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HET PAALGELD: EEN BIJDRAGE TOT DE KENNIS VAN DE
NEDERLANDSE HANDELSSTATISTIEK IN HET VERLEDEN
door
W. G. HEERES
INLEIDING

Het statistisch materiaal betreffende de Nederlandse handel ten tijde van
de Republiek kan alleen maar een zeer globaal inzicht bieden in de ontwikkeling van die handel. De voornaarnste cijferreeksen - die van de jaarlijkse opbrengsten der Convoyen en Licenten bij de verschillende Admiraliteