet leven geroepen, vooral veroorzaakt£door
een zeker onderling wantrouwen, dat bij directeur-generaalsbenoemingen
speciaal bij de technici van het bedrijf de voorkeur nogal eens had doen
uitgaan naar buitenstaanders. Daarnaast hadden de grote toeneming van
het aantal ambtenaren en beambten bij het hoofdbestuur tijdens en na de
eerste wereldoorlog en bet voortdurend groeiende contact met de vakverenigingen hun eigen problemen met zich meegebracht. Een belangrijke
rol ten slotte - tot aan zijn benoeming tot directeur van de Postchequeen Girodienst met ingang van 3 mei 1917- had ook de aanwezigheid van
adrninistrateur M. G. de Bloeme gespeeld, die q.q. plaatsvervangend
directeur-generaal was 28): men had hem niet tot directeur-generaal willen
benoemen, echter ook niet aan iemand uit de dienst ondergeschikt willen
maken. Mag men al aannemen, dat speciaal de sinds 1913 als minister van
Waterstaat optredende technici ontvankelijk zijn geweest voor bet standpunt van hun vakgenoten bij P en T, zo kan men in de aanwijzing van
de genoemde min of meer technisch georienteerde militairen tot directeurgeneraal tevens een poging zien om zowel aan de groeiende personeelsproblemen als aan de eerder genoemde interne spanningen het hoofd te
bieden 29).
Inmiddels had na de oorlog een nieuwe generatie van veertigers, waaronder verschillende uitblinkers, de hogere P en T -rangen bereikt en het lag
voor de hand, dat dezen moeilijk vrede konden hebben met de tot dan toe
gevolgde benoemingspolitiek en zich zelf goed genoeg achtten om aan het
bedrijf op het hoogste niveau Ieiding te kunnen geven. De meest strijdbare
figuren uit deze groep waren algemeen-secretaris Van Royen en hoofdinspecteur Duynstee.
Was Van Royen van deze beide hoofdpersonen de zich wat op de achtergrond houdende diplomaat en scherpzinnige jurist, de eigenlijke motor
van de nieuwe beweging was Duynstee. Deze zeer intelligente en uitzonderlijk dynamische persoonlijkheid had tijdens zijn postale opleiding reeds
benoemd, zei een vice-admiraal, oud-commandant van de zeemacht in NederlandsIndie: , ... en de volgende directeur-generaal zal een marine-man zijn"; zie:
Nieuwe Rotterdamsche Courant van 6 maart 1924, A, ingezonden stuk van N.N.
28) In afwachting van zijn benoeming tot directeur van de Postcheque- en
Girodienst was De Bloeme bij K.B. van 5 okt. 1916, no. 27 reeds tijdelijk van de
functie van plv. directeur-generaal en administrateur ontheven; vgl. ook hiervoor
noot 3.
29) In een onderhoud, dat E. Heldring, directeur van de Kon. Ned. Stoomboot
Mij. en voorzitter van de Amsterdamse Kamer van Koophandel, op 30 januari
1924 met de toenmalige minister van Financien Colijn had, erkende laatstgenoemde,
,dat het beheer der Posterijen een rommel is". Zie Herinneringen en dagboek
van Ernst Heldring 1871-1954, uitgeven door Dr. Job. de Vries, dl. I, (Utrecht,
1970), biz. 536.
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no. 1 op de lijst gestaan en daarna in het bedrijf zeer snel carriere gemaakt.
Na in april 1906 bij keuze tot commies 2e klasse te zijn benoemd, ,een in
die dagen maar zelden voorkomende gebeurtenis, die een aan de zeldzaamheid geevenredigde indruk: maakte", voerde hij het beheer over enkele
kleinere kantoren (Wijk bij Maastricht, Geertruidenberg en Raamsdonksveer) 30), totdat hij op 1 maart 1919 bij het hoofdbestuur werd geplaatst
om reeds vijf maanden later tot inspecteur in algemene dienst te worden
benoemd. Toen directeur-generaal Westerveld in 1921 besloot ter bespoediging van de vaststelling van de personeelsformatie der kantoren de
voorbereiding daarvan in een hand te leggen, werd Duynstee met die taak
belast 31). Hierbij vooral konden zijn kwaliteiten tot hun recht komen en
met grote voortvarendheid heeft hij zijn opdracht uitgevoerd. ,Het wei
wat knellende keurslijf van den gewonen gang van zaken met de resurnptie
en de medeparafen", schreef later een van zijn medewerkers, ,werd heel
wat losser geregen. Er is pittig gewerkt, op levendige wijze zijn er zaken
gedaan, er is ,grootbedrijf bedreven" " 32). Dat de te nemen maatregelen
niet altijd de sympathie van het personeel hadden, spreekt welhaast vanzelf. Dat hij daarbij echter gemakkelijk tegen heilige huisjes trapte en in zijn
voortvarendheid vaak weinig taktvol te werk ging, heeft hem toen en later
nogal wat persoonlijke vijanden bezorgd.
Op 15 september 1921 vertrok Duynstee van het ,Bureel Formatie" in
Den Haag in verband met zijn benoeming tot Mdelingsinspecteur te Maastricht. Begin november 1923 werd hij op last van de minister door directeurgeneraal Konig naar Den Haag ontboden, waar hem gevraagd werd of hij
benoemd wilde worden tot directeur van de ontredderde Postcheque- en
Girodienst 33). Vanaf 16 november stelde hij zich beschikbaar om in Den
Haag te worden gedetacheerd om zich op de hoogte te stellen van de stand
van zaken bij genoemde dienst en mee te werken aan de reconstructie. Op
verzoek van minister en directeur-generaal begaf hij zich o.a. naar Brussel
om daar de gang van zaken bij de Belgische Girodienst te bestuderen. Omdat
30) Zie Q.N., 40-jarig ambtsjubileum van den Hisp. P., in: Tijdschrift voor
Posterijen, Telegrafie en Telefonie, nov. 1935, biz. 41-42. In een afscheidsartikel
A. P. F. Duynstee, in: PIT-Bedrijfsbanden, 1941, biz. 275-276 schrijft T.: ,Dat
deze geboren organisator gedurende 13 jaar bevrediging heeft kunnen vinden in
het beheer van het bijkantoor Wijk en van een tweetal kleine kantoren, heeft
mij ten zeerste verbaasd. De promotie moet in dien tijd wei bijzonder slecht zijn
geweest!"
31) Besch. van de dir.-gen. van 19 mei 1921, no. 5827 S.
32) J. A. van den Brink, Schets der werkzaamheid voor en na het inspecteurschap
van den Heer Duynstee te Maastricht, in: Gedenkboek den Hoofdinspecteur
der P.T.T. A. P. F. Duynstee door het Staatsbedrijf der P.T.T. aangeboden bij
zijn uittreden uit den dienst ter herinnering aan de belangrijke diensten door hem
aan het Staatsbedrijf bewezen en bestaande uit bijdragen tot de door hem ondernomen geschiedschrijving van de Posterijen hier te Iande en uit enkele schetsen
van zijn veelzijdige werkzaamheid, (Den Haag, 1941), biz. 78 vlg.
33) Deze en de volgende gegevens ontlenen wij aan een brief, die Duynstee
op 8 febr. 1926 aan de minister van Waterstaat schreef betreffende zijn activiteiten
in Den Haag sinds nov. 1923; zieArch. Post., G 53, port. 11.
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hij zich niet verenigen kon met de wijze, waarop vanwege de Nederlandse
Bank gedurende de reconstructieperiode de Ieiding werd gevoerd, verzocht hij van zijn detachering ontheven te worden. Na enig aanhouden gaf
de minister zijn toestemming, hem tegelijkertijd belastend met het opstellen
van een kritiek op het door de Nederlandse Bank uitgebrachte verslag over
de Girodebacle met wat daarmee samenhing.
Toen de Nederlandse Bank in het voorjaar van 1924 haar ambtenaren
niet Ianger wilde afstaan voor de Ieiding van de Postcheque- en Girodienst,
werd Duynstee andermaal aangezocht om de Ieiding op zich te nemen.
De directeur-generaal meende aanvankelijk zelfs hem tegen zijn zin daarmee te moeten belasten. Duynstee was echter steeds meer tot het inzicht
gekomen, ,dat de girodienst een eentonige eenzijdige zaak was, waarin ik
mijn ambtelijke Ieven liever niet wilde slijten", al verklaarde hij zich ten
voile bereid aan een te benoemen directeur alle medewerking te verlenen 3 4 ).
Op advies van algemeen-secretaris Van Royen stemde de directeur-generaal er ten slotte in toe, dat Duynstee niet opnieuw naar de Postchequeen Girodienst zou gaan, doch hij stond er op dat hij in Den Haag zou
blijven. Na enige strubbelingen over het hem toe te kennen salaris verhuisde hij daarop naar Den Haag, waar hij met diverse opdrachten werd
belast, totdat op 1 april 1924 directeur-generaal Konig onverwacht aftrad
en hoofdinspecteur Nolting, zoals hiervoor reeds vermeld, tijdelijk en in
afwachting van de reorganisatie van het Staatsbedrijf als zijn opvolger werd
benoemd. Merkwaardig in dit verband is, dat Duynstee op 5 april in de
commissie-Van Royen meedeelde te overwegen om naar Maastricht terug
te keren, waarop de commissie antwoordde een eventueel verzoek aan de
directeur-generaal niet te zullen steunen. Een en ander zou kunnen wijzen op
een minder goede verstandhouding tussen Nolting en Duynstee, welke
indruk nog versterkt wordt door het feit, dat Nolting hem aan maand later
de directie van het postkantoor te Rotterdam aanbood, vacant gekomen
door de benoerning op 5 mei van J. Lazonder tot directeur van de Postcheque- en Girodienst. Buiten de directeur-generaal om vroeg Duynstee
aan de minister of dit aanbod met diens instemming geschiedde en vemam
dat dit geenszins het geval was. Wei deelde de minister hem mee, dat zijn
mening omtrent de Ieiding van het Staatsbedrijf was gevormd en dat hij
besloten had een directie van drie directeuren, waaronder Duynstee, in te
stellen, terwijl hij diens instemming vroeg met de aanwijzing van Van Royen
als medelid en hem opdracht gaf naar een derde directielid te zoeken, eerst
in de dienst. Van Swaay's beslissing om een driemanschap te benoemen
bing ongetwijfeld ten nauwste samen met de voor-adviezen, die de commissie-Van Royen inmiddels had uitgebracht. Was hij op 25 februari reeds
door Van Royen ingelicht omtrent het besluit van de commissie om een
directorium voor te stellen, zo vroeg hij zelf op 17 maart in verband met bet
aanstaande aftreden van Konig aan de commissie hem ten spoedigste een
34) Dat is inderdaad gebeurd en ten slotte werd zijn dadelijk gegeven advies
volledig gevolgd ,ondanks andere meeningen ook vanwege de nieuwe directie".
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voorlopig verslag uit te brengen, welk verslag, duidelijk in de richting van
een directorium gaande en daarvoor aileen de positieve argumenten opsommende, reeds op 19 maart werd uitgebracht.
Na een paar weken kwam Duynstee tot de slotsom, dat in de dienst niemand was, die hij ,met gerustheid" kon aanbevelen. Hij moet nog getracht
hebben de reeds genoemde hoofdingenieur-directeur Boetje mee te krijgen,
doch deze weigerde 35). De minister verzocht Duynstee toen buiten de dienst
naar een geschikt ,technisch" lid om te zien en c.q. met hem overleg te
plegen. Op Duynstee's vraag, wat hij aan de directeur-generaal moest zeggen, ,wijl ik het mij gegeven bescheid van vertrouwelijken aard achtte", .
had de minister geadviseerd aan Nolting te antwoorden, dat het beheer te
Rotterdam voor korte tijd geen zin had en dat hij er voor langere tijd niet
voor voelde. Aldus geschiedde.
Na diverse vruchteloze pogingen slaagde Duynstee er in juli 1924 in
professor Dresden, hoogleraar aan de Technische Hogeschool, in beginsel
bereid te vinden een directeursplaats te aanvaarden 36 ). De minister stemde
niet rechtstreeks met de aanbeveling in, wees ze evenmin van de hand maar
hield de zaak in beraad. Op een latere vraag van Duynstee of hij wellicht
nog naar andere personen moest zoeken, antwoordde Van Swaay, dat
zulks nog niet behoefde. Sindsdien hoorde hij er niets meer over 37 ).
In dezelfde brief van 22 juli, waarin Duynstee de bereidverklaring van
professor Dresden meldde, bood hij aan de minister een kopie van een
minderheidsnota aan - ,over de bekende questie" stond aanvankelijk in de
concept-brief, doch dit is doorgehaald - die hij en Mr. De Boer voornemens waren aan het rapport van de commissie-Nolting I toe te voegen en
waarin zij in afwijking van het standpunt van de overige commissieleden
pleitten voor een directorium. Duynstee verzocht de minister uitdrukkelijk
van deze nota ,persoonlijk te willen kennis nemen" 38).
Eveneens in juli bleek, dat de toenmalige hoofdinspecteur der Posterijen,
Jhr. A. E. van Foreest, met ingang van 16 septemberd. a.v. zijn functie zou
neerleggen, ruirn drie jaar voordat hij wegens bereikte leeftijd de dienst
zou moeten verlaten. In verband met laatstgenoemde omstandigheid had
Duynstee bij de onderhandelingen met directeur-generaal Konig en later er
niet aan gedacht Van Foreest te zullen opvolgen, inmiddels wachtend op
35) Volgens mededeling van Ir. J.D. Tours, toenmalig hoofd van de Herstelwerkplaats, aan Dr. J. G. Visser had Boetje hem om advies gevraagd, doch hij had
het hem ontraden. In de pers werd ook nog de eerder vermelde hoofdinspecteur
der Telefonie Van Embden als candidaat genoemd, doch hiervoor werd geen
enkel bewijs gevonden.
36
) Prof. Dresden had eerst nog advies gevraagd aan zijn collega L. A. van
Royen; laatstgenoemde werd in sept. 1925 lid van de nieuwe Bezuinigingscommissie.
37
) In een brief van 26 jan. 1929 aan oud-directeur-generaal Konig schrijft
Duynstee over deze aangelegenheid : ,lk heb mij van die opdracht gekweten,
doch de persoon met wien ik in laatste instantie met geed gevolg onderhandelde
scheen ten slotte niet een door de Regeering gewilde keuze te zijn"; zie Arch.
Post., G 53, port. 11.
38 ) De definatieve datering van de nota is 29 okt. 1924.
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de beslissing inzake de directie. Toen directeurgeneraal Nolting hem echter
namens de minister vroeg, ofhij in afwachting van de reorganisatie voorlopig
met bet ambt van hoofdinspecteur der Posterijen wilde worden belast, aanvaardde hij dit, ,zulks om verwikkelingen bij de binnenkort verwachte
definitieve regeling te voorkomen". Hoezeer dit ,binnenkort" werkelijkheid
voor hem was, blijkt wel uit bet feit, dat hij in de ongunstige salarisregeling, die voor hem aan het aannemen van deze benoeming verbonden was,
berustte in de overtuiging, ,dat aanvaarding van het ambt in werkelijkheid
niet zou behoeven plaats te vinden, en zeker niet voor langere tijd zou zijn
waar te nemen". Op 16 september aanvaardde hij echter, zoals hiervoor
reeds gezegd, bet ambt wei en hoe dichtbij in juli de instelling van een
directorium ook geleken had, van een beslissing van de minister omtrent
de Ieiding van het Staatsbedrijfkwam voorlopig niets.
Welke de reden voor deze plotselinge ministeriele aarzeling geweest kan
zijn, is een intrigerende vraag. Zijn er adviseurs, gevraagd of ongevraagd,
geweest die hem op zijn voornemen hebben doen terugkomen? De gerlachten gaan hierbij uiteraard ook naar de verschillende meergenoemde comrnissies, die in de zomer van 1924 reeds belangrijk met hun werkzaarnheden
gevorderd waren, terwijl wij reeds zagen hoe De Boer en Duynstee hun
aan bet rapport van de commissie-Nolting I toe te voegen minderheidsnota
al in juli de minister in handen hadden gespeeld. Is de minister teruggeschrokken voor de steeds duidelijker wordende tegenstelling der standpunten, zoals die nog eens extra tot uitdrukking kwam door de minderheidsnota van De Boer en Duynstee en heeft deze daardoor juist als een
boemerang gewerkt? Hebben ten opzichte van de zo nauw bij de oplossing
van bet directievraagstuk betrokken Duynstee persoonlijke en politieke
factoren een rol gespeeld? Het was een publiek geheim, dat een benoeming
tot directeur-generaal hem niet onwelgevallig zou zijn, nadat vele jaren
lang de Ieiding van bet bedrijf in handen van buitenstaanders was gelegd.
Zodra bet duidelijk werd dat dit politiek geen haalbare zaak was bood een
driemanschap, waarin hij met Van Royen zitting zou hebben, een alternatieve mogelijkheid om de zaak in eigen handen te houden, waarbij ongetwijfeld de overweging heeft voorgezeten dat, mocht een buitenstaander als
derde- bovendien ,technische"- man aan zulk een directorium worden
toegewezen, zij voldoende invloed op het beleid konden uitoefenen.
Behalve deze zuiver postale hebben bij Duynstee ongetwijfeld ook politiek-confessionele overwegingen een rol gespeeld. Als katholiek - hij
was getrouwd met een lid van de vooraanstaande Maastrichtse familie
Van Oppen - was hij een van de zeer weinigen, die tot zulk een hoge functie
bij het toenmalige PTT-bedrijf doordrong en hij zal niet nagelaten hebben
via de relaties, die de ornstandigheden hem verschaften, kracht bij te zetten
aan zijn streven. De scherpe tegenstellingen die op politiek-confessioneel
terrein in die dagen nog bestonden, moeten voor hem, strijdvaardig als hij
was, bij bet reiken naar de top een extra uitdaging zijn geweest 39).
39) Mr. P. J. Oud, die als lid van de Tweede Kamer deze ontwikkelingen van
dichtbij heeft meegemaakt, schrijft in zijn Het jongste verleden. Parlementaire
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Hoogst merkwaardig tegen deze achtergrond is een brief, die de meergenoemde bezuinigingsinspecteur van het ministerie van Financien Mr.
H. F. de Boer op 18 september 1924 - twee dagen na Duynstee's aanvaarding van de functie van hoofdinspecteur der Posterijen!- als lid van de
commissie-Nolting II aan de minister van Waterstaat schreef, daarmee
vooruitlopend op de officiele indiening der rapporten van de PIT-commissies, waarin hij zitting had. Hij bood daarbij een exemplaar aan van de
door hem en J. W. Lucas, chef van de Centrale Accountantsdienst bij het
departement van Financien en eveneens lid van genoemde commissie,
ingediende ,Minderheids Nota inzake de Hoogere Leiding van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie", waarin zij hun voorkeur
uitspraken voor een directorium.
,Het zij mij veroorloofd Uwe Excellentie er op te wijzen, dat het besluit
door Uwe Excellentie in dit vraagstuk te nemen, naar onze meening, van
beslissenden invloed zal zijn op het al of niet slagen der door U gewilde
reorganisatie". Zij stelden zich op het standpunt, dat aileen het door hen
voorgestane stelsel de juiste oplossing kon brengen, zodat niets hun aangenamer zou zijn dan dat de minister c.q. de ministerraad zich met die opvatting, die gedeeld werd door de voltallige commissie-Van Royen en door een
minderheid in de commissie-Nolting (Duynstee en De Boer) kon verenigen 40).
,Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan zij het mij vergund als
mijn vaststaande overtuiging uit te spreken, (dit na een vol jaar werkzaamheid in 3 reorganisatie-commissies gelijktijdig), dat bij een zoodanige
beslissing de eisch, dat de alsdan te benoemen Directeur-Generaal volkomen deskundig moet zijn, zoo absoluut noodzakelijk wordt, dat aile
andere overwegingen daarvoor zullen moeten wijken. Naar mijne meening
zal aan Uwe Excellentie dan slechts een weg open staan, n.l. iemand te
kiezen uit het hoogere P. en T. personeel, die door zijne opleiding, ervaring
en kennis geacht kan worden deze onmisbare deskundigheid het beste te
bezitten. lk aarzel niet tegenover Uwe Excellentie uit te spreken, dat onder
de zeer vele hoogere ambtenaren, die ik in verband met de reorganisatie
heb leeren kennen en beoordeelen, slechts een persoon voorkomt, aan wien,
in dat geval, de taak van Directeur-Generaal met gerustheid zoude kunnen
worden toevertrouwd. Dit is de heer Duynstee, thans waarnemend Hoofdinspecteur der Posterijen, dien ik ook herhaaldelijk mondeling aan Uwe
Excellentie heb genoemd. Iederen dag weer opnieuw dat ik met hem samenwerk en hem in de verschillende reorganisatie-commissies nauwkeurig
geschiedenis van Nederland 1918-1940, dl. 3, (Assen, 1949), biz. 38, over ,sommige
hoofdambtenaren bij dat bedrijf", die ,hebben gepropageerd de vervanging der
eenhoofdige Ieiding door een directorium. Men heeft den indruk, dat het verlangen
van dit directorium deel uit te maken, bij enkelen hunner aan dit streven niet
vreemd is geweest".
40
) Ten einde een zuiver beeld van de verhoudingen te krijgen, dient men er
rekening mee te houden, dat zowel Duynstee als De Boer tevens tot de ,voltallige"
commissie-Van Royen behoorden, terwijllaatstgenoemde bovendien beide minderheidsnota's ondertekende.
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gadesla, word ik versterkt in de overtuiging dat aileen hij gesneden is uit
het hout waaruit men prima Directeuren-Generaal maakt en dat hij in
kennis, werkkracht en sterkte van karakter, verre hoven aile anderen uitsteekt. Ik acht het mijn plicht, als staande buiten iedere belangenintrigue, ja,
zelfs geheel buiten het Staatsbedrijf, dus als onpartijdig doch thans volledig
tot oordeelen bevoegd medewerker aan de voorbereiding der reorganisatie,
aan Uwe Excellentie dit mede te deelen" 41).
Hiermee kwamen de papieren wei bijzonder gunstig te liggen voor
Duynstee - die van De Boer een afschrift van diens brief ontving - zowel
ingeval er een directorium zou worden benoemd als wanneer de minister zou
beslissen ten gunste van een directeur-generaal.
Terwijl aldus op hoog niveau achter de coulissen verschillende krachten
werkzaam waren, hielden vooral de met de reorganisatie samenhangende
personeelsproblemen de gemoederen bezig in de lagere PTT-regionen, waar
men meer openlijk blijk gaf van zijn ongenoegen met de bestaande toestand.
Jaarvergaderingen en de eigen periodieken werden door de verschillende
personeelsbonden gretig benut voor het uiten van wensen en grieven.
Daarnaast verscheen een aantal afzonderlijke brochures. Had reeds in
september 1918 F. van West, commies-titulair en redacteur van het Orgaan
van de Nederlandsche Post- en Telegraafbond zijn ,Wederopbouw. De
dienst der Posterijen en Telegrafie en zijn personeel. Een pleidooi voor
volledige hervorming" het Iicht doen zien 42 ), waarin hij in algemene zin de
onderlinge animositeit bij de verschillende personeelsgroepen hekelde en
middelen tot verbetering aangaf, zo verscheen in de volgende jaren een
aantal vlugschriften die meer direct op de na-oorlogse ontwikkelingen
betrekking hadden, o.a. van de hand van J. G . Wuyster, directeur van het
postkantoor te Winschoten, die in een er van voorrekende, dat er een hogere
ambtenaar was op elke 25 lagere 43).
Ook buiten specifieke PTT-kringen bestond levendige belangstelling voor
de ontwikkelingen bij dit Staatsbedrijf, zoals duidelijk blijkt uit de talrijke
redactionele artikelen en ingezonden stukken in de pers en de vele reacties
in het parlement, die, nadat men ze ontdaan heeft van de gebruikelijke
journalistieke en politieke franje, vaak van een bijzonder goede informatie
getuigen. Waarbij men graag zou weten, uit welke bronnen deze ,inside
De brief van De Boer in Arch. Post., G 53, port. 11.
Uitgave van de Nederlandsche Post- en Telegraafbond.
Het Personeelsvraagstuk bij den Post- en Telegraafdienst in verband met
de debacle van den Postcheque- en Girodienst, (z.pl., z.j., gedateerd maart 1924),
biz. 4. Later in 1924 verscheen eveneens van zijn hand De afioop der reorganisatie
van den Postcheque- en girodienst en de behandeling van het personeelsvraagstuk
bij de P.T.T. (Z.pl., z.j., gedateerd september 1924). Zie verder nog brochures als
Bezuiniging op de personeelsuitgaven van het Staatsbedrijf der Posterijen,
Telegrafie en Telefonie. Eene ernstige waarschuwing, (z.pl., 1923), uitgegeven
door de Vereeniging van Directeuren en Commiezen der Posterijen en Telegrafie,
en Bezuiniging op de Personeelsuitgaven van het Staatsbedrijf der Posterijen,
Telegrafie en Telefonie. De vinger wijst! (Den Haag, 1924), uitgegeven door de
Centrale Bond van Nederlandsch Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel.
41 )
42
)
43)
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information" geput was. Opvallend in dit verband zijn vooral de artikelen,
die in de kranten verschenen over een directorium en de samenstelling
daarvan nog voordat minister Van Swaay in mei 1924 aan Duynstee mededeelde tot ins telling van een directorium besloten te hebben 44).
Bepalen wij ons tot enige reacties in de Tweede Kamer, waar de gewraakte
toestanden bij PTT werden benaderd in bewoordingen, die varieerden van
de traditionele parlementaire terminologie tot het politieke jargon van
uiterst links. Spreken Oud (Vrijz. Dem.) en Van Braambeek (S.D.A.P.) doelend op een verkeerde personeelsorganisatie - nog van een topzwaar
bedrijf, schilderachtig weliswaar doch reeds meer geladen is Wintermans
(R.K.S.), als hij het heeft over de ,stijfhoofdigheid van de postmandarijnen". Totdat Van Ravesteyn (C.P.N.) verklaart, dat het ganse bedrijf
der PTT aan een slepende ziekte lijdt, ,die misschien het beste gekarakteriseerd is, als men zegt, dat het is de ziekte van het bureaucratische kapitalisme of van de kapitalistische bureaucratie" 45).
Reeds in het Voorlopig Verslag bij de PTT-begroting voor 1923, gedateerd 23 januari 1923, was aangedrongen op spoedige vervulling van de
directeur-generaalsvacature, ontstaan door de reeds vermelde benoeming
van Westerveld tot minister van Marine. Het doelde hierbij op het openhouden van die vacature voor een eventuele terugkeer van Westerveld,
afhankelijk van het te verwachten rapport van de Vlootcomrnissie. ,Een
zoo gewichtige functie als die van directeur-generaal der posterijen, telegrafie en telefonie behoorde, meende men, niet Ianger onvervuld te blijven
dan strikt noodzakelijk is" 46 ).
Het lag geenszins in de bedoeling, schreef de minister in zijn Memorie
van Antwoord op 5 maart d.a.v., de vacature open te houden voor Westerveld. ,Waar voor de vervulling van deze even moeilijke als gewichtige
functie uiteraard slechts weinige personen in aanmerking kunnen worden
gebracht, is de keuze niet gemakkelijk" 47 ). Hoe moeilijk het was, kan
blijken uit het feit, dat de ,enkele weken" waarover de minister sprak toch
nog enkele maanden werden, totdat op 1 juni 1923, zoals wij zagen, oudminister Konig tot directeur-generaal werd benoemd. Deze benoeming was
weinig in overeenstemming met de opvattingen, door het Kamerlid Wintermans (R.K.S.) naar voren gebracht bij de openbare beraadslagingen op
16 maart. Ongetwijfeld zinspelend op in ornloop zijnde geruchten had hij
gewezen op de dringende noodzakelijkheid van een eenhoofdige, bekwame
en krachtige lei ding van het bedrijf, daarbij de hoop uitsprekend dat de
44) Zie o.a. de artikelen Het Staatsbedrijf der P.T.T. Vervanging van den
directeur-generaal door een directorium? in: Algemeen Handelsblad van 21
maart 1924, A; De reorganisatie bij de Post. Een directorium? in: De Telegraaf
van 23 maart 1924; Geen persoon maar een drietal, in: Haarlemsch Dagblad
van 24 maart 1924; De begrooting Posterijen en Telegrafie, in: De Nieuwe Courant
van 1 april 1924 en Een- of meerhoofdige directie, in de Nieuwe Rotterdamsche
Courant van 4 april 1924.
45 ) Handelingen Tweede Kamer 1923-1924, biz. resp. 1699, 1694 en 1700.
46) Bijlagen Handelingen Tweede Kamer 1922-1923,309, no. 5, biz. I.
47) Ibidem, no. 6, biz. I.
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minister bij de benoeming van de nieuwe directeur-generaal ,naast de
onmisbare krachtdadigheid, de zoo absoluut noodige technische bekwaamheid zal kunnen vinden. Het postbedrijf heeft thans behoefte aan een vakman, om een grondige reorganisatie van den administratieven dienst door
te voeren . . . Aileen een vakman, doorkneed in postzaken, schijnt mij
daartoe in staat te zijn" ' 8).
Of Wintermans hierbij reeds aan Duynstee gedacht heeft, blijft een open
vraag. Zeker niet deden dit de Kamerleden, die volgens het Voorlopig
Verslag bij de P'IT-begroting voor 1924, gedateerd 11 december 1923, de
wenselijkheid betoogden , aan het hoofd van groote Staatsbedrijven als de
Posterijen, de Telegrafie en Telefonie bij voorkeur zakenrnenschen te
benoemen. Zij waren van oordeel, dat men zich daarbij niet gebonden moest
achten aan het Bezoldigingsbesluit en zoo noodig personen uit het particuliere bedrijf moest Ioskoopen" 49).
Toen eind januari 1924 bij de algemene beraadslagingen over de begroting van dat jaar de interpellatie van Mr. G . A. Boon (Vrijheidsbond)
over de debacle bij de Postcheque- en Girodienst aan de orde kwam,
merkte deze op: ,Ret blijkt in elk geval, dat de personen, die de Ieiding
moesten geven, totaal ondeskundig waren. Deze erkentenis is althans
winst. Maar heeft men ooit een deskundigen directeur-generaal? Men volgt
hier het systeem, dat men, om directeur-generaal van de posterijen te
worden, moet zijn geweest generaal, schout-bij-nacht, in elk geval zeeofficier. Wij hebben gehad de heeren Pop, Alting von Geusau, Westerveld.
Voorts is er een voortdurende wisselwerking tusschen afgevloeide Ministers
en directeuren-generaal. Dat is een systeem, dat ik uitermate uit den booze
acht. Ik vind het in het algemeen niet onjuist, dat voor een bekwaam
Minister, dien men vaak uit een andere betrekking heeft moeten halen, na
zijn aftreden een andere positie wordt gezocht, vooral v66r 1918, toen het
Ministersambt nog geen semi-permanente Ievenspositie was geworden.
Maar dan zijn er nog wel onschuldiger functies dan die van directeurgeneraal der Posterijen" 5 o).
Voor het langdurig onbezet Iaten van die functie na Westerveld's vertrek
stelde Boon de minister verantwoordelijk, voor de uiteindelijke benoeming
van een ondeskundige evenzeer. ,Dat systeem is verderfelijk. Of men zoekt
in kringen der P.T.T., of, als zoo iemand ontbreekt, dan neemt men een
eerste kracht uit handel en bedrijf .. . Men moet een dergelijken functionaris
zoo mogelijk uit de menschen uit het bedrijf zelf kiezen ; iemand, die grooten
aanleg en bekwaamheid heeft, moet de mogelijkheid hebben den maarschalksstaf te bereiken. Wanneer zoo iemand niet aanwezig is, moet men
' 8)

Handelingen Tweede Kamer 1922-1923, zitting 16 maart 1923, blz. 1893.
Bijlagen Handelingen Tweede Kamer 1923-1924, 190, no. 5, blz. 3; ondertekend door de ]eden Bongaerts, Staalman, Van Voorst tot Voorst, Van der
Waerden en Bakker-Nort.
50
) Handelingen Tweede Kamer 1923-1924, zitting 25 jan. 1924, biz. 475.
De interpellatie zou aanvankelijk reeds in okt. 1923 plaats hebben, doch werd
verschoven als gevolg van het Iangdurige de bat over de Vlootwet.
49

)

DE LEIDING VAN DE PTI IN DE JAREN

1924-1926

315

iemand uit handel en bedrijf nemen, die in staat is een dergelijk gewe1dig
bedrijf winstgevend voor Nederland te maken, hetgeen hier zeker mogelijk
is".
Nadat de minister had erkend, dat hij zich bij het begin van de desorganisatie bij de Postcheque- en Girodienst had ,laten bedotten" door de
geruststellende mededelingen, die hem voortdurend bereikten, en had
meegedeeld ,aan een van onze beste inspecteurs bij het postwezen" een
onderzoek te hebben opgedragen, antwoordde hij aan Boon, dat hij inderdaad verantwoordelijk was voor de benoeming van de directeur-generaal.
,En nu is dus de vraag, of men voor dat ambt iemand had kunnen krijgen,
die beter was .. . Ik wil echter wei dit zeggen: zoo lang men zoo beperkt is
ten aanzien van de bezoldiging voor de hoofden van dergelijke bedrijven,
zal het zeer moeilijk zijn daarvoor te krijgen de personen, die men eigenlijk
er voor zou moeten hebben" 61). Er school veel waarheid in deze uitspraak,
maar zij was weinig vleiend voor de in functie zijnde directeur-generaal
Konig, bovendien Van Swaay's ambtsvoorganger op het departement van
Waterstaat, die er dan ook de consequenties uit trok en, zoals hiervoor
reeds vermeld, per 1 april ontslag nam.
Ook Oud en Marchant legden er de nadruk op, dat de fout lag in de verkeerde keuze der !eiders. En het is andermaal Duynstee op wie gezinspeeld
wordt, als Marchant vaststelt: ,Men moet in deze organisatie menschen
hebben, die bekwaam zijn voor hun werk, en die menschen kim men hebben.
Men heeft bij de debacle zoogenaamde deskundigen uitgenoodigd van
elders, in een bedrijf, waar de deskundigen bij de hand waren en waar
gebleken is, dat die deskundigen van elders des onkundig zijn. Dat gaat op
die manier niet. Er zijn er in dit bedrijf, die deskundig zijn, en er is er zelfs
een - ik behoef den Minister zijn naam niet te noemen -, die een deskundige is van de bovenste plank en die de aangewezen man is om de zaak
weer op pooten te zetten ; niet aileen deze zaak van den girodienst, maar het
geheele bedrijf van posterijen en telegrafie". Zijn conclusie is ten slotte
nogmaals: ,Er is geen krachtige en kundige Ieiding in dit moeilijk te beheerschen Staatsbedrijf, en die krachtige en kundige Ieiding is er ook jarenlang niet geweest" 62).
Als Duys (S.D.A.P.) bij de openbare beraadslagingen over de PTI-begroting 1924 op 3 april van datjaar nog eens terugkomt op hoven geciteerde
woorden uit het Voorlopig Verslag, zegt hij, dat de regering en zeker de
minister van Waterstaat wei zal begrijpen, dat deze passage een min of meer
historische betekenis heeft. De minister, zo oordeelde hij, sprak bij de
behandeling van de interpellatie-Boon over de vorige directeur-generaal op
een zodanige wijze, dat er alle aanleiding voor de Kamer bestond voor een
mening, als in dat Voorlopig Verslag was uitgesproken. Een vrije vertaling
61
) Handelingen Tweede Kamer 1923-1924, zittingen 25 en 29 jan. 1924, speciaal
biz. 478 en 500-501.
62
) Ibidem, zitting 29 jan. 1924, biz. 499. Marchant diende betreffende de
Postcheque- en Girodienst ten slotte een motie in, die met 49 tegen 16 stemmen
werd verworpen.
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gevend van hetgeen de minister toen geantwoord had, vervolgt hij: ,Het is
door den Minister natuurlijk niet zoo kwaad bedoeld, ... maar het kwam
toch eigenlijk bier op neer, dat de Minister voor dat salaris slechts een tweedehandsch, een halfsleetsch krachtje had kunnen krijgen en hij zich daarmede
had moeten contenteeren. De publieke opinie werd daardoor wel mede van
dien aard, dat de heer Konig wel niet veel beter kon doen dan been te gaan.
Men kan dat verband ontkennen of niet, maar iedereen zal dat er ongetwijfeld in zien" 63).
Duys' partijgenoot Van Braambeek merkte op, dat de reputatie van het
PTI-bedrijf sedert de oorlog een geweldige duw had gekregen. Zowel in de
kringen der postambtenaren als bij de burgerij van Nederland was bet
langzamerhand wel duidelijk geworden, dat er bij dat bedrijf een en ander
niet in orde was. ,Het is wei merkwaardig", zo ging hij verder, ,sedert een
krachtig Ieider in dit postbedrijf is gaan ontbreken in de laatste jaren, is
men eigenlijk gaan verzuipen in de commissien". Hetgeen voor hem aanleiding vormde om, zoals reeds bij de behandeling van de vorige postbegroting, er ook nu weer bij de minister op aan te dringen te doen, wat deze
voor de Technische Dienst gedaan had en een commissie te benoemen, die
zou hebben te adviseren over de inrichting van bet gehele postbedrijf,
,ten einde dat bedrijf een behoorlijke gestalte te geven en beter te doen
functionneeren dan op dit oogenblik bet geval is". Daardoor zouden zeven
of acht van de bestaande commissies kunnen worden opgeheven 54).
Ook Krijger (C.H.U.) maakte enkele opmerkingen over de voorziening
in de vacature van directeur-generaal. Nu meer dan ooit was het nodig,
dat aan bet hoofd van PIT een zeer hoogstaand man benoemd werd, een
man met bijzondere kwaliteiten. Hij wilde graag toegeven, dat de keuze
moeilijk was, aangezien er betrekkelijk weinig personen waren, die aan de
te stellen voorwaarden voldeden. In verband daarmee formuleerde hij een
tweetal vragen aan de minister. Op de eerste plaats, dat hij zijn keuze in geen
geval zou beperken tot personen die in het bedrijf of in een andere tak van
rijksdienst werkzaam waren. Hij was van mening, dat 66k en misschien wei
op de eerste plaats buiten de kring der ambtenaren moest gezocht worden,
waarbij hij dacht aan personen, die hadden bewezen een groot bedrijf te
kunnen overzien en te kunnen leiden, die door ervaring en door hun praktische blik op maatschappelijke verhoudingen en economische toestanden
wisten, hoe dit Staatsbedrijf moest zijn ingericht en diende te werken om
het economische Ieven op de beste wijze te dienen en door dit Ieven zelf tot
gezonde ontwikkeling te komen. Op de tweede plaats vroeg hij de minister
bij deze benoeming nu eens niet te zien op enkele duizenden guldens salaris.
Voor de moeilijkheden, die dit ongetwijfeld tot gevolg zou hebben, moest de
bewindsman niet uit de weg gaan. ,De Minister handele in deze, gelijk
commissarissen van een groot bedrijf zouden doen, en dan hoop en vertrouw ik, dat hij goed zal slagen" 56).
53

)

64)
56)

Ibidem, zitting 3 april 1924, biz. 1698-1699.
Ibidem, biz. 1693.
Ibidem, biz. 1698.
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Hoezeer ook tot de pers en het parlement was doorgedrongen, wat zich
inmiddels achter de schermen bij PIT afspeelde, blijkt als Duys verder
verklaart dat als men hier en daar zijn oor te luisteren legde ook in kringen
die op dit terrein bekend waren, men een beetje benauwd werd, dat misschien politieke motieven bij de benoeming van een directeur-generaal der
PTT weer een grotere rol gingen spelen dan met het oog op het belang van
het postbedrijf wenselijk was. Een inzender in een van de bladen, zo constateerde hij, had er juist een van die dagen nog de aandacht op gevestigd,
dat er bij het hoofdbestuur een camarilla-geest heerste. ,Laat de Minister
er tegen waken, dat het daar, dank zij zeker gemtrigeer, nog erger wordt.
De politiek heeft met deze zaak niets te maken. Ben ik goed ingelicht, dan
schijnt er veel moeite te zijn gedaan om iemand benoemd te krijgen"- hij
doelt hier duidelijk op Duynstee- ,die niet bekwaam genoeg zou zijn om
aileen directeur te wezen, maar aangezien hij behoorde tot een politieke
partij, welke tegenwoordig ver boven pari staat, zou men hem toch maar
tijdelijk hebben willen benoemen 56) en dan, om zijn niet geschiktheid
eenigszins te neutraliseeren of maskeeren 57), een dictatorium instellen, te
zamen met nog twee anderen. Dat is gelukkig niet doorgegaan en ik hoop,
dat, zooals een inzender in De Nieuwe Courant, die blijkbaar van de
interne aangelegenheden van het bedrijf goed op de hoogte is, ook wenscht,
gegeven de momenteele omstandigheden, men thans vooreerst iemand tot
directeur-generaal zal benoemen, die niet tot het bedrijf zelf behoort" 58).
Ook naar zijn mening was de minister vrij om zo nodig meer salaris te
geven en kon men een zo belangrijke betrekking als die van directeurgeneraal der PIT niet opnemen in een classificatie, ,die begint met schoonmaaksters en schrijvers op jaarloon en daarop per se het salaris van de
directeur-generaal baseert. Ten aanzien van zulk een man, die in een particulier bedrijf veel meer zou kunnen verdienen, moet men eenvoudig vragen :
wat is die man mij waard, en dan komt het niet aan op een of ander bedrag.
Wanneer een groote fabriek een goed ingenieur wil hebben, betaalt zij vaak
driemaal zooveel als de Staat en zoo blijft de Staat zitten met de minder
goede krachten. Deze wijze van nivelleeren is verkeerd". Ook hij besloot
met te constateren, dat het zeker ditmaal in het belang van het bedrijf zou
zijn, indien men iemand van buiten dat bedrijf benoemde 59 ).
Mr. Oud (Vrijz. Dem.) legde vooral de nadruk op de ,geweldige" strijd
tussen de verschillende categorieen van personeel bij PTT en pleitte ook op
deze grond voor keuze van iemand buiten het bedrijf 60).
Het duidelijkst in de richting van een directorium sprak Van Vuuren
56) De strekking van deze zin wordt duidelijk, indien men ,tijdelijk" tussen
gedachtenstreepjes plaatst.
57 ) Er staat in de gedrukte tekst ,markeeren", zonder dat het geheel duidelijk
wordt, of het hier een drukfout of een hatelijkheid betreft.
58) Duys bedoelt hier hoogstwaarschijnlijk het hiervoor noot 44 reeds genoemde
artikel De begrooting Posterijen en Telegrafie, onder de rubriek ,Men schrijft
ons" gepubliceerd in: De Nieuwe Courant van 1 april1924.
59) Handelingen Tweede Kamer 1923-1924, blz. 1698-1699.
6°) Ibidem, biz. 1700.
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(R.K.S.). Hij wilde geen pleidooi houden voor zulk een bestuursvorm, maar
wees hem niet af, ,zeker niet bij een bedrijf van een beteekenis als dit, dat
herhaaldelijk gebleken is voor een man niet overzienbaar te zijn, wanneer
men althans vraagt, dat van hem Ieiding en initiatiefuitgaan". Hij wilde een
beslissing geheel aan de verantwoordelijke minister overlaten, hem nochtans op het hart bindend bij het nemen van die beslissing zich zelf te blijven
en er in moderne zin aan toevoegend: ,Indien er een reorganisatie van den
dienst noodig is in de richting van grootere zelfstandigheid, zoodat het
bedrijf ten slotte niet weer onder een afdeelinkje staat aan het Departement
van Waterstaat, dat zijn woordje meespreekt, indien de Minister tot de
conclusie komt, dat de reorganisatie van het bedrijf in de richting moet gaan
van de Staatsmijnen en een even groote zelfstandigheid moet krijgen, dan
zeg ik alweer: laat hij zich dan niet van zijn standpunt afdringen door
critiek van buiten en door critiek vooraf" 61) .
Hoezeer de geruchten omtrent hetgeen zich bij het hoofdbestuur der PTT
achter de schermen afspeelde pers en Kamer bezig hielden, blijkt andermaal,
als Mr. Boon verklaart : ,Wij hebben ... in de courant een bericht gezien,
hetwelk niet geheel onjuist is geweest, nl. dat er plannen bestonden een
directorium te benoemen. Voor de commissie-Tak is door den heer Nolting
gezegd, dat er wei anderhalf man voor die functie noodig was; anderhalf
man ging niet en daarom heeft men er twee man van gemaakt, en ten slotte
heeft men gedacht: tres faciunt collegium, en zoo zijn zij tot drie gekomen.
Het werd reeds voorbereid, dat de heeren f 15000 salaris zouden krijgen,
maar er is een strubbeling gekomen en zoo is dat denkbeeld voorloopig
gelukkig weer van de baan" 62). Ook hij verklaarde er zich geen vijand van,
dat iemand, die van jongs af aan bij het bedrijf was geweest, het kon brengen
tot directeur-generaal. Maar nu er zoveel strubbelingen waren geweest,
vroeg hij de minister iemand te nemen, die buiten het bedrijf stond, iemand
uit de handelswereld, een krachtig man, want aileen met zo iemand kon men
de ontwrichting te hoven komen 63).
Men ziet, aan adviezen uit de Kamer ontbrak het de minister bepaald
niet. Hij had in ieder geval een inzicht gekregen in de gedachten, die bij de
Kamerleden over de PTT-problemen leefden. Wat was op dat alles zijn
antwoord?
Hij achtte het in dat stadium van de ontwikkeling niet wenselijk of nuttig
op alle geopperde bezwaren een voor een in te gaan. ,Immers, algemeen
is men het er over eens, dat ingrijpende reorganisatie van het geheele bedrijf
noodzakelijk is. Om daarvoor de noodige voorlichting te ontvangen, zijn
er enkele commissies aan het werk, maar dat wil volstrekt niet zeggen,
dat, wanneer een advies inkomt, de Minister zich daardoor gebonden zou
achten. De zaak is van buitengewoon groot belang, maar zij is even moeilijk.
Het is een heele studie om daaruit te komen tot een goede oplossing. Zooals
61 )
62)

63)

Ibidem, biz. 1702.
Zie o.a. de artikelen, hiervoor genoemd in noot 43.
Handelingen Tweede Kamer 1923-1924, biz. 1703.
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bet op het oogenblik staat, is mijnerzijds geen enkele beslissing genomen;
ik heb in geen enkele richting gezegd, hoe bet worden moet; ik wil daarvoor
eerst de gegevens afwachten. Van alles wat gemeld wordt omtrent een
directeur-generaal zus of zoo is mij absoluut niets bekend. Alle berichten,
die daaromtrent worden verspreid, hebben voor mij geen waarde. Dat er
een voorloopig rapport aan mij is uitgebracht, waarin over een directorium
wordt gesproken, bewijst op zich zelf nog niet, dat dit er komen zal 64). Ik
wil dus op de zaak volstrekt niet vooruitloopen, wil kalm mijn gedacbten er
over Iaten gaan en daarna een decisie nemen. Bij de benoeming van een
eventueelen directeur-generaal speelt politieke richting bij mij geen rol.
De vraag is eenvoudig deze: wie is de beste man op deze plaats?" 65).
Men moet na dit alles wei verwachten, dat, wanneer de minister eenmaal
zijn beslissing zou nemen, werkelijk alle factoren nauwkeurig tegen elkaar
afgewogen en de belangen van het bedrijf en zijn gebruikers met die beslissing het best gediend zouden zijn. Zoals wij reeds zagen gebeurde er echter
voorlopig niets. Als eind 1924 de PTI-begroting voor 1925 aan de orde
komt, heeft de minister nog pas sinds kort het rapport van de commissieNolting I en het eerste deel van dat van de commissie-Nolting II ontvangen.
In de Kamer hoort men ten opzichte van PTT dezelfde geluiden als bij de
behandeling van de vorige begroting. Ofscboon in het Voorlopig Verslag,
gedateerd 20 november, voldoening werd geuit over de ontvangsten van de
eerste maanden van 1924, hadden tocb vele leden de opmerking niet kunnen
weerhouden, ,dat indien dit Staatsbedrijf met meer koopmansgeest en
commercieel inzicht werd bebeerd, de financieele uitkomsten beter en de
tarieven lager zouden kunnen zijn". In verband hiermee werd er ook nu op
aangedrongen de te benoemen directeur-generaal bij voorkeur te zoeken
uit de koopmansstand 66).
Deze voorkeur voor de koopmansstand, aldus de minister in zijn Memorie van Antwoord van 11 december, was hem gebeel begrijpelijk, indien
daarmee bedoeld werd, dat de functionaris koopmanseigenschappen moest
bezitten. Daar met deze echter niet kon worden volstaan - bet Staatsbedrijf was een veelzijdig bedrijf - kwam bet, naar bet hem toescbeen, meer
aan op de totale persoonlijkheid dan op de stand, waaruit de Ieider van dat
bedrijf afkomstig zou zijn. Hoe dit zij, het was de regering uiteraard in de
gegeven tijdsomstandigheden een voorwerp van bijzondere zorg, op de beste
wijze in de Ieiding van het omyangrijke bedrijf te voorzien.
De beraadslagingen op 23 december duurden aanzienlijk korter dan die
van hetjaar te voren. Toch werd de kwestie van reorganisatie en bestuurnog
enkele malen ter sprake gebracht. Men verweet de minister, dat er nog
steeds niets gebeurd was en dat aan de Kamer zeer weinig bekend was
geworden van de rapporten der verschillende commissies. Van Braambeek
sprak er zijn teleurstelling over uit dat, ofschoon de minister in de Memorie
Vgl. hiervoor biz. 310.
Handelingen Tweede Kamer 1923-1924, biz. 1703.
66 } Bijlagen Handelingen Tweede Kamer 1924-1925, 171, no. 5; ondertekend
door de !eden Ketelaar, Van Braambeek, Rutten, Bierema en Bongaerts.
64)
65)
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van Antwoord had gezegd, dat verschillende rapporten en adviezen reeds in
zijn bezit waren gekomen, die rapporten op dat moment nog niet aan de
Kamer waren toegezonden. ,De Minister zegt nu, dat komt overmorgen,
maar het is heel jammer, dat zij net komen als de behandeling van de
begrooting in de Kamer afgeloopen is, precies zooals het rapport van de
comrnissie-Patijn kwam na afloop van de Waterstaatsbegrooting" 67 ).
Ook Mr. Boon ontbrak ditmaal niet op het appel. Hij maakte enkele opmerkingen naar aanleiding van een uitlating van minister Van Swaay, dater
staatsrechtelijke en feitelijke bezwaren waren, die een benoeming in deze
functie in dat stadium onmogelijk maakten. Boon had daarover destijds
vragen gesteld, waarop de minister had geantwoord, dat de dienst beter van
te voren kon worden gereorganiseerd, ,dan komt de nieuwe directeurgeneraal er frisch in". Boon was het echter met Mr. Oud eens, dat juist het
omgekeerde moest plaats hebben en dat de directeur-generaal eerst moest
worden benoemd, ten einde daarna in overleg met de regering de reorganisatieplannen te maken. ,Dan kon er iets goeds van komen".
Er gingen, aldus Boon, nog steeds geruchten, dat er een bepaald persoon
benoemd zou worden als directeur-generaal. Hij wilde geen namen noemen,
doch doelde kennelijk op Duynstee, toen hij in verband hiermee wees op
een passus in het verslag van de Algemene Rekenkamer, waar omtrent deze
gegadigde, naar aanleiding van de aankoop van een woning voor het Rijk,
werd gezegd: ,Zij had den indruk verkregen, dat door gebrekkige Ieiding en
onvoldoend toezicht bij den aankoop en het herstel van de woning, die
uitgaven hooger waren geloopen dan strikt noodig was". Waaraan Boon de
opmerking vastknoopte, dat zo iemand als reorganisator niet de juiste man
kon zijn 68).
Voor een goed begrip van deze zaak diene als toelichting, dat het hier de
aankoop van een huis te Meerssen betrof voor de in 1921 tot inspecteur te
Maastricht benoemde Duynstee, die als voorwaarde voor de aanvaarding
van zijn benoeming had gesteld, dat hij buiten Maastricht zou mogen wonen.
Bedoeld huis had f 18.480,- gekost, terwijl nog f 13.000,- aan onderhouds- en verbeteringswerken waren besteed, waardoor de kosten tot
ruim f 31.500,- waren gestegen. Reeds in 1924 moest het huis weer worden
verkocht als gevolg van Duynstee's benoeming tot hoofdinspecteur in Den
Haag. De opbrengst beliep ... f 14.000,-, hetgeen voor het Rijk een schadepost van ongeveer f 17.500,- betekende, ,dit aileen", schreef de Algemene
Rekenkamer, ,doordat men was ingegaan op de door bedoelden inspecteur
voor zijne benoeming gestelde voorwaarde, dat hij buiten Maastricht zou
mogen wonen" 69 • Een en ander is in ieder geval tekenend voor de machtspositie, die Duynstee toen reeds bij het Staatsbedrijf innam.
Het antwoord van minister Van Swaay op de gemaakte opmerkingen
Handelingen Tweede Kamer 1924-1925, Zltting 23 dec. 1924, biz. 1392.
Ibidem, biz. 1393.
Zie voor een en ander Verslag der Algemeene Rekenkamer betreffende
hare werkzaamheden over het jaar 1922, biz. 43; ibidem over 1923, biz. 58-59;
ibidem over 1924, biz. 70.
67)
68)
69)
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was kort en bondig. Nadat hij had verklaard, dat de hele kwestie niets te
maken had met allerlei praatjes, die werden rondgestrooid omtrent de
benoeming van een bepaald persoon, vervolgde hij: ,lk ben in dat opzicht
volkomen vrij . Maar een eventueele aanstelling hangt nauw samen met de
geheeLe reorganisatie - er zal eerst moeten uitgemaakt, hoe in het vervolg
de Leiding zal zijn - ; het zou best kunnen gebeuren, dat er in het geheeL
geen directeur-generaal meer komt. Maar in ieder geval, zooLang omtrent
de toekomstige Ieiding niets vaststaat, zal ik mij er wei van onthouden,
iemand voor dat ambt aan H.M. de Koningin voor te dragen" 70).
Ten slotte deed Mr. Oud op 12 februari 1925 in een interpellatie in de
Tweede Kamer nog een felle uitval naar de minister, speciaal naar aanleiding van de inmiddels gepubliceerde rapporten van de commissiesNoLting I en II 71). Ging het daarbij in de eerste pLaats tegen de samenstelling
van genoemde commissie 72) en de daarmee in verband gebrachte benadeling van het middelbare en lagere personeeL, zo bracht hij ook de bestuurvorm nogmaals ter sprake. In zijn lange, politiek ietwat overtrokken betoog
vestigde hij de aandacht op de ongerustheid die er heerste over de Ieiding
van het Staatsbedrijf, ,omdat er in de laatste jaren met een belangrijke
positie als die van directeur-generaal van het Staatsbedrijf der posterijen
is omgesprongen op een wijze, waarop men met de Leiding van een dergeLijk
bedrijf niet mag omspringen". Men had die positie van directeur-generaal
meer beschouwd als een ,retraite" voor personen, die zich op een of ander
terrein van staatsdienst min of meer verdienstelijk hadden gemaakt, maar
die uit het ambt, dat zij vroeger bekleedden, moesten worden verwijderd en
die men toch op een of andere manier onder dak moest brengen.
Na de gang van zaken met de directeuren-generaal vanaf Westerveld en
de instelling van de verschillende commissies gememoreerd te hebben,
stelde hij vast, dat de minister nu voor de vraag stood aan de hand van die
rapporten te beslissen, wat er zou moeten gebeuren. Dit was - hij had het
al eerder geconstateerd 73) - precies de omgekeerde weg die men had moeten
volgen om goede resultaten te bereiken : men had niet moeten beginnen
met van aile mogelijke commissies adviezen te vragen over de reorganisatie
van de dienst en daarna een directeur-generaal benoemen, maar men moest
eerst beslissen over de Leiding van het bedrijf en daarna aan de nieuwe Ieiding
opdragen de nodige reorganisatievoorstellen te doen, ,omdat ten slotte het
zwaartepunt ligt bij de Leiding van het bedrijf". Het postbedrijf zou nooit
goed worden, indien de minister er niet in slaagde voor de hoofdleiding de
hand te leggen op een man, die de bekwaamheden bezat en ook het vertrouwen genoot van het publiek en van de vele en verschillende groepen van
het personeel. De minister moest uit de voorgestelde directievormen een
keuze doen, v66r hij met de reorganisatie begon. ,Hij moet toch eerst
70)
71)

72

)

73)

Handelingen Tweede Kamer 1924-1925, blz. 1395.
Ibidem, biz. 1431-1452.
Vgl. hiervoor biz. 304-305.
Vgl. hiervoor biz. 320.
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weten, wat hij wil, en ik stel rnij voor, dat, wanneer hij een directoriurn wil,
daarover in de Staten-Generaal rnoet worden gesproken".
Het enige rniddel om uit deze zaak te kornen was, dat er een Ieiding kwarn,
waarin men vertrouwen had. ,Dat vertrouwen is er niet, dat weten wij;
er is geen vertrouwen in de Karner in dezen Minister ; wanneer deze bier
nietternin achter de groene tafel blijft zitten, dan ligt dit aan andere oorzaken dan het feit, dat de rneerderheid der Karner vertrouwen zou stellen
in het beleid van dezen bewindsrnan. Dat rnaakt de zaak zoo rnoeilijk,
want ik kan rnij voorstellen, dat wanneer bier achter de groene tafel iernand
zat, die wist wat hij wilde, en aan het hoofd van het postbedrijf stond een
man, die daarvoor de bekwaarnheid had en in wien ook het personeel vertrouwen stelde, en die nieuwe directeur-generaal was aan het reorganiseeren
onder Ieiding van dien bewindsrnan, dat men dan bier zou zeggen: Goed, er
rnoet nu eenrnaal gereorganiseerd worden, Iaten wij ons daarrnee niet
bernoeien; dat men desnoods zeide: Do not speak to the man at the wheel.
In dezen Minister echter heeft niernand vertrouwen; Ieiding is er bij bet
postbedrijf niet. De ware oplossing zou zijn, dat de Minister zou benoernen
een nieuwen bedrijfsleider, die met de leiding zou worden belast en dat
die aan het werk zou gaan, van de adviezen overnernende wat bij noodig
oordeelde, doch na behoorlijk overleg met aile groepen van het personeel,
want dat is noodig".
Nadat minister Van Swaay op bet voorbarige van Oud's kritiek gewezen
had - men was nog helernaal niet aan bet reorganiseren volgens de rapporteD, aile rapporten waren nog niet eens ontvangen! - stelde hij vast, dat
men eerst over de volledige rapporten rnoest beschikken, waarna de regering
drie dingen te doen had: ten eerste een oordeel uitspreken orntrent de
hoofdbeginselen van de reorganisatie voorzover die het algernene regeringsbeleid betroffen, vervolgens beslissen omtrent de directie en ten slotte
overgaan tot het instellen van een raad van toezicht en advies. Berst daarna
kon met de eigenlijke reorganisatie van bet Staatsbedrijf, voor wat de
uitvoering betrof, begonnen worden. ,Wanneer die voorzieningen zijn
getroffen, orntrent bet vraagstuk van de centrale Ieiding is beslist, en dat
zal zeer spoedig gescbieden, zal natuurlijk het woord zijn aan de directie
om tot verdere uitvoering van de reorganisatievoorstellen over te gaan ... "
Voegen wij bier nog slechts aan toe, dat ook in de Eerste Karner blijkens
het aldaar uitgebrachte Voorlopig Verslag, enige !eden rneenden, dat het
beter was reeds op dat moment tot benoerning van een directeur-generaal
over te gaan en niet te wachten tot een besluit zou zijn genornen betreffende
de reorganisatievoorstellen. Zij achtten het nl. van groot belang, dat degene,
die later het gereorganiseerde bedrijf zou rnoeten leiden, vooraf dienaangaande zijn denkbeelden aan de regering zou hebben kunnen kenbaar
rnaken 7'). Waarop de minister antwoordde, dat de rapporten voldoende
bouwstoffen bevatten voor de uitvoering van de reorganisatie, die ter hand
7') Bijlagen Handelingen Eerste Kamer 1924-1925, no. 81. Het Voorlopig
Verslag is gedateerd 9 febr. 1925.
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kon worden genomen zodra, met inachtneming van de nodige hoofdbeginselen, de nieuwe leiding van het bedrijf en een eventuele raad van toezicht
en advies zouden zijn benoemd. Zodra hij bet rapport-Van Royen zou
hebben ontvangen konden bedoelde beslissingen worden tegemoet gezien.
Samenvattend stelde hij zich de opeenvolging van de feiten aldus voor:
indiening der rapporten, adviezen uit de Commissie van Overleg zoals
reeds gevraagd en spoedig verwacht, beslissing van de regering omtrent
de hoofdbeginselen voor de opbouw van het Staatsbedrijf, aanwijzing van
leiding en raad van toezicht en advies op basis van die beginselen, uitvoering door deze organen van de reorganisatie 76).
Inmiddels was minister Van Swaay doorgegaan met zich te laten voorlichten in de moeilijke kwestie van de bestuursvorm. Tegen het einde van
1924 vroeg hij advies aan de Centrale Reorganisatie Commissie, de zgn.
commissie-Van Doorninck, naar aanleiding van de reeds ontvangen rapporten en nota's van de commissies-Nolting en Van Royen 76). Op 23
december hadden Van Doorninck c.s. geantwoord eenparig van mening te
zijn, dat niet aileen nu zeer spoedig beslist diende te worden aan wie de
leiding van bet Staatsbedrijf moest worden opgedragen, maar ook dat deze
beslissing moest vallen, v66rdat de regering haar standpunt bepaalde ten
opzichte van enige andere in bedoelde rapporten behandelde kwesties.
Immers het was de nieuwe directie die het bedrijf zou moeten leiden en voor
de goede gang van zaken verantwoordelij~ zijn. Zij zou die verantwoordelijkheid niet kunnen aanvaarden, indien zij bij haar optreden ten aanzien van
belangrijke organisatorische kwesties voor een uitgemaakte zaak werd
gesteld. De meerderheid van de commissie voelde in beginsel bet meest
voor de eenhoofdige leiding van een directeur-generaal. Was er iemand te
vinden, die alle eigenschappen in zich verenigde om in alle onderdelen met
bekwame spoed de nodige reorganisaties tot stand te brengen en vervolgens
het bedrijf in zijn volle omvang te kunnen beheersen, dan zou de commissie
vermoedelijk aan de benoeming van die man de voorkeur geven. In opvallende tegenstelling tot de hiervoor genoemde brief van Mr. H. F. de Boer
van 18 september verklaarde de commissie echter, dat binnen het bedrijf zo 'n
man niet te vinden was, terwijl een van buiten te benoemen figuur, hoe bekwaam ook, toch zeker een jaar nodig zou hebben om zich voldoende in
te werken. Naar het oordeel van de commissie mocht het bedrijf na al de
reorganisatie-arbeid die reeds was verricht, niet aan zulk een nieuwe periode
van wisselvallige proefnemingen worden blootgesteld. Het werk van de
afgelopen maanden moest thans worden voltooid en onder verantwoordelijke leiding uitgevoerd. Werd in dit stadium een geheellos van die arbeid
staande buitenstaander tot directeur-generaal benoemd met de mogelijkheid,
76) Memorie van Antwoord; zie: Bijlagen Handelingen Eerste Kamer 1924-1925,
no. 81a.
76) De Commissie inzake Bezuiniging Burgerlijk Rijkspersoneel onder voorzitterschap van thesaurier-generaal Mr. Dr. A. van Doorninck was door de
ministerraad bij beschikking van 28 nov. 1924, no. 429, als Centrale Reorganisatie
Commissie aangewezen.
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dat dan weer een geheel andere koers zou worden ingeslagen, ,dan zou dit
begrijpelijkerwijs bij aile ambtenaren en beambten in dit veel bediscussieerd
bedrijf en speciaal bij hen, die nu maandenlang aan de reorganisatie hebben
meegewerkt, een stemming teweeg brengen, die voor een goeden gang van
zaken ook in de toekornst weinig bevorderlijk zou kunnen zijn en zeker de
bedrijfsuitkomsten weinig ten goede zou komen".
Dit alles overwegende gaf de commissie praktisch aan een oplossing de
voorkeur, waarbij in de naaste toekomst de Ieiding van het Staatsbedrijf
werd opgedragen aan een drietal - niet op de gewone vaste voet - te
benoemen directeuren, van wie een meer speciaal met de algemene zaken
belast zou worden, een met de exploitatie en administratie van het bedrijf
en de derde - een technicus - met de aangelegenheden van telegrafie,
telefonie en radio. Deze drie directeuren zouden dan, al of niet bijgestaan
door een secretaris, als gelijkgerechtigden tezamen de directie vormen.
Waar het in de naaste toekomst ging om de uitvoering van de reorganisatieplannen, achtte de commissie het gewenst om althans de meerderheid van
deze directie uit het tegenwoordige personeel te benoemen.
Nadrukkelijk verklaarde de commissie ten slotte nog eens, dat zij in dit
voorstel niet de eindoplossing zag. Maar naast het grote voordeel, dat op
deze wijze de belangrijke reorganisatorische voorbereidingsarbeid het
snelst en zekerst tot uitvoering kon worden gebracht en binnen de kortst
mogelijke tijd een regelmatige bedrijfstoestand met bevredigende uitkomsten kon worden verkregen, hood de voorgestelde oplossing ook dit voordeel, dat zij gelegenheid schiep tot vrije ontwikkeling van in een verdere
toekomst liggende denkbeelden, als de vraag beslist moest worden of bij
verder voortschrijdende verkeerstechniek en de ontwikkeling van het
telefoon- en radioverkeer het geheel niet te omvangrijk voor een staatsbedrijf zou zijn geworden 77 ).
Van Swaay vroeg vervolgens de mening van de minister van Marine,
oud-directeur-generaal der P en T Westerveld 78) over het voorstel van de
commissie-Van Doorninck. In een vertrouwelijke nota constateerde deze,
dat de commisie er van uitging, dat de voorstellen van de commissiesNolting en Van Royen er zich toe leenden om binnen kort tijdsbestek te
worden uitgevoerd. Om tweeerlei reden achtte Westerveld deze opvatting
een grote dwaling: ten eerste omdat de voorstellen tot reorganisatie van de
dienst allerlei belangen raakten, die zorgvuldig gewikt en gewogen dienden
te worden, en ten tweede omdat die voorstellen tevens een reorganisatie
van het personeel omvatten, waardoor vooral bij de middelbare groepen
veler vooruitzichten werden geschaad, waartegen uit die groepen ernstig
verzet te verwachten was.
Een en ander voerde hem tot de conclusie, dat de reorganisatie zich slechts
geleidelijk zou kunnen voltrekken. Bovendien zou de uitvoering van de
77) Arch. Waterstaat, rapport van de Centrale Reorganisatie Commissie aan
min. Van Swaay d.d. 23 dec. 1924, no. 58.
78) Zie hiervoor biz. 298-299.
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voorgestelde reorganisatie van de dienst in hoofdzaak ter plaatse, d.w.z.
door de betrokken inspecteurs en directeuren in details moeten worden
geregeld, natuurlijk onder controle van het hoofdbestuur, maar niet door de
directeur-generaal of door een lid van een directorium persoonlijk. Hetgeen
Westerveld zijn tweede conclusie ingaf: voor het totstandkomen van de
reorganisatie was het niet noodzakelijk een directorium te benoemen.
Tegenover het oordeel van de commissie-Van Doorninck, dat niemand
de positie van directeur-generaal zou ktmnen of willen aanvaarden, indien
hij bij zijn optreden ten aanzien van belangrijke organisatorische kwesties
voor een uitgemaakte zaak werd gesteld, herhaalde Westerveld dat het onverantwoordelijk zou zijn om anders dan geleidelijk tot de uitvoering van de
voorgestelde reorganisatieplannen over te gaan, zodat een nieuwe directeurgeneraal volop gelegenheid zou hebben om zich er in tewerken. ,Trouwens
waar haalt men een directorium vandaan, waarvan aile !eden de draagkracht der reorganisatievoorstellen kunnen beoordeelen. In den dienst zelf
vindt men zulke personen niet". Bleken de voorstellen tot reorganisatie bij
geleidelijke invoering goed, dan zou een verstandige bedrijfsleider graag
de verantwoordelijkheid voor verdere uitvoering aanvaarden; bleken ze
niet goed, dan was er heus geen kennis van onderdelen van de dienstuitvoering nodig om dit in te zien. Minstens twee van de drie leden van een
directorium zouden tegenover de reorganisatievoorstellen evenzo staan als
een van buiten af benoemde directeur-generaal. Deze overweging leidde
tot zijn derde conclusie, dat een directorium volstrekt geen betere waarborgen voor de reorganisatie van de dienst bood dan een directeur-generaal.
De te verwachten moeilijkheden bij de reorganisatie van het personeel
maakte niet alleen een geleidelijke, zelfs zeer geleidelijke invoering op dit
punt noodzakelijk, maar zij vorderde tevens, dat er naar buiten een volkomen eensgezinde opperste bedrijfsleiding was en de zekerheid dat zulk een
volkomen eensgezindheid bestond werd slechts verkregen door de Ieiding
in handen te geven van een aan de minister verantwoordelijke directeurgeneraal. Men moest zich niet voorstellen, dat in een directorium een der
leden, met uitsluiting der anderen, de personeelszaken kon behandelen bij
een gecompliceerd bedrijf als dat der P en T; daarvoor grepen de onderdelen vee! te vee! in elkaar. Zijn vierde conclusie was dan ook: een behoorlijke behandeling der personeelsaangelegenheden vorderde eenhoofdige
Ieiding.
Aan het einde van zijn betoog maakte Westerveld nog enkele opmerkingen van algemene aard. Tot dan toe was in de staatsdienst overal waar dat
was geprobeerd meerhoofdige Ieiding een mislukking gebleken of had zij
tot de conclusie geleid dat men, van meet af aan kunnende beginnen, aan
eenhoofdige Ieiding de voorkeur zou geven. Slechts bij de Nederlandse
Spoorwegen scheen op dat moment de tweehoofdige Ieiding door een gelukkige combinatie van personen te voldoen, maar de gehele organisatie stond
daar meer in het teken van het particuliere bedrijf met zijn president-commissaris of gedelegeerd commissaris. De opgedane ervaring in de Staatsdienst veroordeelde zijns inziens een directorium. Dat voor een persoon,
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mits hijgestaan door goede en vooral betrouwhare adviseurs, de Ieiding te
veelomvattend was, ontkende hij met beslistheid. Men moest er hem echter
geen werk hij geven als lid van een commissie zoals de Centrale Commissie
van Overleg. De Ieiding werd daarentegen wel te veelomvattend, indien hij
zijn ondergeschikten in details moest controleren of er steeds op bedacht
diende te zijn, dat men belangrijke zaken achter zijn rug afdeed. Vandaar
de eis: betrouwhaarheid van de adviseurs. Ten slotte merkte hij op, dat van
de bedrijfsleiding aileen dan overwicht kon uitgaan op het personeel, in
dien zij stood hoven aile vakverenigingen; wat de dienst hetrof was dit
overwicht aileen mogelijk, indien de bedrijfsleiding stond hoven aile chefs
van onderdelen, ,Slechts een van huiten het bedrijf gekozen DirecteurGeneraal geeft op deze punten de noodige waarhorgen" 79).
Het moet minister Van Swaay wel geduizeld hehhen hij al deze veelal
sterk uiteenlopende en tegenstrijdige gevraagde en ongevraagde adviezen!
Als om de maat vol te maken puhliceerde ten slotte de oud-hoofdingenieurdirecteur der Telegrafie en Telefonie Ir. A. E. R. Collette, gepensioneerd
sinds 1 oktober 1923, in ,Vragen van den Dag" van maart 1925 een artikel
,De Ieiding van het Staatshedrijf der Posterijen, Telegrafen en Telefonen".
Hierin vroeg hij zich af, waarom niet naast de hoofdingenieur-directeur als
verantwoordelijke chef van de Technische Dienst de hoofdinspecteurs der
Posterijen, Telegrafie en Telefonie chef konden zijn van de exploitatie van
genoemde drie onderdelen, waarhij het doelmatig zou zijn de functies van
hoofdinspecteur der Telegrafie en hoofdinspecteur der Telefonie samen te
smelten tot die van hoofdinspecteur, chef van de exploitatie der Telegrafie
en Telefonie, De gewenste continui"teit in het bestuur zou dan volgens
Collette gevonden moeten worden door genoemde functionarissen, tezamen met de algemeen secretaris (tevens chef voor de behandeling van de
juridische aangelegenheden en chef van de comptahiliteit) samen te voegen
tot een Raad van Beheer met toevoeging van een voorzitter, aan wie desgewenst de titel van directeur-generaal zou kunnen hlijven toegekend 80).
Formeel was het wachten nu nog slechts op de nog onthrekende rapporten
van de verschillende commissies. Op 19 maart 1925 ging het tweede deel
van dat van de commissie-Nolting ll naar de minister en op 30 maart ten
slotte dat van de commissie-Van Royen 81). Er had zich inmiddels in de
79
) Arch. Waterstaat, ongedateerde ,Nota naar aanleiding van de beschouwingen
der Commissie in zake bezuiniging over de voorstellen tot reorganisatie van het
Staatsbedrijf der Posterijen en Telegrafie" van de minister van Marine E. P.
Westerveld.
80) Vragen van den Dag, maart 1925, biz. 185-195. Het artikel, dat gedateerd
is januari 1925, verscheen ook als overdruk.
81
) Op 17 maart had Van Royen in een overzicht ,Wijze van totstandkoming
en de opdrachten der Commissies-Nolting en- Van Royen" aan de minister
meegedeeld: ,Het eindrapport der Commissie aan U.E. kan in de maand April
worden tegemoetgezien. Publiciteit ware niet in het vooruitzicht te stellen, alvorens
U.E. het rapport zelf in handen heeft". (Arch. Waterstaat, PTT no 464/1925).
De commissie-Van Royen werd ontbonden bij min. besch. van 28 mei 1925,
no. 20, afd. Posterijen en Telegrafie.
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laatste tijd een zodanige ophoping van te wijzigen onderdelen bij PTI voorgedaan, dat nagenoeg de gehele dienst in meerdere of mindere mate in de
aan te brengen wijzigingen was betrokken. Dat had er toe geleid, dat de
commissies, die aanvankelijk waren ingesteld om ieder een onderdeel van
het vraagstuk in beschouwing te nemen, zich in hun rapporten ook met de
overige delen van het bedrijf hadden moeten inlaten en deze rapporten elkaar
in sterke mate overlapten. Met name gold dit voor wat ons onderwerp
hetreft voor de commissie-Nolting I, die zich ook uitvoerig met de kwestie
directeur-generaal of directorium had bezig gehouden. Wat hielden de
rapporten Nolting en Van Royen nu in betreffende deze basis-vraag?
In hoofdzaak komt het hierop neer. De commissie-Van Royen adviseerde
tot het instellen van een directorium, terwijl de commissie-Nolting I in
beginsel een directeur-generaal met bedrijfsdirecteuren de gewenste opoplossing achtte. Dat aan het rapport van de commissie-Nolting I een
minderheidsnota was toegevoegd van De Boer en Duynstee, heiden ook lid
van de commissie-Van Royen, waarin zij zich uitspraken voor een directorium, vermeldden wij reeds hiervoor. Ook de meerderheid van de commissie-Nolting II achtte in beginsel een directorium als opperste Ieiding van
het Staatsbedrijf niet wenselijk. Aan haar rapport was eveneens, zoals wij
zagen, een minderheidsnota toegevoegd, getekend door De Boer en Lucas,
waarin heiden pleitten voor een directorium. Het totaalbeeld wordt enigszins vertroebeld doordat enkele leden in verschillende der genoemde commissies zitting hadden. Gaat men uit van de namen der ondertekenaars,
dan telt men acht principiele voorstanders van een directorium en twaalf
van een directeur-generaal. Het zijn, mutatis mutandis, de altijd geldende
argumenten voor een- en meerhoofdig bestuur, die men in de rapporten van
de commissies terugvindt, die tot in de jongste tijd opgeld doen en waarop
wij bier niet nader zullen ingaan. Wei vermeld dient echter te worden, dat
in een onderhoud, dat Duynstee in de zomer van 1926 met de toen in functie
zijnde minister van Waterstaat Van der Vegte had, laatstgenoemde er de
aandacht op vestigde, dat als onderlaag van het rapport van de commissieVan Royen had gediend bet rapport van bet door haar bij het onderzoek
betrokken Organisatie Advies Bureau van de ingenieurs Hijmans en Van
Gogh, zoals die heren hadden verklaard en trouwens duidelijk blijkt uit bet
rapport-Van Royen zelf 82). Die heren hadden echter ook verklaard, dat
men in hun rapport overal waar directorium stond, evengoed directeurgeneraal kon lezen. Waaruit Vander Vegte concludeerde, dat dat dan ook
van bet rapport-Van Royen kon worden gezegd ... 83).
82
) A.w., biz. 15-17. De rapporten van Hijmans en Van Gogh in Arch. Waterstaat, PTI no. 459/1925.
83) Arch. PTI, G 53, port. 11, aantekeningen van Duynstee over bedoeld
onderhoud; bij genoemde uitlating van Van der Vegte tekent hij aan: ,Dit is bar.
En hierop is niet voldoende gereageerd". Aan de kwestie een- of meerhoofdige
bedrijfsleiding zijn in Iatere jaren verschillende theoretische beschouwingen
gewijd. Van Nederlandse zijde is vooral bekend de analyse, die Prof. Dr. Th.
Limperg Jr., zelf een overtuigd voorstander van eenhoofdige Ieiding, er in 1936/37
van gaf in een beschouwing over de structuur van de Ieiding van een bedrijf,
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Ook op het moment van verschijnen zelf zijn overigens dingen over het
rapport-Van Royen gezegd, die bijzonder onvriendelijk waren. Wij doelen
bier met name op een ongesigneerd hoofdartikel ,De Ieiding der Posterijen"
in Het Vader/and van 11 april 1925.
Op 6 april was het rapport op de Landsdrukkerij gezet. Nog diezelfde
avond of nacht waren enkele kopieen getrokken en de volgende morgen,
dus 7 april, aan de leden van de ministerraad ter hand gesteld. Op 8 of
9 april werd het voor publikatie vrijgegeven. Op 11 april, de datum van
genoemd artikel, was het echter nog niet verschenen, zodat de schrijver zei
zich te hebben moeten tevreden stellen met het uittreksel, dat enkele bladen
er van gegeven hadden, kennelijk genoeg voor hem om er een vernietigend
oordeel over uit te spreken. Of was hem ondershands de hele tekst in handen
gespeeld?
In ieder geval had dat uittreksel hem geleerd, ,dat de voorstanders van
een directorium bezig zijn hun laatste troef uit te spelen en dat met een
haast, a1sof zij probeerden een verloren zaak alsnog om te praten, of daarvoor in regeerkringen aanhangers en verdedigers te winnen. Zal minister van
Swaay en met dezen zijn ambtgenooten door den inhoud van het rapport
dezer eenzijdig saiimgestelde Commissie worden rnisleid in dien zin, dat zij
aan een directorium voorkeur zullen schenken boven een directoraatgeneraal?" Hij betwijfelde het, want zelden had hij een staatsstuk gezien, dat
zo rijk was aan holle woorden en zo bitter arm aan argumenten. Pour besoin de la cause werd de directeur-generaal afgeschilderd als een man, wiens
taak eigenlijk bovenmenselijk was en voor wie geen bezoldiging te hoog zou
zijn. ,Arme van Geusau, arme de Bloeme, arme Westerveld, wat zijt ge
wreed rnishandeld! Zoo niet, getuig dan hetzij openlijk, hetzij voor het
forum der overheid, dat deze voorstelling van zaken bedrog nadert!"
Schrijver verklaarde geen beschuldiging op losse schroeven te uiten, maar
zijn Iicht te hebben opgestoken ,ter plaatse en bij hem, die het weet" en
met grote stelligheid de verzekering te kunnen geven, dat het beeld, dat door
de comrnissie van een directeur-generaal der Posterijen werd gegeven,
,absoluut bezijden de waarheid is en met de werkelijkheid geheel in strijd".
Maar wat dreef dan toch de comrnissie naar een directorium, zou men
zich afvragen. Het landsbelang vorderde, dat het motief, ,dat ernstige
mannen zich daarvoor denken" werd onderzocht. Dan kon de regering
tevens eens ervaren, in hoeverre de geschiedenis van de mishandelde directeur-generaal een fabel en dus de comrnissie te vertrouwen was. ,Men
zegt, dat zij, die op een directorium aansturen, elkaar het directoraatwaarin hij ook bet rapport-Van Royen betrok, waarover bij o.a. opmerkte :
,Het gebele rapport draagt duidelijk de stempel van een aprioristiscbe bebandeling
van bet probleem" ; zie : Bedrijfseconomie. Verzameld werk van Prof. Dr. Tb.
Limperg jr., dl. V, (Deventer, 1965), biz. 251-255. Daar deze ,aprioristiscbe
behandeling", zoals uit het voorgaande blijkt, niet aileen op de door Limperg
gesignaleerde zakelijke overwegingen berustte, maar ook door zo sterk persoonlijke motieven was ingegeven, kan men zich afvragen of zij wei erg geschikt was
om er een zuiver tbeoretische analysefevaluatie als die van Limperg tegen af te
zetten.
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generaal niet gunnen of weten, dat zij daarin toch niet zullen worden
benoemd. Dit zou de bodem zijn, waarop het in overweging gegeven directorium is gewassen".
Dat was duidelijke taal, z6 duidelijk zelfs dat de commissie-Van Royen,
bepaalde passages beledigend achtend, het nodig vond er op 14 april een
speciale vergadering aan te wijden. Het artikel wees volgens de !eden uit,
dat de steller jurist moest zijn en in de letteren hebben gestudeerd. Van
Royen, De Boer en Duynstee achtten voldoende gegevens aanwezig om de
schrijver te identificeren als Mr. Tak, advocaat-generaal bij de Hoge Raad
en voorzitter van de eerder genoemde commissie tot onderzoek naar de
oorzaken van de ontwrichting van de Postcheque- en Girodienst 84). Waarbij als pikante bijzonderheid vermeld kan worden, dat in de marge van het
exemplaar van het artikel, dat bij de notulen is gevoegd, bij de passage
waarin de schrijver zich voorstander verklaart van een directeur-generaal,
die bevelen gaf en heerste en de Strebers hun plaats wees, in potlood staat
genoteerd: ,De schrijver is zelf een van de ijverigste sollicitanten naar het
D.(irecteur) G.(eneraal)schap" 85).
De commissie besloot geen tegenartikel te publiceren, maar aileen intern
te protesteren tegen ,zulk geschrijf". Dat gebeurde bij de minister, doch men
hoort er niets meer van.
Dat men de door Tak gewraakte ,haast", waarmee de commissie-Van
Royen haar rapport had ingediend, met een korreltje zout moet nemen, zal
uit het voorafgaande duidelijk zijn. Voor het overige had de schrijver zich
de moeite kunnen besparen. Immers, al zijn wij niet in bijzonderheden
bekend met hetgeen zich inmiddels op het hoogste niveau had afgespeeld,
wat wij wei weten is, dat Westerveld reeds begin 1925, zoals hiervoor
vermeld 86 ), op verzoek van Van Swaay en geheel in de geest van Tak had
,getuigd" over het directeur-generaalschap, dat de regering besloten had
aan de door de verschillende commissies gedane voorstellen geen gevolg te
geven eer in de Ieiding van het bedrijf definitief zou zijn voorzien en last but
not least, dat Van Swaay op 6 maart - dus 24 dagen voor de officiele
indiening van het rapport-Van Royen! - aan het zojuist uit Indie teruggekeerde oud-hoofd van de Dienst der Staatsspoor- en Tramwegen Ir. M. H.
Damme had gevraagd, of deze eventueel bereid zou zijn de betrekking van
directeur-generaal der Posterijen en Telegrafie te aanvaarden. De minister
had hier o.a. aan toegevoegd, dat er de laatste tijd meermalen sprake van
was geweest de Ieiding van het Staatsbedrijf aan een meerhoofdig bestuur toe
te vertrouwen, doch dat dit denkbeeld was verworpen, zodat gezocht werd
naar iemand, die bereid was alleen aan het hoofd van het bedrijf te staan
en daarvoor de voile verantwoordelijkheid te dragen.
In zijn antwoord van 13 maart gaf Damme een samenvatting van dit
Zie hiervoor biz. 303.
Er bestaan drie versies van de notulen: aileen in de eerste is de naam van
Tak vermeld, in de beide volgende is deze naam weggelaten en wordt aileen
gezegd, dat hij jurist moest zijn en in de letteren hebben gestudeerd.
86) Zie hiervoor biz. 324-326.
84)

85)
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onderhoud en na verme1d te hebben, dat hij een orienterend gesprek had
gehad met Nolting, besloot hij: ,Groote waarde wordt er voorts door mij,
op grond van verkregen ervaringen, aan gehecht, dat er veelvuldig persoonlijk contact is tusschen den bedrijfsleider en den Ieider van het betrokken
Departement, terwijl ik aanneem, dat geen andere Departements-ambtenaren gezag over het bedrijf zullen uitoefenen en omgekeerd geen aanraking
van den Minister met andere ambtenaren van het bedrijf buiten tegenwoordigheid van den Directeur-Generaal zal plaats vinden. Vanzelfsprekend
schijnt het mij voorts toe, dat de Ieider van het bedrijf geheel vrij zal zijn in
de wijze waarop hij binnen het kader der vastgestelde organisatie de beschikbare krachten wenscht te distribueeren". Aannemende dat de toestand
inderdaad was zoals hij die op grond van de verkregen inlichtingen in zijn
brief had samengevat, verklaarde hij zich gaame bereid de functie te aanvaarden 87).
Hoe scherp heeft Damme reeds aanstonds aangevoeld, uit welke hoek
de gevaren dreigden. Het onderhoud met Nolting zal daaraan zeker niet
vreemd geweest zijn. Nadat op 1 april nog een nader gesprek met de minister
had plaats gehad, werd hij bij K.B. van 23 april 1925, no. 49, met ingang
van 1 juni 1925 tot directeur-generaal van het Staatsbedrijf der P en T
benoemd. Als salaris ontving hij f 12.000,- 88). De nieuwbenoemde, op dat
ogenblik 49 jaar oud, was in 1898 als adjunct-ingenieur der Spoorwegen
naar het toenmalige Nederlands-Indie vertrokken. Na alle rangen doorlopen te hebben, was hij in 1913 benoemd tot hoofd van de Dienst der
Staatsspoor- en Tramwegen. In 1919 had hij die Dienst verlaten om vertegenwoordiger te worden van de Oliefabrieken ,Insulinde" om twee jaar
laer opnieuw in staatsdienst te treden, nu als gedelegeerde voor de Spoorwegcommissie voor Semarang en voorzitter van de Salariscommissie voor
burgerlijke landsdienaren. Ook op velerlei ander terrein had Damme ervaringen opgedaan, die hem in zijn nieuwe functie te pas zouden komen.
Zo tijdens zijn verlof in 1910, toen hij de Indische Spoorwegen had vertegenwoordigd op het Internationale Spoorwegcongres te Bern en belast
was geweest met de verzorging van de inzending van het departement van
Gouvernementsbedrijven op de wereldtentoonstelling te Brussel. Bovendien
was hij o.m. voorzitter geweest van de Vereniging Nederlands-Indische
Jaarbeurs en van de afdeling Nederlands-Indie van het Koninklijk Instituut
van lngenieurs, in welke Jaatste functie hij de Ieiding had gehad van het
Algemene lngenieurscongres te Batavia in mei 1920, terwijl hij op verzoek
van de regering als bemiddelaar was opgetreden bij een dreigend conflict
87
) Arch. Waterstaat, PTT 34/1926, brief van Ir. M. H. Damme aan de min.
van Waterstaat d.d. 13 maart 1925. Zie ook Arch. PTT, nota van Damme aan
minister Vander Vegte van 24 maart 1926, no. 7842, Kab.
88
) Hetzelfde als Nolting v66r hem genoten had. Dit bedrag werd in verband
met de crisismaatregelen in 1935 teruggebracht tot /10.800,-. Aanvankelijk
was bet de bedoeling geweest Damme op arbeidscontract te benoemen, waarvoor
deze - met bet oog op bet gemis van eigen pensioenaanspraken en van deelneming
in bet Weduwen- en Wezenfonds der rijksambtenaren- een salaris bedongen
had van/14.000,-.
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tussen directie en personeel van de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij.
Op 4 februari 1925 had hij de Indische dienst verlaten 89}.
Zoals gezegd deed Van Swaay zijn verzoek aan Damme op 6 maart. Hoe
zijn beiden zo spoedig na Damme's terugkeer in Nederland 90} met elkaar
in contact gekomen? In de pers is wei gesuggereerd, dat hij bevriend was
met Colijn, minister van Financien in het zittende kabinet 91), hetgeen
ongetwijfeld verband houdt met beider Indische carriere. Damme zelf heeft
later gezegd 92), dat toen hij zich ging afmelden bij de minister van Kolonien,
deze, vragend wat hij nu verder ging doen, hem er op attendeerde dat zijn
collega van Waterstaat iemand zocht voor het directeur-generaalschap der
PenT en adviseerde zich met hem in verbinding te stellen.
Voor Duynstee betekende deze benoeming persoonlijk en ambtelijk over
de hele linie een nederlaag. Zowel het directeur-generaalschap, waarvoor
Mr. de Boer hem met zoveel klem had aanbevolen, als het lidmaatschap
van een directorium waren hiermee voor hem verkeken, terwijl de minister
van het zo aangeprezen meerhoofdige bestuur had afgezien en tot eenhoofdige Ieiding - bovendien wederom in handen van een niet-vakman had besloten.
Wat heeft Van Swaay er toe bewogen uiteindelijk te beslissen voor
eenhoofdig bestuur in handen van een buitenstaander uit het bedrijfsleven?
Het lijkt bijna vanzelfsprekend aan te nemen, dat hij beducht is geweest
voor de hem steeds duidelijker wordende ambtelijk en politiek gekleurde
verhoudingen bij het hoofdbestuur en om aile verdere moeilijkheden bij het
toch al zo in discrediet geraakte bedrijf te vermijden tot een buiten de
partijen staand eenhoofdig bestuur heeft besloten, daarmee tevens tegemoet
komend aan de meerdere malen in de Kamers geuite wens de Ieiding in
handen te geven van iemand uit het bedrijfsleven. De zakelijke overwegingen
van oud-directeur-generaal en collega-minister Westerveld zullen hem
zeker gesteund hebben bij het nemen van dit besluit 93).
Merkwaardig is, dat Van Swaay in de korte brief, waarmee hij het ont89
) Zie De nieuwe directeur-generaal. Welkom vreemdeling! in: Orgaan van
den Centralen Bond van Nederlandsch Post-, Telegraaf- en Telefoon-personeel.
(C.B.P.T.T.), 7 mei 1925, biz. 197.
90) Damme vertrok op 4 febr. met de ,lnsulinde" uit Batavia. Aangezien deze
eerst op 7 maart te Rotterdam arriveerde, moet Damme op 28 febr. te Marseille
van boord gegaan en per trein naar Nederland doorgereisd zijn. (Zie de passagiersJijst in: De Telegraafvan 3 maart 1925, 0.)
91
) Zie het artikeltje Spotternij Of Sotternij, in: De Telegraafvan 25 april1925, A.
92
) In een gesprek met A. J. van der Toorn, verbonden aan de Centrale Directie
der PTT.
93) Lirnperg besluit zijn hiervoor in noot 83 genoemde beschouwing over het
rapport-Van Royen met de opmerking: ,Gelukkig heeft de Regering zich niet
door het advies van de Commissie Iaten leiden en de eenhoofdige bestuursvorm
gehandhaafd met een directeur-generaal die het bedrijf met krachtige hand heeft
geleid". In hoeverre het ,politieke" karakter van Damme's benoeming in het
door Lirnperg in het eerste gedeelte van deze zin uitgesproken oordeel is verdisconteerd, blijkt niet; evenmin of Lirnperg ten tijde van de paleisrevolutie door
de regering of Damme is geraadpleegd.
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werp-K.B. tot ontslag van Nolting en benoeming van Damme aan de koningin aanbood, met geen woord over de kwestie een- of meerhoofdig
bestuur repte. Hij vermeldde slechts, dat evenals vroeger ook nu weer
emstig was overwogen in hoeverre het mogelijk zou zijn de in de plaats
van Nolting te benoemen titularis te kiezen uit de leidende persoonlijkheden van het bedrijf, doch dat men ook nu na rijp beraad meende aan
benoeming van een buitenstaander de voorkeur te moeten geven 94).
Des te meer treft het, dat de koningin bij de terugzending van het ondertekende benoerningsbesluit aan Van Swaay liet weten, dat zij wenste te
vememen of uit de voorgestelde benoeming van een nieuwe directeurgeneraal kon worden afgeleid, dat de regering tevens reeds een definitieve
beslissing had genomen ten aanzien van de door de commissie-Van Royen
aanbevolen driehoofdige Ieiding van het Staatsbedrijf 95).
Het antwoord van Van Swaay liet aan duidelijkheid niets te wensen over
en vormt, mede vanwege het gebruik dat zijn opvolger er later van gemaakt
heeft, een sleutelstuk bij het verdere verloop van zaken. ,Naar het oordeel
der Regeering", zo schreef de minister, ,en gelet op de ervaringen met
andere groote bedrijven opgedaan, komt de werking eener meerhoofdige
Directie in de praktijk altijd hierop neer, dat ieder van de Directeuren een
bepaald onderdeel van de gemeenschappelijke taak heeft te verzorgen
en daarin als regel beslist, alsof hij zelfstandig Directeur van dat onderdeel
is. De werkwijze eener meerhoofdige Directie komt dan ook hierop neer,
dat eene gezamenlijke verantwoordelijkheid slechts in theorie bestaanbaar
is. Zulk een toestand is voor een Staatsbedrijf als dat der Posterijen en
Telegrafie ongewenscht. Daar kan geen gedeelde verantwoordelijkheid
zijn, maar moet een man verantwoordelijk zijn aan het hoofd van het
Departement, hetgeen tot uitdrukking moet komen in de benoeming van
den Directeur-Generaal. Hiermede behoeft derhalve nog niet te zijn beslist,
dat naast den Directeur-Generaal niet andere Directeuren kunnen worden
werkzaam gesteld. Of het wenschelijk geacht moet worden daar toe over te
gaan is eene vraag, die nu nog niet kan worden geantwoord. Ik moge Uwe
Majesteit evenwel de verzekering geven, dat de aandacht van de Regeering
op dit punt in 't bijzonder is gevestigd en dat de aanstelling van Directeuren niet dan na nauwgezet overleg met mijne ambtgenooten, zal worden
voorgesteld" 96). De superpositie van de directeur-generaal in de gedachtengang van de regering blijkt hier dns zonneklaar.
Het was nodig zo uitvoerig bij de voorgeschiedenis van Damme's benoerning stil te staan, ten einde het noodzakelijke relief te geven aan hetgeen
volgen gaat en de verdere ontwikkeling in haar onderdelen zo zuiver
mogelijk te kunnen benaderen. De coulissen waren opgesteld en achter deze
94
) Arch. Waterstaat, schrijven van min. Van Swaay d.d. 21 april 1925, no. 25,
bij K.B. van 23 april 1925, no. 49.
96
) Arch. Waterstaat, schrijven van het Kabinet der Koningin d.d. 24 april1925,
no. 31 (exh. 25 april 1925, no. 52a, Afd. R.P.S. P.T.T.).
96
) Arch. Binnenl. Zaken, brief van Van Swaay d.d. 27 april 1925, no. 52a,
Afd. R.P.S. P.T.T. Kab. aan de koningin.
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coulissen wachtten de verschillende spelers in bet stuk om voor bet voetlicht te treden.
Damme heeft ongetwijfeld geweten wat aan zijn benoeming was voorafgegaan en wie aan de top van het hem toevertrouwde bedrijf als de exponenten gezien moesten worden van de bezwaren tegen zijn functie en bet
wantrouwen tegen zijn persoon. Het is ons bekend, dat zijn vermeende
lidmaatschap van de vrijmetselarij, a! of niet in verband gebracht met zijn
Indische carriere, in de verhoudingen van die dagen de achterdocht bij de
principieel christelijken onder hen nog heeft vergroot. Men krijgt echter de
indruk, dat de zaken zich aanvankelijk zonder moeilijkheden en volgens
de toezeggingen van de regering aan het parlement ontwikkelden. Totdat
enige maanden later, op 4 augustus, het eerste kabinet-Colijn optrad en
Van Swaay als minister van Waterstaat werd opgevolgd door Ir. M. C. E.
Bongaerts, sinds 1913 lid van de Tweede Kamer voor de Rooms-Katholieke
Staatspartij en in deze partij een van de op de voorgrond tredende figuren.
Met de politiek-confessionele fluistercampagne rondom het optreden van
hoofdinspecteur Duynstee nog in het geheugen spitst men hier onmiddellijk
de oren: Bongaerts, Limburger en lid van de Rooms-Katholieke Staatspartij, een potentiele steun in de rug van de Duynstee-groep aan het hoofdbestuur! 97)
Reeds in de eerste dagen van het optreden van Bongaerts had Damme een
orienterend gesprek met hem, waarbij terloops de algemene stand van
zaken werd aangeroerd ten aanzien van de reorganisatie van het bedrijf.
Aansluitend aan het toen besprokene gaf hij vervolgens in een brief aan
de minister van 12 augustus in het kort aan, hoe de situatie op dat moment
was en hoe hij zich voorstelde dat verder gehandeld zou moeten worden 98).
Bij de definitieve voorziening in de Ieiding van het bedrijf, zo schreefhij, was
beslist moeten worden over de vraag, ,of a! dan niet een eenhoofdige lei ding
van het bedrijf behouden zou blijven. Op die vraag is, in afwijking van het
door twee der commissies gedane voorstel, bevestigend beslist, zoodat er
zal zijn en blijven een Directeur-Generaal, die de hoogste Ieiding in het
bedrijf heeft. Verder reikt deze beslissing niet, zoodat de mogelijkheid
om een directorium te vormen niet is uitgesloten, mits dan daarbij de
super-positie van den Directeur-Generaal intact wordt gelaten. Door mijne
benoeming tot Directeur-Generaal is aan deze beslissing uitvoering gegeven.
Van mij wordt thans in de eerste plaats verwacht de formuleering van voorstellen tot verdere doorvoering der algemeen noodzakelijk geachte reorganisatie".
97 ) Bongaerts was reeds eerder ministeriabel geweest, maar Nolens had hem
toen niet in de Kamer willen missen. Zie Dr. G. Puchinger, Colijn en het einde
van de coalitie. I. De geschiedenis van de kabinetsformaties 1918-1924. (Kampen,
1969). In zijn eerder aangehaalde Herinneringen en dagboek, dl. I, noteert Ernst
Heldring onder 12 aug. 1925 naar aanleiding van het nieuwe kabinet o.a.: ,Den
nieuwen Minister van Waterstaat, Bongaerts, heb ik door Kalff en Treub, onafhankelijk van elkaar, als zeer onbetrouwbaar, ja omkoopbaar, hooren
beschrijven".
98) Arch. PlT, Brief van Damme aan Bongaerts van 12 aug. 1925, no. 7578, Kab.
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Hij wijst dan op de noodzaak van een orgaan, waarin buiten het bedrijf
staande belanghebbenden en deskundigen zitting hebben, ten einde de
regering van voorlichting te dienen bij het nemen van belangrijke beslissingen, te vergelijken met de Raad van Commissarissen in het particuliere
bedrijf en de Mijnraad. ,Dit zal gepaard moeten gaan met completeering
der ten aanzien van de bedrijfsleiding genomen beslissing, in dien zin, dat
aan den Directeur-Generaal de positie wordt verschaft, die hem inderdaad
zal maken tot den verantwoordelijken leider zooals men die zich ook aan
het hoofd van Staatsbedrijven tegenwoordig algemeen denkt".
Ten slotte deelde hij nog aan de minister mee, dat hij met diens ambtsvoorganger was overeengekomen de conferentie van de Union Internationale de Telegraphie, die op 1 september te Parijs zou beginnen, bij te
wonen en vervolgens ter algemene orientatie enige buitenlandse administraties te bezoeken, in verband waarmee hij een viertal weken afwezig zou
zijn. Reeds de volgende dag, 13 augustus, besprak hij een en ander met
minister Bongaerts, waarna op zijn uitdruk~elijk verzoek op de conceptbrief van 12 augustus werd aangetekend: ,Z.E. stemt geheel met den inhoud in".
Heeft Darnme in de komst van Bongaerts een potentieel nieuw gevaar
voor zijn positie onderkend en zich van het eerste moment af willen veilig
stellen door de instemming van de minister te verkrijgen op zijn weldoordachte en zorgvuldig geformuleerde beginselverklaring? De bovengeciteerde
aantekening op de concept-brief wijst in die richting. Op 26 augustus
vertrok hij naar Parijs ter bijwoning van de Internationale Telegraafconferentie. Ook zonder de hem van nature reeds eigen autoritaire instelling
moet het benadrukken door pers en parlement in de afgelopen jaren van de
vele bijzondere kwaliteiten, die een te benoemen directeur-generaal zou
moeten bezitten, hem wel het gevoel gegeven hebben de sterke man te zijn
die het zich kon veroorloven zo kort na zijn optreden voor geruime tijd op
reis te gaan, bet bestuur over bet hem toevertrouwde Staatsbedrijf in handen
van zijn tegenstanders achterlatend met Duynstee - daar ook de hoofdinspecteur der Telegrafie Hofker de Parijse conferentie bijwoonde - als
waarnemend directeur-generaal 99). En wat de nieuwe minister betrof,
diens algehele instemming met zijn beginselverklaring zal hem ongetwijfeld
hebben versterkt in de overtuiging gedurende zijn afwezigheid in de rug
gedekt te zijn.
Al spoedig bleek echter, hoezeer hij de tegenwerkende krachten had
onderschat. Reeds kort na zijn vertrek zwenkte de minister geheel om.
Ofschoon hij v66r Darnme's afreis met geen woord op dit onderwerp was
teruggekomen, nam hij tijdens diens afwezigheid en zonder hem te raadplegen een beslissing ten aanzien van de Ieiding van bet PTT-bedrijf, die
niet strookte met bet principiele karakter, dat blijkens de verzekeringen,
99) Op 29 aug. 1925, no. 7594 Kab. werd vastgesteld, dat bij gelijktijdige afwezigheid van de directeur-generaal en hoofdinspecteur Hofker hoofdinspecteur Duynstee
als wnd. directeur-generaal zou optreden.
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door de regering aan de volksvertegenwoordiging gegeven, en de vervolgens
door haar genomen beslissing, aan Damme's benoeming toekwam. Zonder
Damme daarvan tevoren te verwittigen stelde Bongaerts in tegenwoordigheid van een zijner departementsambtenaren 100) twee aan de directeurgeneraal ondergeschikte ambtenaren, Duynstee en Van Royen, van die
beslissing in kennis, hun gelijktijdig zijn voornemen meedelende hen met
Damme als gelijkgerechtigden in een directorium te benoemen en hun
tevens opdracht gevend een wetsontwerp met toelichting en een overzicht
van de op handen zijnde reorganisatie samen te stellen.
Op 25 september kreeg Damme, door Bongaerts voor enige dagen naar
Den Haag ontboden, voor het eerst kennis van deze beslissing met opdracht
medewerking aan bedoeld wetsontwerp te verlenen, bij welke gelegenheid
de minister de mening uitsprak, dat bet Kabinet waarvan zijn ambtsvoorganger Van Swaay deel uitmaakte, geen principii:He beslissing omtrent de
bedrijfsleiding genomen had. Damme achtte zich ambtshalve verplicht
zijn medewerking te verlenen, vroeg echter aan oud-minister Van Swaay
alsnog bevestiging van hetgeen deze bij zijn benoeming aan hem had meegedeeld, waarop laatstgenoemde hem het volgende briefje zond: ,In antwoord op Uw schrijven van gisteren heb ik de eer U te berichten, dat de
vorige Regeering meer dan eenmaal besliste, dat de hoogste Ieiding bij het
P.T.T. bedrijf behoorde te berusten bij een enkel persoon; van eenig rnisverstand kan daarbij geen sprake zijn. lndien de tegenwoordige Regeering
op deze beslissing wenscht terug te komen, zal zij daarvoor hare redenen
moeten hebben, die mij echter onbekend zijn" 101).
Op 15 oktober vond een nadere bespreking plaats tussen Bongaerts en
Damme, waarbij de minister te kennen gaf, dat bij zijn beslissing in geen
enkel opzicht rninder waardering voor Damme's persoon een rol speelde.
In een scherp gesteld persoonlijk schrijven aan de minister van 23 oktober
,na emstig beraad en het plegen van overleg met personen, die van de
verhoudingen bij het Postbedrijf en overigens hier te Iande beter dan hijzelf
op de hoogte waren" 102), verklaarde Damme die verzekering met genoegen
vemomen te hebben en daaraan grote invloed toe te kennen op de houding,
die hij verder in de gegeven omstandigheden meende te moeten aannemen 103) . Hij schreef echter door een en ander zeer pijnlijk te zijn getroffen
100) De referendaris Mr. W. A. baron van Ittersum, die tezamen met een adjunct-commies belast was met de zaken, die de PTT en de Rijkspostspaarbank
betroffen.
101) Aldus geciteerd door Damme in zijn nota aan minister van Waterstaat
Vander Vegte van 24 maart 1926, no. 7842, Kab. Inrniddels voert dit brief.le van
Van Swaay nog eens duidelijk tot de conclusie, dat die bes/issingen van de vorige
regering genomen moeten zijn na mei-juli 1924, toen Van Swaay aan Duynstee
meedeelde, dat zijn mening omtrent de Ieiding van het Staatsbedrijf was gevormd
en hij besloten had een directie van drie directeuren in te stellen, en - mede
gezien het onderhoud van Van Swaay met Damme op 6 maart 1925- reeds v66r
de definitieve indiening van het rapport-Van Royen op 30 maart 1925.
102) Aldus Damme in zijn in de vorige noot aangehaalde nota aan minister
Vander Vegte van 24 maart 1926.
103) Arch. PTT, brief van Damme aan Bongaerts van 23 okt. 1925, no. 7643,
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en wei om een viertal redenen. Ten eerste omdat verandering in de Ieiding
eerst dan kon en mocht worden overwogen, wanneer onomstotelijk gebleken was, dat een algemeen belang haar gebood of wanneer de drager
van het gezag geen waarborgen bood in zijn persoon voor richtige functionering van de dienst. Ten tweede, omdat zijn gezag als directeur-generaal
ernstig dreigde te worden geschaad door 's ministers opdracht en aanwijzing
buiten zijn weten en zonder dat zijn mening gevraagd was. Ten derde,
aangezien Duynstee en Van Royen de opdracht hadden aanvaard zonder
hem, hun chef, die voor hen gemakkelijk bereikbaar was en wiens verblijfplaats zij kenden, te verwittigen. En ten slotte, daar hem medewerkers
werden toegedacht, in wier keuze hij zelfs niet gehoord was. Ofschoon hij
stelde, dat het niet aan hem was de minister ten aanzien van de opdracht
als zodanig, van de wijze en het tijdstip waarop zij gegeven was en van de
keuze der leden van het direcorium rekenschap te vragen, wenste hij zelfstandig te beoordelen in hoeverre hij Duynstee en Van Royen met betrekking
tot hun miskenning der hierarchische eisen zou hebben te corrigeren.
Zijn eerste bedenking achtte hij de gewichtigste en hij noemde zijn
principiele bezwaren tegen een directorium. Deze bezwaren waren niet
aileen gegrond op een langjarige ervaring in de Ieiding van een publieke
dienst, doch vonden tevens steun in hetgeen viel waar te nemen bij het
beheer van andere publieke instellingen in binnen- en buitenland. Bij de
Artillerie-Inrichtingen hier te Iande en bij de Staatsspoor- en Tramwegen
in Nederlands-lndie was men na een korte periode van meerhoofdige
directie daarvan teruggekomen 104). Bij de Staatsmijnen in Limburg en bij
de Nederlands-Indische Spoorwegmaatschappij bestond op papier een
directorium van drie gelijkgerechtigde leden, doch in feite trad in beide
gevallen een persoon als de werkelijk gezaghebbende op en werd als zodanig
algemeen erkend. Geen enkel geval was hem bekend, waar de praktijk bij
zulk een organisatie aan de theorie beantwoordde.
Dat de commissie-Van Royen tot een andere conclusie kwam, verklaarde
hij ten slotte, had voor hem geen grote betekenis. ,Het meerendeel harer
Kab. Wij ontleenden hieraan ook bovenstaande gegevens over het optreden
van Bongaerts tijdens zijn afwezigheid.
104) De door Damme hier gegeven voorstelling van zaken klopt wat betreft
de Staatsspoor- en Tramwegen in Nederlands-Indie niet met de feiten, zoals die
beschreven worden door S. A. Reitsma in diens Gedenkboek der Staatsspoor- en
Tramwegen in Nederlandsch-Indie. 1875-1925, (Weltevreden, 1925), biz. 99-101.
Met de uitbreiding van dat bedrijf, zo vermeldt deze, onstond bij eenhoofdige
Ieiding van het geheel een toenemende overbelasting van het centrum. Damme
had dit vanaf het begin van zijn optreden als diensthoofd voorzien en had dit bij
de reorganisatie van 1917 willen ondervangen door een collegiaal bestuur, waarvan
toen echter op verzoek van de departementschef was afgezien. Bij zijn aftreden
in 1919 kwam hij anderrnaal op zijn oorspronkelijke plan voor een uit drie !eden
bestaand bestuur terug. De Indische regering stemde er toen mee in, zodat bij
wijze van tijdelijke maatregel een driehoofdige bestuur optrad. In 1921 weigerde
de minister van Kolonien De Graaf echter ,om principieele redenen" het driehoofdige bestuur definitief in te voeren, waarna in 1922 tot een eenhoofdig
bestuur werd teruggekeerd. Duynstee maakte de minister hierop reeds attent.
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leden heeft de werkzaamheden van den directeur-generaal slechts uit de
verte en hoogstens vanaf den drempel van diens ambtsvertrek kunnen
gadeslaan. De waarde van haar advies is voor mij dan ook al zeer gering
en staat verre achter bij dat der commissie Nolting en der commissie Rink,
wier leden op veel grooter ervaring en breeder gezichtsveld kunnen bogen".
Op alle genoemde gronden meende Damme dan ook het gedachte ontwerp met alle kracht en ernst, die in hem waren, te moeten ontraden. Hij
was overtuigd, dat aldus het landsbelang niet zou worden gediend. ,lk acht
het ontwerp gevaarlijk voor het welslagen van den dienst, een bedreiging
voor de rust en een kaakslag voor het thans aan het bewind zijnde gezag,
dat zich naar zijn beste weten van zijn taak heeft gekweten". Hij drong dan
bij de minister aan op de instelling van een Postraad, waartoe reeds diens
ambtsvoorganger het voornemen had. Aan die Raad, ,waarvan de !eden
gedacht zijn met breeden kijk op het maatschappelijk- en bedrijfsleven, en
vreemd aan persoonlijke aspiraties", zou de vraag kunnen worden voorgelegd, wat 's lands belang eiste: een directeur-generaal, een directorium met
een boven de anderen gestelde president, ofwel een directorium met gelijkgezaghebbende leden. Bij juiste keuze vreesde hij het antwoord niet en hij
zou zich daarbij kunnen neerleggen. Dan zouden ook de Kamers behoorlijk
worden voorgelicht. ,Geschiedt dit niet, dan vraag ik mij af, wat zij wei
moet denken van een ontwerp, dat aanhangig gemaakt wordt tot wijziging
van een systeem, dat na rijp beraad en ernstig overleg door de Regeering is
gekozen en dat thans luttele maanden daarna, zonder dat zich eenig incident heeft voorgedaan, weder wordt verlaten om plaats te maken voor zijn
antipode . . . Mijn persoonlijk belang en de mij gedane toezeggingen,
ofschoon ik ook daarvoor op Uwe bescherming zou mogen rekenen, zijn
bijzaak, die ik niet wil Iaten gelden, maar ik reken er vast op, dat Uwe
Excellentie met mij het mij toevertrouwde dienstvak zal willen omhoog
heffen, hetgeen enkel kan geschieden, indien beiderzijds getracht wordt
en gelegenheid gegeven wordt elkaar in eerlijke en openhartige meeningsuiting te begrijpen en te verstaan". Wellicht, zo besloot hij, vond de minister
termen om de ministerraad, alvorens verder te besluiten, van zijn schrijven
in kennis te stellen, om hem daarna te berichten tot welke consideratien het
die raad en de minister aanleiding had gegeven.
Op 27 oktober belde Darnme de minister, die voor enige tijd met verlof
zou gaan, op om naar het resultaat van zijn brief te informeren. Bongaerts
antwoordde, dat dit niet zou zijn zoals door Damme beoogd was en dat
bepaaldelijk overlegging van zijn schrijven aan de ministerraad niet zou
plaats hebben. Damme vroeg daarop nog of Bongaerts bezwaar had tegen
uiteenzetting van zijn standpunt aan de minister-president. De minister
maakte daartegen inderdaad bezwaar en voegde aan de beantwoording
van Damme's vragen bovendien verwijten toe, die voor laatstgenoemde
aanleiding werden hem nog dezelfde dag een brief te zenden om het misverstand uiteen te zetten, waarop volgens hem die verwijten ten dele berustten.
Het eerste verwijt was, dat Damme niet v66r zijn vertrek naar Parijs een
22
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voorstel had ingediend tot instelling van een Postraad, hetgeen de minister
op grond van Damme's hiervoor genoemde brief van 12 augustus verwacht
had.
Damme ontkende, dat dat uit zijn brief te lezen was. Het had overigens
wel in zijn voornemen gelegen, maar hij had het materiaal te laat van Van
Royen ontvangen om het nog v66r zijn vertrek behoorlijk te bestuderen en
af te doen. Hij had de stukken mee naar Parijs genomen en ze mee teruggebracht, toen de minister hem naar Den Haag ontbood. Toen hem daar
echter de plannen van Bongaerts gebleken waren, had hij ze niet meer ingediend. Omwerking in de door de minister bedoelde zin was door hem
direct ter hand genomen en hij hood nu de beide ontwerp-Koninklijke
Besluiten - een voor een organisatie met een directeur-generaal en een
voor die met een directorium- aan Bongaerts aan. Van het tweede ontwerp
stelde hij afschriften in handen van Van Royen en Duynstee met verzoek
daarover hun zienswijze te geven. De minister zou daarvan zo spoedig
mogelijk in kennis worden gesteld.
Het tweede verwijt van Bongaerts gold het feit, dat Damme zich niet zou
hebben gehouden aan de afspraak betreffende de opstelling van een overzicht van hetgeen voor de reorganisatie moest geschieden. Damme stelde
daartegenover, dat was overeengekomen, dat de minister na terugkeer van
zijn verlof zulk een overzicht zou ontvangen.
Ten slotte vroeg Damme van de minister te mogen vernemen, dat de
geuite twijfel aan de stiptheid, waarmee hij aan de ontvangen opdrachten
had voldaan, was weggenomen 105) .
Op 3 november zendt hij dan aan Bongaerts het gevraagde overzicht van
de gedachte gang van zaken betreffende de reorganisatie, voorzien van de
handtekeningen van Duynstee en Van Royen naast de zijne, waarbij hij
tevens meedeelt, dat ook over het tweede ontwerp-Koninklijk Besluit, dat
hij bij zijn brief van 27 oktober had aangeboden, tussen hem en de beide
andere heren nagenoeg overeenstemming was verkregen en dat de minister
binnen enkele dagen een enigszins gewijzigd ontwerp zou ontvangen 106).
Bedoeld overzicht zou in de vorm van een ,Nota houdende aanteekeningen
betreffende de reorganisatie van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie
en Telefonie als bijlage aan de Memorie van Antwoord bij de PTT-begroting
voor 1926 worden toegevoegd 107).
105) Arch. Waterstaat, no. 494/1925, brief van Damme aan Bongaerts d.d.
27 okt. 1925, no. 7644 bis, Kab., waarin hij ook een verslag geeft van genoemd

telefoongesprek. Waar Damme schrijft, dat de minister bezwaar maakte tegen
uiteenzetting van zijn standpunt aan de minister-president, tekent Bongaerts in
de marge aan: ,neen; ik heb het U in Uw eigen belang afgeraden ... " En als
Darnme het over verwijten van de minister heeft, noteert deze: ,vragen, geen
verwijten".
106) Arch. P'IT, brief van Damme aan Bongaerts van 3 nov. 1925, no. 7648, Kab.
107 ) Een exemplaar hiervan berust nog in het archief PTT bij de brief van de
minister van Waterstaat aan de voorzitter van de ministerraad van 27 nov. 1925,
no. 5. Bongaerts had aanvankelijk een suppletoir wetsontwerp op de P1T-begroting
voor 1925 opgesteld, ten einde de Staten-Generaal daarin te kennen, maar de
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Zover zou het echter niet komen, immers op 11 november werd, zoals in
de aanvang reeds gezegd, het Kabinet demissionair. Op 12 november had
Damme nog een onderhoud met Bongaerts, waarbij laatstgenoemde het door
de directeur-generaal aangeboden ontwerp vaststelde. Twee dagen later
zond deze de verder benodigde stukken voor de ministerraad en het te
zijner tijd aan de koningin te richten schrijven met bijlagen aan de minister
toe 108), die ze op 16 november ter circulatie doorzond aan de voorzitter
van de ministerraad, op 27 november gevolgd door de Memorie van Antwoord en de genoemde Nota, zoals hij die aan de Kamer wilde overleggen.
In de vergadering van de ministerraad van 8 december werden deze voorstellen van Bongaerts betreffende de reorganisatie van het Staatsbedrijf
in beginsel aanvaard. Hem werd echter meegedeeld, dat een definitieve
beslissing op dat moment nog niet genomen kon worden. Dat zou eerst
kunnen geschieden na oplossing van de kabinetscrisis. Bongaerts werd
daarom verzocht de zaak later opnieuw in de ministerraad te brengen.
,In verband met het bovenstaande zullen thans nog geen maatregelen tot
reorganisatie kunnen worden genomen" 109). Een staatsrechtelijk normale
gang van zaken, waarmee men deze aangelegenheid voorlopig als afgedaan
zou kunnen beschouwen.
Het feit, dat de ministerraad in beginsel zijn voorstellen aanvaardde,
was voor Bongaerts ongetwijfeld een succes. Het uitstel van een definitieve
beslissing zal zeker niet met zijn bedoelingen gestrookt hebben. Damme,voor
wie zich na 11 november geheel nieuwe perspectieven geopend hadden,
bleef inmiddels zijn functie uitoefenen op basis van de beginselen, waarop
minister Van Swaay destijds zijn benoeming had gefundeerd. Dat bij de
samenwerking met een - bovendien demissionaire - minister, die de
tegenovergestelde beginselen was toegedaan, een hoogst kwalijke toestand
ontstond, zal zonder meer duidelijk zijn, waarbij Damme's autoritaire aard
en Bongaerts' ijdelheid ook in het persoonlijke vlak aan de reeds op zakelijke gronden bestaande spanningen een extra dimensie gaven. Bongaerts
die, om zijn doel te bereiken, kennelijk gedacht heeft slechts de wedloop
met de tijd te moeten winnen, nam aile middelen te baat die hem ten dienste
stonden en balanceerde daarbij meer dan eens op de rand van het constitutioneel toelaatbare c.q. gebruikelijke. Damme bleef daartegenover een zeer
zelfbewuste houding aannemen en pareerde telkens weer opnieuw in beheerste en scherp gestelde formuleringen de aanvallen van de minister.
Dat de directeur-generaal zich niet had vergist, toen hij zich afvroeg,
wat de Kamer wei moest denken van deze plotselinge wijziging in het standpunt van de regering, bleek al spoedig. Het Voorlopig Verslag bij de PTTbegroting voor 1926, gedateerd 3 november 1925, had nog geconstateerd:
ministerraad achtte inzending daarvan niet nodig, omdat de maatregel bij K.B.
kon worden genomen.
108) Arch. PTI, brief van Damme aan Bongaerts van 14 nov. 1925, no. 12927 bis,

s. 109

) Brief van de voorzitter van de ministerraad aan Bongaerts van 10 december
(er staat verkeerdelijk: november) 1925, no. 324, afd. Kabinet M.R.
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,Verscheidene leden verklaarden met genoegen te bebben gezien, dat
blijkens de benoeming van een nieuwen directeur-generaal van dit bedrijf
tbans een definitieve beslissing is genomen omtrent den vorm der bedrijfsleiding. In bet midden latende, of voor een bedrijf als dat der posterijen,
telegrafie en telefonie een directorium, dan wel een eenhoofdige Ieiding de
voorkeur verdient, verheugen zij zich er over, dat thans weder een stabiele
toestand op dit punt was ontstaan".
Spoedig bleek echter reeds naar buiten te zijn doorgelekt, dat de toestand helemaal zo stabiel niet was. In De Vrijheid van 18 november schreef
het Kamerlid Boon dater, in weerwil van bet feit dat de keuze ten slotte was
gevallen op een eenhoofdig bestuur, toch weer zeer sterke aanwijzingen
waren, dat aangestuurd werd op een directorium, waarvoor de demissionaire minister van Waterstaat was gewonnen (cursivering van schr.) en
waarbij de directeur-generaal, die tot bet driemanschap zou behoren, zich
zou hebben neergelegd. Hij herinnerde er aan, dat door hem en de beer
Duys in de Kamer op 3 april1924 reeds zeer duidelijk gezinspeeld was op het
feit, dat de hoofdinspecteur, die ,thans in den Haag voor een belangrijk
deel de lakens uitdeelt en aan wiens benoeming politieke invloeden niet
vreemd waren" - het is wederom Duynstee op wie hij doelt - zich zelf
sterk op de voorgrond drong. En hij vroeg zich tevens af, of ook de tegenwoordige directeur-generaal te weinig krachtig zou zijn om aan deze invloeden bet hoofd te bieden.
Op dezelfde 18de november stelde Boon in de Tweede Kamer een drietal
schriftelijke vragen aan minister Bongaerts. Is bet juist, dat de minister de
eenhoofdige Ieiding bij PTT wil vervangen door een meerhoofdige? Welke
zijn de motieven, die de minister doen afwijken van de beslissing van zijn
ambtsvoorganger Van Swaay? Wilde minister aan de Staten-Generaal aile
gegevens verstrekken, die hen in staat stellen de wisseling van stelsel te
beoordelen?
Bongaerts zwijgt en weet blijkbaar inmiddels de ministerraad dermate
onder druk te zetten, dat deze bezwijkt. Op 21 januari 1926 werd aan
Damme door de chef van de Afdeling Posterijen en Telegrafie van het
departement van Waterstaat en op last van de minister in tegenwoordigheid
van Duynstee en Van Royen, namens de minister meegedeeld, dat de instemming van de ministerraad was verkregen tot indiening der voorstellen,
die dus o.a. tot instelling van een meerhoofdige directie moesten voeren,
aan de Kroon. De minister gaf daarbij nog een drieledige opdracbt:
1. enkele wijzigingen in de ontwerpen aan te brengen, o.a. deze, dat de voorzitter
van het directorium niet door de Kroon zou worden benoemd, doch zou
optreden krachtens een door de minister van Waterstaat te trelfen regeling,
die eventueel ook vervulling van deze functie bij toerbeurt zou kunnen voorschrijven;
2. een schrijven aan de Kroon te ontwerpen, waarin zou worden gezegd, dat en
waarom werd afgeweken van de verzekering, door Van Swaay aan de Koningin
op haar verzoek gegeven, dat door Damme's benoeming het directie-vraagstuk
bij het Staatsbedrijf definitief was opgelost;
3. de gevraagde stukken aan de minister aan te bieden met een schrijven, dat door
hem Darnme, Van Royen en Duynstee ondertekend zou zijn.
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Een dag later, 22 januari, antwoordt Damme, dat aan het gereedmaken
van de sub 1 en 2 bedoelde stukken met de meeste spoed gewerkt wordt.
Zoals hij echter reeds aan genoemde Afdelingschef had meegedeeld, kon
hij tot zijn leedwezen aan het derde gedeelte van de opdracht geen gevolg
geven. ,Aannemende, dat het Uwe bedoeling is de meening der genoemde
Heeren over de ontwerpen te Ieeren kennen, heb ik hun verzocht daarvan,
hetzij ieder afzonderlijk, dan wei gezamenlijk, te doen blijken. Bij de ontwerpen zal ik hunne brieven voegen en het geheel van een begeleidend
schrijven van mij persoonlijk doen vergezeld gaan".
Intussen achtte hij zich verplicht de minister reeds aanstonds mee te
delen, dat hij een tweetal ernstige bezwaren had, nl. ten eerste tegen de
sub 1 bedoelde wijziging en ten tweede tegen het feit, dat hij zich bij het
volgen van de thans voorgenomen weg aan een zo ingrijpende wijziging
van zijn positie zou moeten onderwerpen, zonder dat van zijn daartegen
bestaande bezwaren door enige andere instantie dan door de minister was
kennis genomen en zonder dat ook overigens het pro en contra in dit
vraagstuk duidelijk tot uiting zou kunnen komen.
Wat zijn bezwaar tegen punt 1 van 's ministers opdracht betrof, merkte
Damme nog op, dat bij een regeling als de hier ontworpene, die aan de
voorzitter van het directorium iets grotere bevoegdheid toekende dan bij het
staatsbedrijf en de meeste particuliere bedrijven met soortgelijke bedrijfsvorrn het geval was, de benoerning van die voorzitter door een lager orgaan
dan dat, hetwelk de directieleden als zodanig benoemde en zulks op een
voet, die toeliet dat het persoonlijke karakter der benoeming daaraan
werd ontnomen - een regeling die elders zo goed als niet werd aangetroffen
- hem een anomalie toescheen, die tot grote praktische bezwaren aanleiding kon geven. ,Dat voor mij persoonlijk een dergelijke regeling nog
veel grievender zou wezen dan de aanvankelijk ontworpene reeds is, behoeft nauwelijks te worden vermeld".
Zijn tweede bezwaar betrof een gang van zaken, die hij zo nadelig achtte
voor 's lands belang en die zodanig streed tegen zijn persoonlijke rechtvaardigheidsgevoel, dat hij de minister nadrukkelijk verzocht goed te keuren,
dat bij de aan de koningin te zenden stukken een nota van zijn hand werd
gevoegd, waarin hij zijn mening over deze aangelegenheid ,met inbegrip
van de wijze van behandeling" kenbaar maakte.
Aangezien voltooiing van de opdracht, waarrnee Bongaerts de grootste
spoed betracht wenste te zien, uiteraard van diens antwoord op zijn brief
afhing, evenals de overweging van hetgeen hem verder te doen stond, zo
besloot Damrne, hield hij zich voor een zeer spoedige mededeling van de
zienswijze van de minister aanbevolen 110).
Reeds de volgende dag echter, 23 januari, bood de minister de ontwerpKoninklijke Besluiten betreffende de instelling van een directorium en een
Postraad met een toelichting en de meergemelde Nota aan de koningin
aan lll). In het begeleidende schrijven, opgesteld door Van Royen, heet het
110)

Arch. PIT, brief van Damme aan Bongaerts van 22jan. 1926, no. 7756, Kab.

lll) Schrijven van 23 jan. 1926, no. 7758, Kab.
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o.a.: ,Bekend met de dringende behoefte, welke ten opzichte van dit Staatsbedrijf bestond, om verschillende maatregelen, zoowel van principieel
organisatorischen als van exploitatieven aard, in te voeren, deed ik terstond na rnijn optreden het noodige voorbereiden, o.m. ter concipieering
van de onderhavige ontwerpen. Het intreden van de crisis deed de aanbieding aan Uwe Majesteit aanhouden, nadat de Ministerraad van mijne
voorstellen had kennis genomen en daaraan zijne goedkeuring had gehecht.
Dat ik thans, niettemin, en dit in overeenstemming met het gevoelen van
dien Raad, er toe meende te moeten overgaan de besluiten aan Uwe Majesteit zeer eerbiedig ter bekrachtiging aan te bieden, vindt zijn grond hierin,
dat de belangen van het bedrijf inrniddels niet meer gedoogen de wenschelijk
geachte maatregelen !anger te verschuiven." Het einde van deaanbiedingsbrief luidde in het concept van Van Royen: ,De thans in functie zijnde
Directeur-Generaal is bereid bevonden in de nieuwe directie zitting te
nemen". Damme had bier in margine van gemaakt: , ... is ondanks tegen
de ontworpen regelingen bij hem bestaande zakelijke en persoonlijke
bezwaren bereid bevonden in de nieuwe directie als voorzitter zitting te
nemen".
Bongaerts had deze hele laatste alinea geschrapt en de volgende passage
aan de brief toegevoegd: ,In de laatste zinsnede van den tot U we Majesteit
gerichte missive van mijn ambtsvoorganger van 27 April1925, no. 52a 112)
mocht deze eerbiedig de verzekering geven dat de aandacht der Regeering
in 't bijzonder zou gevestigd blijven op de vraag of het wenschelijk geacht
moet worden naast den Directeur-Generaal andere Directeuren werkzaam
te stellen. Zooals rnij bij onderzoek is gebleken heeft de vorige Regeering,
bij de behandeling van deze aangelegenheid in den Ministerraad, zich
volkomen onbelemmerd den weg naar een directorium opengehouden".
En verder: ,Aangezien de twee Directeuren naast den Directeur-Generaal
en niet onder dezen worden werkzaam gesteld heeft de Regeering gemeend
ook voor hen den titel van Directeur-Generaal te moeten kiezen. Zij komt
aldus tot de driehoofdige leiding van het Staatsbedrijf der Posterijen,
Telegrafie en Telefonie, nauw aansluitend aan de door de comrnissie Van
Royen voorgestelde".
Gaat men er van uit, dat minister Bongaerts voldoende intelligentie
bezat om de juiste zin te vatten van het schrijven van Van Swaay van 27
april 1925, waarin de superpositie van de directeur-generaal uitdrukkelijk
werd vooropgesteld, ook indien in een later stadium andere directeuren
naast hem mochten worden geplaatst - waarvan men nog eens een bevestiging vindt in diens briefje aan Damme van najaar 1925 113) - dan
blijft niets anders over dan aan te nemen, dat hij bewust de bedoelde passage heeft losgemaakt uit de context, waarin zij was geplaatst, om haar te
gebruiken bij een argumentatie, die geheel met die context in strijd was.
Waarin men nog eens gesterkt wordt door het feit, dat hij zelf in het tweede
112)

113)

Zie hiervoor biz. 332.
Zie hiervoor biz. 335.
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punt van zijn opdracht aan Damme, Van Royen en Duynstee van 21
januari uitdrukkelijk spreekt van bet ,afwijken" van de verzekering, door
Van Swaay aan de koningin op haar verzoek gegeven, dat door Damme's
benoeming bet directie-vraagstuk bij bet Staatsbedrijf definitief was opgelost 114).
Het antwoord, dat Damme in zijn brief van 22 januari aan de minister
gevraagd had, werd van andere vorm en inhoud dan hij verwacht zal hebben. Met de hand geschreven op een blanco vel papier, zonder nummer en
gedateerd 29 januari luidde het: ,De wijze waarop in den laatsten tijd in
vele gevallen de behandeling van de aan Uw beheer toevertrouwde bebelangen der P.T. en T. door U geschiedt, heeft op rnij den indruk gemaakt
dat het, ter voorkoming van erger, voor Uw zenuwgestel gewenscht is, dat
U eenigen tijd rust neemt. Derbalve verleen ik U bij dezen een verlof van
een maand, ingaande 1 Februari a.s. Uwe vervanging gedurende dien tijd
zal dan zijn te regelen overeenkornstig art. 5 van het K.B. van 8 Mei 1920,
no. 62" 115).
Waarop Damrne de volgende dag op hoofdbestuurspapier kort en nuchter
antwoordt: ,Naar aanleiding van Uw schrijven van 29 dezer, zonder
nummer, beb ik de eer Uwer Excellentie mede te deelen, dat ik van bet
daarin vermeld verlof geen gebruik zal maken en derbalve rnijne werkzaamheden zal blijven verrichten" 116).
In dezelfde vorm als zijn vorige brief schrijft Bongaerts op 30 januari,
dat bet antwoord van Damme, door hem die ochtend ontvangen, hem
verwonderd had. ,In mijne nota van gisteren heb ik den zachtsten vorm
gekozen om U een tijd rust te geven, omdat ik de overtuiging heb, dat U
rust noodig hebt in het belang van het bedrijf, waarvan ik de verantwoordelijkheid draag. Mocht U van oordeel blijven, dat U tegen de door rnij
gewenscbte regeling van een verlof kunt ingaan en dat U derhalve Maandag
Uwe gewone functie wilt blijven waarnemen, dan moet U zich op ernstige
maatregelen rnijnerzijds voorbereid houden. Met aandrang moge ik U
wijzen op de moeilijkheden die U staat voor U zelf en voor het Staatsbedrijf te scheppen. Ik vertrouw dan ook, dat U bij nader inzien met kalmte
den wijzen weg zult weten te kiezen" 117).
De daarop volgende dag, 31 januari, antwoordt Damme op deze nota o.a. :
,Ook thans moet ik herhalen dat ik mij persoonlijk volkomen in staat
acht om rnijne werkzaamheden naar bebooren te blijven waarnemen en dat
ik dus uit Uwe voor rnij geheel onverwachte nota's meen te moeten afleiden, dat Uwe Excellentie het noodig acht rnij, zonder ook maar eenigszins
toe te lichten, waarop de verkregen indruk om trent mijn zenuwgestel steunt,
Zie hiervoor biz. 340.
De laatste alinea van art. 5 van het K.B. van 8 mei 1920, no. 62, daaraan
toegevoegd bij K.B. van 5 aug. 1922, no. 38, luidde: ,Bij afwezigheid of ontstentenis
wordt de Directeur-Generaal als zoodanig vervangen door den oudsten aanwezigen
hoofdinspecteur der posterijen en telegrafie in rang".
116) Arch. PIT, brief van Damme aan Bongaerts van 30jan. 1926, no. 7764, Kab.
117 ) Bongaerts schreef zijn brief op zaterdag 30 januari; maandag was dus
1 februari.
114)
115)

344

DE LEIDING VAN DE PTT IN DE JAREN

1924-1926

eenigen tijd de Ieiding van het Staatsbedrijf der P.T.T. te ontnemen. Dit
geeft aan deze zaak een voor mij hoogst grievend karakter". Hij geeft de
minister na ernstig nadenken in overweging geen beslissing in dezen te
nemen alvorens hem in de gelegenheid te hebben gesteld om kennis te
nemen van de feiten, waarop meergenoemde indruk was gegrond 118).
Op I februari ontbood Bongaerts vervolgens Duynstee en Van Royen
bij zich en deelde hun mede, dat Damme wat rust nodig had en hij hem
verlof had gegeven. Gevraagd of zij persoonlijk te klagen hadden over het
optreden van Damme, gaven zij te kennen dat bepaalde feiten van betekenis
niet konden worden genoemd. De houding van Damme ,kenmerkte zich
door afsnijding van alle gedachte aan samenwerking op den voet van gelijke
verantwoordelijkheid of gelijkgerechtigdheid. Zijn standpunt was blijkbaar
dat hij in alle opzichten de aileen bevelende Drg.119) was. Een aangename
samenwerking is er niet. Wij zouden zijne houding in positieven zin niets
ernstigs kunnen afdingen. Zij is eerder hinderlijk door hare negativiteit" 120).
De volgende dag, 2 februari, verleende Bongaerts daarop een onderhoud
aan Damme, waarbij hij een aantal feiten opnoemde, die volgens hem op
onvoldoende medewerking bij de verwezenlijking van de inzichten der
regering wezen, feiten, die blijk gaven van minder goede behandeling van
zijn personeel en feiten, waaruit gemis aan openhartigheid zou spreken bij
de mededeling van gebeurtenissen, die hadden plaats gehad of gemis aan
bereidheid tot erkenning van gemaakte fouten. Bongaerts verklaarde aanvankelijk de bedoeling te hebben gehad Damme over deze zaken ter verantwoording te roepen, nadat deze de rust zou hebben genoten, die hij
noodzakelijk achtte, doch dat hij de directeur-generaal niet de onheuse
bejegening wilde aandoen hem thans te Iaten gaan zonder, ,zij het terloops",
enkele feiten vermeld te hebben.
Ret belangrijkste was zijn oordeel, dat Damme voiJediger dan geschied
was rekening had moeten houden met de wens van de regering om de
Ieiding van het Staatsbedrijf aan een directorium toe te vertrouwen. Met
name had de minister verwacht, dat in belangrijke aangelegenheden aan
Damme's voorstellen overleg met Van Royen en Duynstee was voorafgegaan en dat daarvan bij de aanbieding was gewag gemaakt. Dat was nimmer gebeurd.
Damme stelde hiertegenover, dat dit niet was geschied uitsluitend vanuit
een opvatting van hetgeen in de gegeven omstandigheden als de juiste
gedragslijn was te beschouwen, die naar zijn oordeel geheel verdedigbaar
was en door de minister van Waterstaat tot dusver niet was bestreden, zodat
hij deze bedenking thans voor het eerst vernam. Een van de elementen,
waardoor zijn gedragslijn was bepaald, bestond in zijn plicht om de bestaande organisatie en de daarin thuis behorende verhoudingen te besten118) Agendanurnmer: 31 jan. 1926, no. 7767, Kab. De briefwerd ook op blanco
papier, zonder nummer, verzonden.
119) De gebruikelijke afkorting voor: directeur-generaal.
120) De gegevens in deze alinea zijn ontleend aan een uitvoering verslag dat
Duynstee schreefvan de gebeurtenissen van 1-3 februari; Arch. PTI, G 51/3, no. 11.
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digen zolang voornemens tot wijziging daarvan nog niet de sanctie hadden,
die deze behoefden om grondslag van beleid te kunnen vormen. Een en
ander had hem overigens niet belet de betrokken hoofdambtenaren in meer
zaken te blijven kennen dan onder zijn voorgangers het geval placht te
zijn. Verder meende hij niet te mogen en ook niet te behoeven te gaan,
mede in verband met de nadrukkelijke opdracht geen onderwerpen, die
deel uitmaakten van de reorganisatie ter hand te nemen, eer directorium
en Postraad verwezenlijkt waren.
Uit Bongaerts' verdere bezwaren tegen Damme bleek herhaaldelijk, dat
mededelingen van derden, zonder toelichting van de zijde van laatstgenoemde, als basis voor het oordeel van de minister hadden gediend. Noemen wij hier nog slechts het verwijt van Bongaerts, dat hem de zekerheid
ontbrak dat Damme de correspondentie, die geheim behoorde te blijven,
geheirn zou houden, daar hij niet beedigd was en de minister was gebleken,
dat Damme zijn - bovenaangehaalde - brief van 23 oktober 1925 aan
enige personen buiten de dienst had laten lezen. Aan het einde van het
onderhoud verklaarde Bongaerts, dat Damme's toelichtingen zijn indruk,
dat hij rust behoefde, niet hadden gewijzigd, waarop Damme te kennen gaf
de zaak nader te zullen overdenken.
Nog dezelfde dag kwam Damme in een brief aan de minister, waaraan
toegevoegd een door hem zelf opgemaakt uitvoerig verslag van het gesprek,
op dit onderhoud terug 121). Naar zijn mening was de indruk, waarop oordeel en beslissing van de minister gegrond waren, grotendeels ontstaan
onder eenzijdige belichting der betrokken aangelegenheden en ten dele
door zonder meer af te gaan op inlichtingen, die van niet altijd onpartijdige, zij het in vele gevallen voor hem verborgen gehouden zijde waren
verstrekt. Dit laatste was ook het geval met 's ministers zeer ernstige
verwijt, dat hij het briefgeheim zou hebben geschonden door zijn brief van
23 oktober aan meerdere personen buiten de dienst ter lezing te geven,
welk door de minister blijkbaar als waar aangenomen feit hem aanleiding
had gegeven op Damme 's bureau, buiten hem om, te doen informeren of
hij de ambtseed had afgelegd. Ook ten aanzien van dit punt stelde hij een
pertinente ontkenning tegenover de aantijging van de minister en hij beval
zich dan ook aan de na men te vernemen van de personen, die de brief in
de vorm, waarin hij aan de minister verzonden was, gelezen zouden hebben.
Ten slotte verzocht hij Bongaerts goed te keuren, dat hij niet met verlof
zou gaan eer hij in staat was gesteld volledig kennis te nemen van en zich
volledig te verantwoorden over hetgeen hem ten laste werd gelegd. ,Uwe
Excellentie zal het met mij eens zijn, dat een verlofin dezen vorm het karakter draagt eener correctie en dat het niet meer dan redelijk is ook mij te
geven, wat lageren ambtenaren uitdrukkelijk is gewaarborgd: gelegenheid
ot verantwoording eer tot correctie wordt overgegaan. In het vertrouwen,
121 ) Arch. PIT, brief van Damme aan Bongaerts van 3 febr. 1926, no. 7772,
Kab. In de brief spreekt Damme, als hij het over bet onderhoud met de minister
heeft, over ,heden".
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dat Uwe Excellentie dit verzoek zult billijken, meen ik mijn dienst te moeten
blijven verrichten".
Ret was 3 februari toen Bongaerts deze brief ontving. Of hij nog op dit
verzoek is teruggekomen vonden wij niet. Inmiddels bevond Damrne zich
op deze dag gewoon op zijn werkkamer. Toen Van Royen dit telefonisch
aan de minister meedeelde, ontbood deze hem met Duynstee en Hofker
andermaal bij zich, deelde hun mee dat Damrne niet in het toegekende
verlof wilde berusten en vroeg hun, welke middelen hem verder ten dienste
stonden. Ret resultaat was, dat de heren hem nog dezelfde avond een ontwerp-beschikking toezonden, waarin de minister Damrne voor de tijd dat
hem verlof wegens gezondheidsredenen was verleend - de maand februari
- van het ambt van directeur-generaal der P en T onthief, diens bevoegdheden aan zich trok en bepaalde, dat de uitoefening van die bevoegdheden
gedurende genoemde maand zou geschieden door Hofker, Van Royen en
Duynstee 122). In de ochtend van 4 februari werd Van Royen opnieuw bij
de minister ontboden om deze ontwerp-beschikking nog nader toe te
lichten. Van Royen wees Bongaerts op de gevolgen en de min of meer
aanvechtbare punten en stelde uitdrukkelijk de vraag of de minister zich
het effect van die beschikking in alle opzichten had gerealiseerd, met name
of niet de indruk naar buiten zou worden gevestigd, dat de minister door
deze maatregel de schijn op zich zou laden kunstmatig te willen doordrijven, wat door een Koninklijk Besluit niet, althans nog niet te bewerken
was.
Bongaerts antwoordde echter, dat hij zich de zaak in aile opzichten goed
gerealiseerd had en voegde hieraan toe, dat hem door bet Kabinet der
Koningin in overweging was gegeven in een onderhoud met Hare Majestiet de wenselijkheid of noodzakelijkheid te betogen van de dadelijke
uitvoering van de maatregelen, die in de haar aangeboden ontwerp-besluiten waren vervat. Maar Bongaerts wilde de koningin in de gegeven omstandigheden- haar vijf-en-twintigjarige huwelijksfeest - niet derangeren
en wenste zonder opdracht niet in een onderhoud te treden. Wel had hij
het Kabinet der Koningin laten weten, dat hij zich als verantwoordelijke
minister verplicht achtte inmiddels maatregelen te treffen, die de goede
gang van zaken bij het Staatsbedrijf zouden verzekeren. De ontwerpbeschikking met de bijbehorende brieven hielden die maatregelen in.
Waarop Van Royen met de vastgestelde beschikking, een brief met speciale
opdrachten voor de drie hoofdambtenaren en een gesloten ornslag met de
voor Damrne bestemde stukken naar bet hoofdbestuur terugkeerde 123) .
122
) Bongaerts had aanvankelijk met voorbijgaan van Hotker, die als oudste
hoofdinspecteur plv. directeur-generaal was, Duynstee als zodanig willen aanwijzen ,in verband met de uit te voeren opdrachten". Vervolgens was hij hier
weer op teruggekomen om ,niet onnoodig hard" te zijn ten opzichte van Hotker.
Het voorstel om een driemanschap met de waarnerning te belasten- Hotker,
Duynstee en Van Royen- vond waarschijnlijk zijn grond in een poging gevoeligheden in dit opzicht te ontzien.
123
) Arch. PIT, G 51/3, no. 11, min. besch. van 3 febr. 1926, !itt. A en brief
van Bongaerts aan Hotker, Van Royen en Duynstee van 3 febr., zonder nummer.
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Nog op diezelfde ochtend van 4 februari werd deze omslag aan Dammedie op die dag normaal stukken afdeed, nota's beantwoordde en met
ambtenaren confereerde- door zijn bode overhandigd. Vervolgens vroegen
Hofker, Van Royen en Duynstee een onderhoud met hem aan in zijn
kabinet, een en ander in opdracht van de minister. Nadat Hofker begonnen
was met te zeggen dat zij, nu Damme de beslissingen van de minister ontvangen had, het gewenst achtten met hem te komen spreken, verklaarde
Van Royen, dat de zaak voor aile betrokkenen onaangenaam was en zij
waren gekomen om te trachten een weg te vinden, die voor het bedrijf en
voor Damme het minst schadelijk zou zijn.
Damme antwoordde zijn houding nog niet te kunnen bepalen. Het drietal
achtte het aanbevelenswaardig, dat hij bij zijn overwegingen de vraag zou
betrekken, of bet niet in bet belang van het bedrijf was, dat van deze zaak
naar buiten de meest sobere voorstelling werd gegeven door een dienstorder van hem zelf te laten uitgaan, waarin hij kennis gaf van zijn verlof
met vermelding van de wijze, waarop in de waarneming werd voorzien.
Damme voerde aan, dat er ook een ander bedrijfsbelang was, nl. dat niet
zonder meer kon worden berust in de wijze, waarop bier het directeurgeneraalschap was aangetast. De drie hoofdambtenaren wierpen tegen,
dat niet het directeur-generaalsambt werd geschaad, maar dat het een
maatregel gold van de minister tegenover de persoon. Damme stelde
tegenover deze uitspraak geen contra-argurnenten, maar achtte het bepaaldelijk onjuist, dat thans de minister voor de tweede maal opdracht aan
ondergeschikten had gegeven buiten hun chef, de directeur-generaal, om,
waarvan zij hem nu, zoals correct was, mededeling kwamen doen. Hij
oordeelde het niet juist met zijn ondergeschikten over deze materie van
gedachten te wisselen en verklaarde ten slotte de heren in de narniddag het
resultaat van zijn nadere overwegingen te zullen meedelen 124). Later op de
dag liet hij weten eerst de volgende morgen zijn conclusies kenbaar te zullen
maken, inmiddels een bezwaarschrift indienend rechtstreeks bij de ministerraad, waarin hij de aard en het verloop van het gerezen conflict uitvoerig
schetste.
Toen de drie hoofdambtenaren op 5 februari 's morgens een onderhoud
aanvroegen bij Damme, die in zijn werkkamer was, liet deze weten, dat hij
hen nog niet ontvangen kon, dat hij aan de minister zijn bezwaren zou
meedelen en hen zou waarschuwen, wanneer de minister deze had ontvangen. Inrniddels liet hij zich als gewoonlijk de ingekomen stukken voorleggen. De drie heren zegden Damme daarop aan, dat deze toestand niet
kon voortduren en dat hij zich ingevolge hun opdracht had te onthouden
van zaken, die het hoofdbestuur betrotfen, en dus o.a. de stukken had af te
geven. Damme onderwierp zich onder protest aan deze concrete mededeling,
aan de ambtenaar die haar overbracht te kennen gevend, dat hij tot dan toe
Eveneens aldaar de instructie voor de drie laatstgenoemden van 6 febr. 1926,
no. 7777, Kab.
124
) De details van dit onderhoud eveneens in het hiervoor noot 120 genoemde
verslag van Duynstee.
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nog geen speciaal bevel van die aard had ontvangen. Waaruit de heren
concludeerden, dat hij zulk een speciaal bevel nodig achtte, daarmee duidelijk makend de ministeriele beschikking van 3 februari, die hun bevoegdheid tot zulke bevelen inhield, niet te erkennen. Zij achtten zich verplicht
de minister daarvan in kennis te stellen, aangezien het voor hen in de gegeven omstandigheden niet mogelijk was hun opdracht uit te voeren ,tenzij
overgaande tot daadwerkelijke maatregelen ... Tot U E's nadere beslissing
hieromtrent voeren wij dus de opdracht uit binnen de mogelijkheden van
het gehoorzamen van den Heer Damme aan bijzondere opdrachten,
waarin dus opgesloten ligt, dat wij nog geen bevel geven tot het verlaten van
het gebouw noch overgaan tot publicatie van den nieuwen staat van zaken,
waarbij de directie tijdelijk aan ons is opgedragen" 125).
Tot ,daadwerkelijke maatregelen" zou het echter niet komen. Nog dezelfde 5 februari schreef Damme een kort briefje aan de minister: ,Om
in het belang van het bedrijf mogelijke complicaties te vermijden, zal ik vanaf heden voorshands niet meer ten Hoofdbesture verschijnen. Zulks echter
onder protest en voorbehoud van aile mijne rechten" 126). Niet erkennende,
dat hij wegens gezondheidsredenen afwezig zou behoeven te zijn, wenste
hij geen mededeling te doen aan het personeel, in verband waarmee de drie
hoofdambtenaren aan de minister goedkeuring vroegen voor een bericht
in de Dienstorders, welke nog op dezelfde 5 februari verkregen werd 127).
Op een vraag van de parlementaire redacteur van Het Volk aan Bongaerts
of hij enigerlei mededeling kon doen in verband met de kwestie van het
aan Damme verleende verlof, antwoordde deze: ,Ik heb niets mede te
deelen. Er is geen kwestie. Het is een doodgewone zaak. Ik betreur het
zeer, dat van andere zijde er blijkbaar zooveel omheen wordt geborduurd" 128).
Dat er wel degelijk een kwestie was, lekte overigens spoedig genoeg naar
buiten uit. De pers maakte er zich meester van en leverde - bij gemis aan
voldoende achtergrondgegevens veelal zeer speculatieve - commentaren
in de trant van ,ambtenaar contra minister" 129) op het gebeurde. ,Het
conflict", schreef het Handelsblad, ,is, naar ons inzicht, zuiver te beschouwen als een geschil tusschen een Minister, die zich verantwoordelijk gevoelt aan het parlement, en den directeur van een staatsbedrijf, die niet
voldoende schijnt te hebben beseft, dat de Ieider van een staatsbedrijf niet
in dezelfde positie verkeert, als die van een particuliere onderneming, maar
als staatsambtenaar in zijn opvatting zich behoort te onderschikken aan den
verantwoordelijken Minister, of als hij zich daartoe niet in staat acht,
heen te gaan" 130).
126)

Arch. PTI, G 51/3, no. 11, minuut-brief van Van Royen aan Bongaerts.
Arch. PTI, brief van Damme aan Bongaerts van 5 febr.1926, no.7776, Kab.
Dienstorder no. 76 van 6 febr. 1926: ,De Directeur-Generaal zal gedurende
de maand Februari afwezig zijn; ... "
128
) Zie: De Tijd van 10 febr. 1926.
129) Zie: De Tijd van 22 febr. 1926.
130
) Handelsblad van 10 febr. 1926, overgenomen in : De Tijd van 11 febr. d.a.v.
126

)
127
)
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Het gevoel van verantwoordelijkheid aan bet parlement van de minister,
door bet Handelsblad als argument voor diens optreden aangevoerd, had
Bongaerts er overigens niet van weerhouden tot dan toe het antwoord
schuldig te blijven op de drie vragen, hem door Mr. Boon op 18 november
van het voorafgaande jaar gesteld 131). Voor laatstgenoemde werden de
nieuwe ontwikkelingen aanleiding om op 12 februari opnieuw - nu een
vijftal- schriftelijke vragen aan de minister voor te leggen:
1. Is de minister niet van oordeel, dat beantwoording van zijn vragen van 18
november 1925 door de jongste voorvallen bij de Ieiding der PIT urgenter
is dan ooit?
2. Zo ja, is de minister dan bereid mede te delen of aan de directeur-generaal
tegen diens uitdrukkelijke verlangen en ondanks diens verzet een verlof van
een maand is gegeven?
3. Zo ja, is de minister dan niet van oordeel, dat zulk een behandeling van de
chef van zo een belangrijk Staatsbedrijf bij het publiek en het personeei van
de dienst een uiterst pijnlijke indruk moet maken en dat diens prestige daardoor
emstig wordt geschokt, ,hetgeen toch niet in de bedoeling- althans niet in de
bedoeling van den Minister- kan liggen"?
4. Is het juist, dat de minister de instelling van een directorium heeft voorbereid
en acht de minister het niet in strijd met een goede constitutionele praktijk,
dat aan een zo belangrijke bestuurswijziging een begin van uitvoering wordt
gegeven door een lid van een demissionair kabinet?
5. Is de minister bereid een commissie te benoemen, ten einde op zeer korte
termijn een rapport te doen uitbrengen omtrent de verhoudingen bij het hoofdbestuur der PIT? 132).
Ook ditmaal blijkt Boon zeer goed te zijn ingelicht. Als hij over het
ernstig schokken van Damme's prestige spreekt, hetgeen toch niet in de
bedoeling, ,althans niet in de bedoeling van den Minister", kon liggen,
krijgt deze formulering nog een speciale betekenis als men weet, dat allerlei
geruchten, ook in het persoonlijke vlak, omtrent Damme tijdens diens
afwezigheid - hij vertoefde in Frankrijk - de ronde deden. Of moet men
zeggen: verspreid werden? Zelfs circuleerde op een gegeven moment het
bericht, dat hij dood zou zijn 133 ).
Ben onderhoud tussen Bongaerts en de koningin omtrent de wenselijkheid of noodzakelijkheid van de dadelijke uitvoering van de maatregelen,
zoals vervat in de haar aangeboden ontwerp-besluiten, had inmiddels niet
meer plaats. In stede daarvan en volgens afspraak met de directeur van
haar Kabinet van 12 februari - dezelfde dag waarop Boon zijn nieuwe
vragen stelde! - zond hij aan genoemde directeur op 13 februari een uitvoerige nota ,omtrent het verlof van den Dir. Gen. bij bet Staatsbedrijf
P.T.T.", blijkbaar met zulke haast, dat in bet met de hand geschreven
begeleidingsbriefje ,der" tussen Staats"bedrijf en P.T.T. er bij inscboot 134).
Hij gaf er zijn visie in op de ontwikkelingen der afgelopen maanden
131

Zie hiervoor biz. 340.
Aanhangsel Handelingen Tweede Kamer 1925-1926, no. 67, biz. 61.
Er kwam zelfs een condoieanceteiegram van de Franse gezant.
Arch. Kab. der Koningin, nota van Bongaerts aan de directeur van het
Kabinet d. d. 13 febr. 1926, exh. 14 febr. 1926, no. 2.
)
132
)
133)
134)
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ter rechtvaardiging van zijn optreden, steunend op zijn langjarige ervaring
als Kamerlid en op de rapporten van Nolting en Van Royen. Behoudens
het noemen van een drietal concrete punten, die de toestand voor hem ten
slotte onhoudbaar hadden gemaakt 136), wilde hij verder niet in details
treden. Zijn hoofdbezwaar gold ,het gemis aan loyale medewerking in de
richting van het Regeeringsbeleid" bij Damme, waarbij hij er duidelijk van
bleef uitgaan, dat de beslissing van de vorige regering, zoals weergegeven
in de meergenoemde brief van Van Swaay van 27 april1925, aile mogelijkheden openhield, ook die voor een directorium als door hem voorgesteld.
Damme hield vast aan de hem door minister Van Swaay gedane toezegging
en huldigde de opvatting dat hij, zolang het directorium niet daadwerkelijk
was ingesteld, zelfstandig moest en mocht handelen, ,alsof hij nooit van
eene beslissing der Regeering had gehoord". Formeel mocht dat juist zijn
maar een gepaste deferentie van een hoofdambtenaar tegenover de regering
in een crisistijd van zo lange duur zou tot een andere gedragslijn moeten
voeren. ,Dit verschil van meening is buitengewoon te betreuren, omdat het
bij den Directeur-Generaal zeer zwaar weegt, zoodanig zelfs dat hij, naar
ik meen te begrijpen, zijn rechtsgevoel beleedigd acht en dat vermoedelijk
zijne stroeve verhouding tot den Minister en tot zijne ondergeschikten en
ook zijn prikkelbaarheid daaruit voor een groot deel zijn te verklaren. Ik
acht dit eene zeer verzachtende omstandigheid bij de beoordeeling van zijn
optreden, al moet ik daaraan in 's lands belang uiteraard de mededeeling
toevoegen, dat de Regeering daarvoor niet van den door haar noodig
geoordeelden maatregel tot het instellen van een Directorium kon of mocht
afzien. Een Directorium werkt aileen dan volledig als de !eden aile gelijk
in rang zijn, zoodat er binnen dat college geen promotiekansen kunnen
worden nagestreefd en als, in verband daarmede het voorzitterschap afwisselend wordt waargenomen. Ik vertrouw, dat als de heer Ir. Damme eens
eenigen tijd rust genomen heeft en de toestanden en verhoudingen van wat
verder af heeft belicht gezien, hij straks con amore in het Directorium in 't
belang van het Staatsbedrijf zijne groote werkkracht in den geest der
Regeering zal willen geven. Wellicht is dante overwegen om, als olie op de
wond die hij voelt schrijnen, zijne persoonlijke toelage, die thans f 500,bedraagt (f 11.500. - f 12.000.) eenigszins te verhoogen. Hij ziet de zaken
thans nog zoo verkeerd, dat hij het komende Directorium toeschrijft aan
intriges van enkele, thans aan hem ondergeschikte hoofdambtenaren,
terwijl toch in werkelijkheid alles zelfstandig het beleid is van den Minister,
in overeenstemming met den Ministerraad". Hij had zich daarom als
verantwoordelijke minister verplicht geacht in afwachting van de afdoening
van de aangeboden ontwerp-besluiten maatregelen te treffen, die de goede
gang van zaken bij het Staatsbedrijf zouden verzekeren.
135) Met name Damme's doen en Iaten inzake de salarissen der bestellers en de
organisatie van het lagere personeel, de verversingen gedurende de nieuwjaarsdrukte aan het lagere kantoorpersoneel uitgereikt en de bestraffing van saboterende
bestellers op nieuwjaarsdag, waarbij hij volgens de minister buiten zijn bevoegdheden zou zijn getreden c.q. tegen de lijn der regering zou hebben gehandeld.
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Dezelfde argumenten vindt men terug in het antwoord, dat Bongaerts
op 19 februari gaf op Boon's vijf schriftelijke vragen. Ook nu beriep hij zich
op de rapporten van Nolting en Van Royen en op het inzicht en de ervaring,
die hij omtrent de oorzaken van de moeilijkheden, die zich bij het Staatsbedrijf in het verloop der jaren achtereenvolgens hadden voorgedaan, had
verkregen tijdens zijn langdurige Kamerlidmaatschap, waarbij hij zich veel
had bezig gehouden met aangelegenheden van het departement van Waterstaat. Hij had dienaangaande geen advies van de directeur-generaal of van
eenig ander hoofdambtenaar gevraagd of ontvangen.
Als men hierbij de nadruk legt op ,advies", blijven er, naar het ons wil
voorkomen, nog wel andere wegen over, waarlangs de minister beinvloed
kan zijn. Mr. Boon schreef in zijn bovenaangehaalde artikel in De Vrijheid
dan ook zeer betekenisvol, dat de minister ,was gewonnen" voor een
directorium 136).
Damme's houding, aldus Bongaerts verder, had tot gevolg gehad, dat
sedert oktober 1925 de bedrijfsleiding gevoerd werd in een vorm en op een
wijze, die niet strookte met het inzicht en de wensen van de regering, doch
waarin deze, wegens de crisis, moest berusten. Naarmate de crisis Ianger
duurde had zich het bezwaar meer doen voelen. Na rijp beraad had hij
besloten, de directeur-generaal naar buiten niettemin met zijn verantwoordelijkheid dekkend, in te grijpen en tijdelijk zelf de teugels volledig in handen
te nemen en een regeling te treffen, waardoor hij een herhaling van dergelijke crisismoeilijkheden niet meer zou hebben te vrezen. Hij had de directeur-generaal, toen deze weigerde een maand verlof te nemen, tijdelijk van
de uitoefening van zijn ambt ontheven en vervolgens alle beslissingen inzake de Ieiding aan zich getrokken, drie hoofdambtenaren - de reeds
genoemde Duynstee, Van Royen en Hofker- met de voorbereiding van
zijn beslissingen belastend, onder zijn onrniddellijke bevelen en rechtstreekse
verantwoordelijkheid 137).
Niemand op het hoofdbestuur, verklaarde de minister, wist dat hij de
directeur-generaal veri of had gegeven, voordat tot de beslissing tot tijdelijke
ontheffing uit zijn ambt moest worden overgegaan. ,Ret ligt niet aan ondergeteekende, dat deze aangelegenheid naar buiten niet binnen de kleinst
mogelijke grenzen is gehouden. Een gepaste deferentie voor de Ministerieele
verantwoordelijkheid en het inzicht om onvermijdelijke tijdelijke moeilijkheden met kalme wijsheid te onderscheiden en zich daaraan aan te passen,
zouden de stroefheid van een formeel correcte houding volledig hebben
kunnen corrigeeren" 138).
1se) Zie hiervoor biz. 340.
137) Zoals reeds vermeld in afwijking van de normale vervangingsregeling bij
afwezigheid of ontstentenis van de directeur-generaal; vgl. hiervoor biz. 298 en

346.
188) De Nieuwe Rotterdamsche Courant van 13 febr. 1926, Avondblad E,
berichtte: ,Naar de Haagsche Crt. meldt, heeft de minister van Waterstaat, ir.
Bongaerts, aan de drie hoofdambtenaren bij het hoofdbestuur der posterijen en
telegrafie, aan wie tijdens de afwezigheid van den directeur-generaal de Ieiding
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De minister achtte het ten slotte in overeenstemming met een goede
constitutionele praktijk om zich, in de bestaande omstandigheden, zijn
definitieve standpunt omtrent de vorm der bedrijfsleiding voor te behouden 139).
Is men, na alles wat voorafgegaan was, a! niet bijzonder onder de indruk
van 's ministers beroep op een goede constitutionele praktijk, zo getuigt
zijn voorbehoud van een optimisme, waarvoor diezelfde goede constitutionele praktijk geen enkele grond bood. Het wil mij voorkomen, dat men
niet te ver gaat, indien men in Damme's optreden sedert het kabinet demissionair werd, een zekere vertragingstaktiek bespeurt. Indien Bongaerts
echter gedacht mocht hebben dat het er, om zijn doel te bereiken, slechts
om ging de wedloop met de tijd te winnen, is dat wei de grootste vergissing,
die hij in deze hele aangelegenheid gemaakt heeft 140). Immers, terwijl het
Ieven van het kabinet-Colijn nu snel ten einde spoedde, ging de koningin
niet meer tot bekrachtiging van zijn voorstellen over. Ze bleven gedeponeerd
op haar Kabinet tot aan het optreden van de nieuwe regering. Kan men al
volstaan met de veronderstelling, dat zij uit !outer constitutionele overwegingen de behandeling van zulk een belangrijke zaak niet meer door een
demissionaire minister wilde Iaten afdoen- zoals ook Van Braambeek bij
het begrotingsdebat op 20 mei d.a.v. in de Kamer zou suggereren 141) - zo
zou men toch gaarne weten, of zij zich nog de op haar verzoek door Van
Swaay gedane verzekering, dat door Damme's benoeming het directievraagstuk bij PTI definitief was opgelost, herinnerd heeft en voelde of wist,
wat achter de haar aangeboden stukken verborgen ging. Dit zal wei steeds
,het geheim van het Noordeinde" blijven.
Damme, die op zijn bezwaarschrift aan de ministerraad bericht ontvangen
had, dat deze zich niet als instantie beschouwde, waarop hij zich beroepen
kon, en vervolgens aan Bongaerts had verzocht een onpartijdige commissie
van onderzoek in te stellen 142), kwam op I maart weer terug om zijn werkzaamheden als directeur-generaal te hervatten 143). Een week later, op 8
maart 1926, trad met het kabinet minister Bongaerts af. Hij werd aan het
departement van Waterstaat opgevolgd door Mr. H. van der Vegte. Nog
dezelfde dag verzocht het Kabinet der Koningin namens Hare Majesteit
aan de nieuwe minister zijn mening kenbaar te maken over de voorstellen
van Bongaerts 144).
van het bedrijf is toevertrouwd verboden, zich in het openbaar over de moeilijkheden, weike het bedrijf thans doormaakt, uit te Iaten".
189) De tekst van Bongaerts' antwoord in: Aanhangsel Handelingen Tweede
Kamer 1925-1926, no. 67, biz. 61-62.
140) In zijn meergemelde Herinneringen en dagboek schrijft Ernst Heldring
op 20 febr. 1926 naar aanleiding van een ontmoeting met Bongaerts de dag tevoren,
dat deze niet de indruk maakte, dat hij op een spoedig weggaan rekende.
141) Handelingen Tweede Kamer 1925-1926, biz. 1048.
148) Arch. PTT, nota van Damme aan minister Van der Vegte van 24 maart
1926, no. 7842, Kab.
143) Zie besch. min. van Waterstaat van 27 febr. 1926, no. 7818, Kab.; tevens
Dienstorder no. 123 van 1 maart 1926.
144) Arch. Binnenl. Zaken, brief van Kabinet der Koningin aan de min. van
Waterstaat van 8 maart 1926, no. 44.
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Reeds op 11 maart had Van der Vegte een onderhoud met Damme,
Hofker, Duynstee en Van Royen, bij welke gelegenheid hij aan beide laatstgenoemden verzocht een schriftelijke samenvatting te geven van hetgeen
zij ,aantrekkelijks en aanbevelingswaardigs" in een directorium, zakelijk,
aanwezig achtten. Op 20 maart d.a.v. antwoordden zij, dat hun oordeel
als !eden van de commissics-Nolting I en Van Royen, op langdurige ervaring en op de praktijk van de dienst gegrond, destijds ,toen aileen de
zaak en nog geen personen in het voor of tegen waren gemoeid objectief
en zonder voorbehoud (kon) worden gegeven". Nu de commissies echter
waren ontbonden en door de besluiten van opeenvolgende regeringen
personen in de aangelegenheid waren betrokken, maakte de hele verdere
ontwikkeling het voor hen thans uiterst moeilijk zo niet onmogelijk om hun
beschouwingen over die bestuursvorm zodanig uiteen te zetten dat zij, niet
terugvallende in hetgeen reeds in de rapporten tot uitdrukking kwam,
volledig en objectief zouden zijn. ,Hierbij de indrukken uit het laatste
halfjaar voorbij te gaan, ware de volledigheid te kort doen; maar die verwerken, zou menschelijkerwijze voor de objectiviteit een gevaar kunnen
worden". Een en ander was voor hen aanleiding de minister te verzoeken
genoegen te nemen met een samenvatting van hun opvattingen over deze
zaak, zoals die in de commissierapporten tot uitdrukking waren gekomen145).
Op verzoek van Van der Vegte zond Damme hem op 24 maart een
beknopte nota betreffende de Ieiding van het PTT-bedrijf en de daarbij
gerezen moeilijkheden. De omstandigheden hadden er toe geleid, zo schreef
hij, dat het vraagstuk van de bedrijfsleiding voor hem op dat moment twee
kanten had, nl. een zakelijke en een persoonlijke. Zakelijk ging het om de
vorm van de organisatie, persoonlijk om het vertrouwen, dat in de bekleder
van zijn positie moest worden gesteld. Vervolgens gaf hij een verslag van
het gebeurde rond zijn benoeming en sedert zijn optreden als directeurgeneraal, waaruit wij reeds eerder putten 146 ) . Het vraagstuk, zo ging hij
verder, was niet zozeer een academisch als wel een praktisch vraagstuk,
waarvan de oplossing in belangrijke mate door omstandigheden werd
beheerst. Die omstandigheden waren bij PTT ongunstig voor een directorium. In de eerste plaats omdat de personeelsvraagstukken een bijzonder
grote plaats innamen en de behandeling daarvan als regel bij goede eenhoofdige Ieiding stelselmatiger en vlotter verliep dan bij meerhoofdig
bestuur. En in de tweede plaats omdat een directorium, waarin naast een
buitenstaander de beide hoofdambtenaren zitting zouden nemen, ,die het
duidelijkst naar die plaats hebben gedongen", een vitium originis zou
rusten, hetgeen ongetwijfeld nadelig zou zijn voor de goede gang van zaken,
afgescheiden nog van de omstandigheid, dat bedoelde hoofdambtenaren
door tal van gezaghebbenden, die in de gelegenheid waren hun gedragingen
geruime tijd gade te slaan, ongunstig werden beoordeeld en het vast stond,
l<lli) Arch. Waterstaat, 34/1926, brief van Duynstee en Van Royen aan de min.
van Waterstaat van 20 maart 1926.
146) Zie hiervoor noot 87 en noot 101-102.
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dat zij er niet in waren geslaagd het vertrouwen te winnen van personeel en
publiek.
Overeenkomstig mondeling verzoek van de minister verving Damme een
week later laatstgenoemde passage door een minder persoonlijke, waarin
hij stelde, dat het bijzondere moeilijkheden zou meebrengen om voor een
directorium bij P1T, zowel in als buiten het bedrijf, de zuivere atmosfeer te
scheppen, die elk orgaan nodig had om met vrucht te kunnen functioneren,
en dat het juist in de periode die het Staatsbedrijf op dat moment doormaakte - waarin beslist moest worden in tal van vraagstukken waarbij
grote personeelsgroepen met tegenstrijdige belangen betrokken waren noodzakelijk was, dat de bedrijfsleiding onbetwistbaar vrij was van elke
invloed, die uit vroegere banden met bepaalde groepen kon voortspruiten.
Op grond van genoemde bezwaren achtte Damme het in hoge mate gewenst, dat de beslissing waarop zijn benoeming steunde, onverminderd
werd gehandhaafd en dus niet tot de instelling van een directorium werd
overgegaan.
Was Damme in zijn discussie met minister Bongaerts in algemene zin in
de defensie gedrongen geweest, zo achtte hij nu zijn positie kennelijk sterk
genoeg om in zorgvuldig gekozen maar niet mis te verstane woorden tot de
aanval over te gaan door aan het voorgaande toe te voegen, dat hij aanvankelijk van mening was dat hij, indien ondanks alles toch een directorium tot
stand kwam, noch het bedrijf noch zich zelf een dienst zou bewijzen door te
weigeren daarvan dee! uit te maken. Hij had daarom aan het kenbaar
maken van zijn bezwaren niet de weigering verbonden zich bij een eventueel
nieuwe toestand neer te leggen. De ervaringen van de laatste maanden
noopten echter uit de aard der zaak tot nadere overweging van de gedragslijn, die hij zou moeten volgen, indien definitief tot instelling van een
directorium werd besloten en hem daarin een plaats zou worden aangeboden. Het stond op dat moment niet meer vast, dat hij zulk een aanbieding zou kunnen aanvaarden.
Nadat hij ten slotte ook nog in het kort was ingegaan op de persoonlijke
kant, die het vraagstuk gekregen had door de houding van minister Bongaerts- ,telkenmale bleek de meening van den Minister zich buiten den
Directeur-Generaal om onveranderbaar gevestigd te hebben, terwijl van een
opbouwende gedachtenwisseling zoo goed als nooit sprake was" - achtte
hij het, samenvattend, nodig, dat de beslissing waarop zijn benoeming
steunde, als definitief in zake de vorm van de Ieiding van P1T werd aanvaard en dit duidelijk werd uitgesproken; dat in aansluiting daarop aan de
koningin in antwoord op de brief van 8 maart 147) werd meegedeeld, dat
de voorstellen van Bongaerts werden teruggenomen en in plaats daarvan een
voorstel werd gedaan tot instelling van een Postraad; dat werd uitgesproken
dat het vertrouwen in zijn beleid was teruggekeerd en dat aan de directeurgeneraal overwegende invloed werd toegekend bij de keuze der personen,
die onder hem werkzaam zouden zijn als !eiders van onderdelen van het
bedrijf.
147) Zie hiervoor biz. 352.
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In zijn brief van 31 maart, waarmee hij de hiervoor genoemde, op verzoek van de minister gewijzigde tekst opzond, wees hij er nog op, dat in
verschillende landen ook in zeer grote particuliere bedrijven voorkeur werd
gegeven aan een organisatie waarbij, ook indien er meerdere directeuren
waren, toch aan een hunner een beslissende invloed werd toegekend (Frankrijk en Amerika) en dat tegenover het oordeel van het Adviesbureau Hijmans en Van Gogh het oordeel van andere Nederlandse adviesbureaus
stood, die zich zeer nadrukkelijk als voorstanders van eenhoofdige leiding
hadden doen kennen. Tevens wees hij er nog op, dat Mr. C. J.P. Zaalberg,
directeur-generaal van de Arbeid, zich nog kort geleden in een artikel zeer
beslist voor eenhoofdige leiding bij het Staatsbedrijf der PTT had uitgesproken 148). Hij meende er bovendien nog terloops op te moeten wijzen,
,dat een directie, waarin de meest ernstige meeningsverschillen hebben
geheerscht zoolang men werkelijk gezamenlijk wilde beheeren en waarbij
de harmonie pas is ontstaan, nadat 2 directieleden zich de feitelijke hegemonie van den derde zonder verder protest hebben laten welgevailen",
in zijn oog slechts demonstreerde, dat ook daar de praktijk eenhoofdige
leiding eiste en dat deze te verwezenlijken was, ook al stelde men op papier
iets geheel anders vast 149).
Inmiddels was een nieuwe Memorie van Antwoord op het Voorlopig
Verslag betreffende de bedrijfsbegroting voor 1926 ingediend, gedateerd 23
maart 1926 - zonder meergenoemde Nota! - waarin Van der Vegte
verklaarde, dat hem de gelegenheid nog ontbroken had om zich een oordeel
over het onderhavige vraagstuk te vormen. Waaraan hij op 21 mei als
antwoord aan de verschillende sprekers nog enkele opmerkingen toevoegde, waarvan de belangrijkste wel deze is: ,Ik acht het voor elk bedrijf,
maar zeker voor het helaas in de laatste jaren zooveel besproken postbedrijf, nuttig, dat er absolute rust naar buiten komt en dat er in hooge mate
goed werk kan worden verricht ... Daarvoor is absoluut noodig, dat er
rust in het bedrijf is, en ik ga er van uit, dat voor die rust noodig is dat,
wanneer men op dit oogenblik een voldoende leiding heeft, niet om min of
meer theoretische oogmerken daarin verandering moet worden gebracht.
Ik ga dus aileen tot een verandering over, wanneer ik op voor mij afdoende
gronden meen, dat deze leiding, afgescheiden van de personen, onjuist is
en wij een andere organisatie moeten hebben. En dan ga ik dan aileen
daarvan afwijken en een nieuwe organisatie scheppen, wanneer ik eveneens
148) Damme doelde bier kennelijk op een passage uit diens artikel Doelmatige
overheidsbemoeiing, in: Economisch-Statistische Berichten van 17 febr. 1926,
biz. 151, waar hij, sprekend over de gewenste vrijheid van handelen voor de
staatsbedrijven in het benoemen en ontslaan van personeel, zegt: ,De DirecteurGeneraal der Posterijen (alsjeblieft geen twee of drie met elkaar ruzieende directieleden) moet zelve kunnen aanwijzen wie directeur van het kantoor te Amstelveen
of te Rotterdam moet zijn en doet hij zijn keuze dikwijls verkeerd, dan moet hij
zelf verdwijnen".
149) Arch. PTr, brief van Damme aan Van der Vegte d.d. 24 maart 1926,
no. 7842, Kab. met Nota betreffende de bedrijfsleiding en brief van Damme aan
Van der Vegte d.d. 31 maart 1926, zonder nummer, met de gewijzigde Nota.
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dezelfde gefundeerde overtuiging heb, dat wat ik daarvoor in de plaats
kan stellen, beter is dan wat ik heb" 150). Hoe zwaar de hele aangelegenheid
hem inrniddels op de maag lag, blijkt nog eens uit de eerder genoemde
memoires van Ernst Heldring. Ook hem vroeg de minister op 27 maart
raad in de kwestie directeur-generaal of directorium bij PTI. Van der
Vegte zei hem bij die gelegenheid deze vraag aan tal van mensen te stellen,
omdat hij binnenkort een beslissing moest nemen, nu zijn voorganger de
kwestie niet had kunnen oplossen. ,Diens plan", aldus Heldring, ,was den
directeur-generaal (Damme) weg te sturen en het met een driehoofdig
directorium te doen- de drie die de machthebber willen zijn. Ik antwoordde
hem, dat ik de post niet inwendig kende, en mijn antwoord dus aileen
principieel en in algemeenen zin kon opgevat worden. Zoo gesteld gaf ik te
kennen, dat men bij voorkeur met een verantwoordelijken man te doen
moet hebben. Kan die het niet met zijn hoofdambtenaren bolwerken,
dan moet hij of de laatsten eruit. Mogelijk is de tegenwoordige directeurgeneraal niet geschikt en zouden de drie tegenwoordige hoofdambtenaren
wei een geschikt directorium vormen, maar men wijkt dan toch voor pressie,
en op den duur is de positie ongewenscht, want de verantwoordelijkheid is
dan moeilijk te omlijnen en samenwerking niet verzekerd. Van Royen,
een der hoofdambtenaren, heeft mij voor eenige jaren dezelfde vraag
gesteld" 151). Tegen de achtergrond van al het voorgaande is dit laatste des
te merkwaardiger, waar het rapport van de commissie-Van Royen tot zo
geheel tegenovergestelde conclusie was gekomen!
Toen met ingang van 1 juli 1926 de functie van postdirecteur van Amsterdam vacant kwam, heeft Damme nog geprobeerd Duynstee aan het hoofdbestuur kwijt te raken, door hem voor die post voor te stellen, nadat de
postdirecteuren van Den Haag en Rotterdam daarvoor bedankt hadden,
zonder dat Duynstee er ambtelijk van op de hoogte was, dat zij waren aangezocht. De aanwijzing van Duynstee zou beogen een modelkantoor te
krijgen, waarnaar de kleinere kantoren zouden worden ingericht. ,Sub
specie legationis missus in exilium". Overigens was hier zelfs van een
,legatio" nauwelijks sprake. Immers, was de positie een der belangrijkste
van het bedrijf, zo deed zich de merkwaardige situatie voor, dat zij hoger
werd bezoldigd dan de betrekking van hoofdinspecteur der Posterijen,
niettegenstaande laatstgenoemde functie hierarchisch in zoverre hoger was
gesteld, dat de postdirecteur van Amsterdam aan het toezicht van de hoofdinspecteur was onderworpen. Was reeds hierom het voorstel van Damme
hoogst ongewoon, deze liet zich in zijn poging om zich van Duynstee aan
het hoofdbestuur te ontdoen bovendien verleiden tot een argurnentatie,
die wei heel sterk afweek van de weloverwogen wijze van formuleren, die
men tot nu toe uit zijn correspondentie met de opeenvolgende ministers
heeft leren kennen.
Berst legde hij aan Vander Vegte uit, dat de post hoge eisen stelde, niet
160)
161)

Handelingen Tweede Kamer 1925-1926, biz. 1085.
Herinneringen en dagboek, dl. I, biz. 653.

DE LEIDING VAN DE PTI IN DE JAREN

1924-1926

357

aileen wat vakkennis betrof, maar vooral ook wat aanging de geschiktheid
om een zeer uitgebreid en niet gemakkelijk personeel tot een ordelijke en
economische samenwerking te brengen en daarnaast tegenover een vaak
veeleisend publiek het juiste standpunt in te nemen, kortom dat het een
betrekking was, waarvoor de allerbeste moest worden aangewezen, waarbij
aan ancienniteit slechts weinig betekenis kon worden toegekend. Vervolgens
stelde hij Duynstee als de aangewezen man als no. 1 op een voordracht van
drie, voor het geval hij niet bestemd was om zitting te nemen in een directorium - ,indien het onverhoopt nog tot de instelling van een dergelijk
orgaan zou komen"- of om op te treden als bedrijfsdirecteur der Posterijen
in de zin als door de commissie-Nolting aangeduid. Om ten slotte te verklaren, dat hij hem in laatstbedoe1de functies niet kon aanbevelen, aangezien hij voorshands niet het vereiste vertrouwen in hem kon stellen en het
voldoende bekend was, ,dat hij ook in het bedrijf niet het vertrouwen
geniet, waarover een Ieider beschikken moet om den goeden geest te kweeken, die voor een goed rendement onontbeerlijk is" 152).
Minister Vander Vegte zallichtelijk geglimlacht hebben om deze weinig
logische en wel erg doorzichtige argumentatie. ,Ambtelijk is die benoeming
onaannemelijk, omdat zij zou inhouden een degradatie", schreef Duynstee
in een bezwaarschrift aan de minister 163). Het toezicht op de postkantoren
van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag berustte bij de hoofdinspecteur,
hij inspecteerde die kantoren, maakte zijn opmerkingen, bracht daarover
verslag uit, presideerde de bijeenkomsten met genoemde directeuren en trad
in zijn kwaliteit van hoofdinspecteur voortdurend op namens de directeurgeneraal, ook tegenover de inspecteurs en de andere directeuren en tegenover de afdelingen van het hoofdbestuur, ook dan als dat voor betrokkenen
niet aangenaam was. ,Het gaat niet aan later de rollen om te keeren".
Er waren gevallen, waarin de directeuren van Amsterdam tot hoofdinspecteur waren benoemd, het omgekeerde had nimmer plaats gehad. Zijn argumentatie moet de minister overtuigender geklonken hebben dan die van
Damme, althans hij bleef als hoofdinspecteur der Posterijen aan het hoofdbestuur gehandhaafd 154).
Inmiddels ging Van der Vegte door zich te Iaten voorlichten. Op 9 april
zond Damme hem nog een uitvoerig schrijven met nadere overwegingen
ter aanvulling van zijn hiervoor reeds vermelde nota betreffende de bedrijfsleiding van 24/31 maartl 55) en van de ,dezer dagen met Uwe Excellentie
gehouden bespreking, o.a. betreffende de hangende kwestie, ... " 156)
Vermeldenswaard hieruit is nog de mededeling van Damme dat, nadat
162

)

Vegte.

Arch. Waterstaat, 34/1926, ongedateerde nota van Damme aan Van der

Het ongedateerde concept in Arch. PIT, G 53, port. 11.
De functie van postdirecteur van Amsterdam bleef vacant tot 1 maart
1927, toen A.B. van Beers benoemd werd, voordien inspecteur der P en T te
Arnhem.
155
) Zie hiervoor biz. 353-355.
156
) Arch. Waterstaat, 34/1926, brief van Damme aan de min. van Waterstaat
d.d. 9 april 1926, no. 7857, Kab., persoonlijk.
163)
164
)
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de poging van Bongaerts om een begin van uitvoering te geven aan zijn
reorganisatieplannen op bezwaren van de zijde van de Kroon was gestuit,
tijdens zijn afwezigheid in februari getracht was in ander opzicht voortgang aan deze aangelegenheid te geven door het verstrekken van een opdracht aan het Bureau Hijmans en Van Gogh tot voorbereiding van een
reorgaoisatie van het centrale beheer in de geest der denkbeelden van het
rapport-Van Royen. Hijmans en Van Gogh, als uitgangspunt voor hun
organisatie een directorium kiezend, stelden uitvoering van de opdracht
echter afhankelijk van de aanvaarding van dat uitgangspunt 167).
Ook op 24 september zond Damme aan de minister op diens verzoek nog
een nota met in beknopte vorm zijn inzichten betreffende de meest gewenste Ieiding voor het Staatsbedrijf, ,zonder daarbij aan te roeren de
persoonlijke zijde, die bij vorige uiteenzettingen, in verband met den loop,
dien de zaken genomen hebben, mede ter sprake kwam" 168). Directe
aanleiding tot dit verzoek van minister Van der Vegte was een schrijven
van de minister van Financien van 15 april, waarin deze de misstanden bij
P'IT van de afgelopen jaren o.a. toeschreef aan de eenhoofdige Ieiding 169).
Damme stelde in zijn nota nogmaals voorop, dat het hier meer een praktisch
dan een theoretisch vraagstuk betrof en dat het daarom doelmatiger was na
te gaan wat de praktijk leerde dan een min of meer academisch betoog te
leveren over de theoretische voor- en nadelen, die aan eenhoofdige en
meerhoofdige Ieiding konden worden toegeschreven. Hij haalde een aantal
voorbeelden aan uit de praktijk en stelde naar aanleiding daarvan vast,
dat er zeker geen reden was om voor P'IT te concluderen tot de noodzakelijkheid van de instelling van een meerhoofdige directie. Er was weliswaar
op de gestie van het Staatsbedrijf in de laatste jaren kritiek geoefend, doch
de feiten die tot zulk een kritiek aanleiding hadden gegeven wettigden
volgens hem niet de eenhoofdige Ieiding als een der oorzaken aan te duiden,
zoals van sommige zijden- de minister van Financien! - geschiedde. In
tal van particuliere bedrijven, die onder meerhoofdige en in vele gevallen
zeer deskundige Ieiding stonden hadden zich volkomen soortgelijke moeilijkheden voorgedaan, waartegenover stood, dat menig particulier bedrijf er
niet in geslaagd was om z6 snel het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven
te herstellen, als het geval was bij het Staatsbedrijf, dat het nadelige saldo
van zijn exploitatierekening over 1920 ad 17 rniljoen wist om te zetten in een
voordelig saldo ad 11,5 rniljoen over 1925. Zijn overtuiging, dat eenhoofdige
Ieiding voor P'IT de meest gewenste was - die steunde op zijn zesjarige
167) In bet enkele jaren geleden met medewerking van Jr. P. M. van Buijtenen en
M. Rijpstra-Verbeek verschenen Zestig jaar organiseren. Het Ieven van ir. Ernst
Hijmans, (Rotterdam-Den Haag, 1973), biz. 88, komt het gebeuren ten opzichte
van P'IT in deze jaren slechts zeer matig uit de verf; bovendien wordt Damme
geheel ten onrechte de ,eerste" directeur-generaal van het Staatsbedrijf der P'IT
genoemd.
168) Arch. Waterstaat, 34/1926, nota van Damme aan de min. van Waterstaat
d.d. 24 sept. 1926, no. 8025, Kab.
159) Arch. Binnenl. Zaken, brief van de min. van Financien aan de min. van
Waterstaat d.d. 15 april1926, no. 90.
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ervaring als Ieider van een nog groter staatsbedrijf 160) en op hetgeen hij
sinds ruim een jaar van PTT had gezien - sloot, naar hem was gebleken,
geheel aan bij het eenstemmige oordeel van zijn ambtsvoorgangers, die
eveneens allen van mening waren, dat verandering in de vorm van de Ieiding
onnodig en ongewenst was. ,Aangezien elke noodelooze verandering
nadeelig is en geen enkel overtuigend bewijs is aangevoerd, dat verandering
hier noodzakelijk is meen ik te mogen aanbevelen, wat de Ieiding betreft,
bij den bestaanden toestand te blijven".
Van der Vegte stelde Damme's nota in handen van zijn collega van
Financien en deze vroeg daarop de aanmerkingen van zijn hiervoor reeds
meermalen genoemde bezuinigingsinspecteur Mr. H. F. de Boer. Maar toen
Iaatstgenoemde op 25 november antwoordde, dat de nota op diverse punten
zeer aanvechtbaar was en puntsgewijze zijn bezwaren opsomde 161), had Van
der Vegte zijn conclusie reeds getrokken en deze op 16 november aan de
voorzitter van de ministerraad meegedeeld: handhaving van het eenhoofdige bestuur met Damme als directeur-generaal en benoeming van een
Postraad. A1 mochten, schreef hij, aan de eenhoofdige Ieiding, evenals
trouwens aan elk stelsel, bezwaren verbonden zijn, zo wogen deze niet op
tegen die van een meerhoofdig bestuur. In ieder geval was hij van mening,
nu eenmaal in 1925 een stelsel gekozen was, dat slechts dan tot wijziging
van dat stelsel kon worden overgegaan, indien daartegen overwegende
bezwaren aan het Iicht mochten zijn getreden. En daarvan was hem tot dan
toe niets gebleken. ,Ik moge daaraan toevoegen dat de indruk, welken ik
sedert mijn optreden van den tegenwoordigen functionaris heb gekregen,
mij de overtuiging heeft geschonken dat de Ieiding bij hem in vertrouwde
handen is" 162). Onthullend is nog de aantekening, die het hoofd van de
Afdeling Rijkspostspaarbank en PTT bij het ministerie 163) in de marge van
de minuutbrief bij de aangehaalde passage maakte: ,Deze toevoeging is
wellicht niet kwaad mede met het oog op de blijkbaar nog steeds door
ambtenaren van Financien tegen den Heer Damme gevoerde campagne".
Dat deze aantekening met name op Mr. de Boer sloeg schijnt zonder meer
duidelijk; zij wijst in ieder geval de weg naar de achtergronden van de eerder
genoemde brief van de minister van Financieen van 15 april 1926 16 ').
Minister Van der Vegte drong er bij de voorzitter op aan de zaak zo
spoedig mogelijk in de ministerraad ter sprake te brengen. Immers pas wanneer omtrent de vorm van de bedrijfsleiding zou zijn beslist, kon de verdere reorganisatie van het Staatsbedrijf met kracht worden voortgezet. Het
160) Dat Damme's voorstelling van zaken hier niet geheel met de feiten overeenstemt, vermeldden wij reeds eerder (noot 104). Ook bezuinigingsinspecteur De
Boer wees hier nog eens op in zijn hiema nog te noemen brief van 25 nov. 1926
aan de min. van Financien.
161) Arch. Binnenl. Zaken, brief van Mr. H. F. de Boer aan de min. van Financien
d.d. 25 nov. 1926.
162) Arch. Binnenl. Zaken, brief van de min. van Waterstaat aan de voorzitter
van de ministerraad d. d. 16 nov. 1926, no. 96, Afd. R. P. S. P.T.T., Kab.
163) Zie hiervoor noot 100. De minuutbrief in Arch. Waterstaat.
16') Zie hiervoor biz. 358.
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resultaat was, kort samengevat, dat Damme bleef als directeur-generaal,
Van Royen als algemeen secretaris en Duynstee als hoofdinspecteur der
Posterijen, en dat in 1927 een Postraad werd ingesteld 165). Op 27 november
deelde Van der Vegte het besluit van de regering mee aan de koningin in
antwoord op haar verzoek van 8 maart zijn gevoelen omtrent de voorstellen
van Bongaerts kenbaar te maken, waarbij hij diens interpretatie van Van
Swaay's aan haar gerichte brief van 27 april 1925 een ,misverstand"
noemde 166). Waarop de koningin besloot niet tot bekrachtiging van Bongaerts' voorstellen over te gaan 167).
De Kamer werd op de hoogte gesteld in de Memorie van Antwoord bij
de PTI-begroting voor 1927, gedateerd 29 november 1926, waar het luidt
,De door verscheidene leden gestelde vraag of de reorganisatie, die blijkens
den aanhef der Memorie van Toelichting nog in beraad is, ook de oplossing
van het vraagstuk der opperste bedrijfsleiding omvat, wordt bevestigend
beantwoord. Echter kan daaraan thans worden toegevoegd, dat inmiddels
voor den ondergeteekende is komen vast te staan. dat het wenschelijk is de
bestaande eenhoofdige Ieiding te bestendigen" 168).
Nog was deze affaire hiermee niet geheel beeindigd. Ret Jaatste bedrijf
gaat schuil achter artikel 2, punt 5 van het Organiek Besluit PTT 1928,
luidend: ,Gedurende de afwezigheid of bij ontstentenis van den DirecteurGeneraal wordt deze volgens door den Minister aan te wijzen regelen
vervangen door een of meer door den Minister aan te wijzen hoofdambtenaren van het Staatsbedrijf" 189) en het daarop gebaseerde uitvoeringsbesluit 170), waarmee de sinds 1 november 1916 vigerende bepaling verviel,
die de oudst aanwezige hoofdinspecteur in rang voor vervanging in bedoelde
gevallen aanwees 171).
De- aanvankelijk aan Duynstee onbekende- zakelijke argurnenten, die
165
) Wet van 16 dec. 1927 (Stbl. 390), in werking getreden 27 maart 1928.
De minister had de meergenoemde Ernst Heldring als voorzitter aangezocht.
Deze bedankte evenals de door hem voorgestelde Mr. C. H. Guepin. Ten slotte
werd, eveneens op voorstel van Heldring, Allard Pierson, bankier te Amsterdam,
benoemd; zie a.w., dl. I, biz. 721-722.
166) Arch. Binnenl. Zaken, brief van min. Van der Vegte aan de koningin d.d.
27 nov. 1926, no. 96, Afd. R.P.S. P.T.T., Kab.
167) Arch. Binnenl. Zaken, brief van het Kabinet der Koningin aan min. van
Waterstaat d.d . 2 dec. 1926, no. 24.
168) In het midden latend in hoeverre een en ander representatief was voor de
houding van de andere directeuren ten opzichte van de Ieiding van het bedrijf,
impliciet hun houding tegenover de figuur van Duynstee, moge hier nog de merkwaardige slotzin worden aangehaald uit het afscheidsartikel: 1881-1926, dat de
per 1 juli 1926 aftredende postdirecteur van Amsterdam, C. Schreuder, schreef
in het Tijdschrift voor Posterijen en Telegrafie (het orgaan van de Vereniging van
Directeuren en Commiezen), jrg. 43, 1926/27, biz. 1-2, de hoop uitsprekend dat
ook het commiezen-corps het vak van hun keuze tot bloei zou weten te brengen:
,Moge dan een langdurig, eenhoofdig Bestuur kunnen meewerken dat te bevorderen".
169) K.B. 11 maart 1929 (Stbl. 74).
170) Besch. min. van Waterstaat van 30 nov. 1929, afd. 6, no. 16.
171) Vgl. hiervoor biz. 298.
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voor deze, op 1 december 1929 ingaande wijziging werden aangevoerd,
kunnen nauwelijks Damme's opzet verhullen om zich bij deze ge1egenheid
van Duynstee a1s vaste waarnemer tijdens zijn afwezigheid te ontdoen
gedurende de jaren, dat beiden nog aan het hoofdbestuur werkzaam zouden
zijn. De gebeurtenissen in de jaren 1925 en 1926 zijn hieraan zeker niet
vreemd geweest.
In de brief, waarmee het ontwerp voor bedoeld uitvoeringsbesluit aan de
minister werd aangeboden, schreef Damme dat met de desbetreffende
wijziging in het Organiek Besluit was beoogd ,eensdeels, dat rekening zou
kunnen worden gehouden met aile omstandigheden, zoowel persoon1ijke
als zakelijke, die bij de keuze van een vervanger zich doen gel den, maar ook,
dat van de vier hoofdambtenaren in art. 6 van het Organiek genoemd, niet
twee blijvend zouden zijn uitgesloten" 172). De vier bedoelde hoofdambtenaren waren in volgorde van ancienniteit : algemeen secretaris Van Royen,
hoofdinspecteur der Posterijen Duynstee, hoofd-ingenieur-directeur Boetje
en hoofdinspecteur der Telegrafie en Telefonie Felser 173); de beide hoofdambtenaren die in Damme's argumentatie volgens de oude regeling blijvend
zouden zijn uitgesloten waren dus de algemeen secretaris en de hoofdingenieur-directeur.
Het uitvoeringsbesluit bepaalde nu, dat de oudste van deze vier, zij het
met enkele beperkingen - o.a. medeparafering door een of meer der
overige, bij de zaak betrokken hoofdambtenaren - waarnemend directeurgeneraal zou zijn. Hetgeen in feite niets anders betekende, dan dat voor de
nog resterende diensttijd van Damme Van Royen in de plaats van Duynstee
gesteld werd en er ook nu twee waren, die praktisch nooit aan bod kwamen.
Ook indien niet de oudste van de vier hoofdambtenaren - op dat ogenblik
de algemeen secretaris - als waamemend directeur-generaal zou worden
aangewezen, maar indien het geboden was slechts een ambtenaar aan te
wijzen, schreef Damme aan de minister, zou hij de algemeen secretaris
hebben voorgesteld, aangezien hem volgens de nieuwe regeling aile stukken
bereikten en hij dus met de meeste aangelegenheden in aanraking kwam.
,Als voornaamste nadeel tegen de tot dusver geldende regeling", schrijft
Duynstee op 10 december daaraanvolgend aan Damme, , is tegenover den
minister in het begin van dit jaar aangevoerd, dat de Hisp 174) niet per se
de drie dienstvakken voldoende kende, en dat hij geen techniek kon verstaan". Hij vroeg zich af in hoeverre zulke inconvenienten door de nieuwe
regeling werden verminderd en blijkens ervaring als praktische bezwaren
waren ondervonden. Behalve tijdens verloven e.d. had hij als plv. directeur172) Arch. PIT, brief van Damme aan min. van Waterstaat d.d. 29 nov. 1929,
no. 354, Kab.
173
) Na het vertrek van hoofdinspecteur der Telegrafie G. J. Hofker werden de
functies van hoofdinspecteur der Telegrafie en hoofdinspecteur der Telefonie
samengevoegd onder een hoofdinspecteur der Telegrafie en Telefonie, vanaf
1 mei 1929 tijdelijk G. Kiveron, vanaf I december 1929 tijdelijk en vanaf 18 juni
1930 definitief H. C. Peiser.
174
) Hisp staat voor Hoofdinspecteur.
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generaal gefungeerd tijdens de telegraafeonferenties in Parijs van eind
augustus tot begin november 1925 en te Brussel in september 1928 en
tevens gedurende de afwezigheid van hoofdinspeeteur Hofker in Washington van half september tot half december 1927. Over gebrekkige waarneming was hem nimmer iets ter ore gekomen, wel was hem het tegendeel
meegedeeld.
,Ik breng dit in herinnering, omdat er andere belangrijke kanten aan
deze zaak zijn. Ter wille van een goede verstandhouding heb ik verklaard af
te zien van een beroep op den minister. Al kende ik toen de stukken niet,
ik wil op die verklaring niet terugkomen. Na lezing der stukken heb ik mij
eehter wei de vraag gesteld, of hier het feitelijke verleden wei in die mate
naar voren is gebraeht als wenschelijk kan worden geaeht voor een beslissing,
die met aile faetoren rekening houdt. Ook heb ik overwogen, of het nuttig
kan worden geaeht van een hoofdambtenaar die meent steeds zijn plieht
te hebben vervuld - en wellieht iets meer dan zijn plieht - noode/oos
berusting te vragen in een situatie, die voor hem, ook naar buiten, pijnlijk
is. Voorts of hij, die i.e. zijn plaats gaat innemen, niet noodeloos in een zeer
ongenoegelijke positie wordt gebraeht tegenover een zijner naaste medewerkers en of de zaak in haar geheel niet z66 delieaat is, dat hier plaats was
voor ruim overleg te voren . Vooral omdat een oplossing mogelijk was
waarbij gegronde gevoeligheden konden worden gespaard. Door een en
ander nog op sehrift te zetten, meen ik i.e. mijn plieht te hebben vervuld" 175).
Eehter ook nadat de minister nader was ingelieht omtrent het door Duynstee
bedoelde ,feitelijke verleden", handhaafde hij zijn beslissing 176).
Wij zouden hier ons relaas kunnen beeindigen: het stuk is uit. De historisehe objectiviteit dwingt eehter tot een korte epiloog. De postale loopbaan
eindigde zowel voor Damme als voor Duynstee en Van Royen gedurende
de eerste jaren van de tweede wereldoorlog, voor beide eerst genoemden
met het bereiken van de pensioengereehtigde leeftijd, voor Van Royen
door de dood in het eoncentratiekamp 177). In het midden latend, wat zieh
bij tijd en wijle binnen de muren van Damme's kamer aan het hoofdbestuur
tussen de drie mannen heeft afgespeeld, moet men eonstateren, dat hun
verdere samenwerking bijzonder vruehtbaar is geweest voor het Staatsbedrijf, dat bij het begin van de tweede wereldoorlog tot de best funetionerende
PTT-diensten behoorde. Men had elkaars kraehten gemeten, wist nu
precies wat men aan elkaar had en, nadat onder minister Van der Vegte
eenmaal de definitieve beslissing ten gunste van Damme gevallen was, is
het Staatsbedrijf verder wei gevaren bij de Ieiding, ieder op zijn eigen plaats,
van deze drie bijzondere mensen.
Arch. PlT, G 53, port. 11 , nota van Duynstee aan Darnme van 10 dec. 1929.
Arch. PlT, aantekening van Darnme op een nota van Van Royen naar aanleiding van deze zaak van 11 dec. 1929.
177) Na de bevrijding werd Damme nog enige maanden naar voren geschoven
als directeur-generaal (5 mei-1 aug. 1945).
175)
176)
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SAMENVATIING

In de moeilijke omstandigheden na de eerste wereldoorlog was er veel
kritiek op het Staatsbedrijf der PTf geweest. Behoefte aan een krachtige
Ieiding deed zich sterk gevoelen, bezuiniging was noodzakelijk en de Postcheque- en Girodienst vroeg na de grote debacle van het begin der jaren
twintig om algehele reorganisatie. Twee vragen kwamen in deze situatie
herhaaldelijk naar voren : moet de Ieiding van bet Staatsbedrijf in han den
worden gelegd van een PTf-er of van een buitenstaander en kan die Ieiding
niet beter worden opgedragen aan een meerhoofdig bestuur dan aan een
enkele man?
Die Ieiding was sinds vele jaren in handen van buitenstaanders geweest.
Onder de nieuwe generatie van veertigers, die na de eerste wereldoorlog de
topfuncties bereikte, vormde zich een groep die zich tegen deze situatie
verzette en de Ieiding zelf in handen wilde nemen. De belangrijkste figuren
waren de algemeen secretaris Mr. J. F. van Royen en vooral de intelligente
en dynamische hoofdinspecteur A. P. F . Duynstee.
Inmiddels waren in het begin van de jaren twintig verschillende commissies benoemd om de PTT-vraagstukken, die om een oplossing vroegen,
te bestuderen. In een aantal daarvan hadden ook Duynstee en Van Royen
zitting. Toen bij een nieuwe vacature benoeming tot directeur-generaal van
Duynstee, die deze functie wei ambieerde, om politiek-confessionele redenen
geen haalbare zaak bleek, ontpopten zij zich, gebruik makend van de
discussie die gaande was over de kwestie een- of meerhoofdige bedrijfsleiding, als voorstanders van een directorium, waarin zij zich zelf een plaats
toedachten.
De minister van Waterstaat Van Swaay, kennelijk beducht voor de
bestaande ambtelijk en politiek gekleurde verhoudingen aan bet hoofdbestuur, besloot echter tot eenhoofdige Ieiding en wei in handen van een
buitenstaander, met dit laatste tevens tegemoet komend aan de wensen van
een groot gedeelte der beide Kamers van de Staten-Generaal. M.i.v.
1 juni 1925 werd Ir. M. H. Damme, oud-hoofd van de Dienst van Staatsspoor- en Tramwegen in Nederlands-Indie, tot directeur-generaal benoemd.
Op 4 augustus 1925 trad een nieuw kabinet op met Ir. M. C. E. Bongaerts als minister van Waterstaat, voordien lid van de Tweede Kamer en
partijgenoot van Duynstee. AI spoedig kwam deze met het plan bet eenhoofdige bestuur bij PTf te vervangen door een directorium, waarin hij
Van Royen, Duynstee en Damme wilde benoemen. Daar dit niet in overeenstemming was met de hem bij zijn benoeming gedane toezeggingen,
tekende Damme protest aan bij de minister. Terwijl er als gevolg van een en
ander een hoogst onverkwikkelijke situatie ontstond, werd het kabinet
waarin Bongaerts zitting had, op 11 november 1925 demissionair. Bongaerts
trachtte nu voor zijn aftreden zijn plan nog te verwezenlijken en bracht de
desbetreffende ontwerp-koninklijke besluiten op 8 december in de ministerraad. Deze ging in beginsel akkoord, maar wilde met aanbieding aan de
koningin wachten tot na de kabinetscrisis. Terwijl inmiddels de verhouding
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tussen Damme en Bongaerts steeds meer gespannen werd, wist Iaatstgenoemde de ministerraad dermate onder druk te zetten, dat deze bezweek,
waarop Bongaerts de ontwerp-koninklijke besluiten op 23 januari 1926
aan de koningin aanbood. Deze deed ze echter niet meer af, maar deponeerde ze op haar Kabinet tot aan het optreden van de nieuwe regering.
Toen naar aanleiding van dit alles de verhouding tussen Damme en
Bongaerts zich meer en meer toespitste zond de minister Damme gedurende
de maand februari 1926 met verlof. Op 1 maart hernam deze echter zijn
werkzaamheden op het hoofdbestuur en op 8 maart trad Bongaerts met
het kabinet af. Hij werd opgevolgd door Mr. H. van der Vegte, die in november besliste voor bestendiging van de bestaande eenhoofdige Ieiding.
Damme had de strijd over de gehele linie gewonnen. Nadat deze beslissing
eenmaal gevallen was, is de samenwerking van de drie mannen bijzonder
vruchtbaar geweest voor het Staatsbedrijf, dat bij het begin van de tweede
wereldoorlog tot de best functionerende PTT-diensten behoorde.
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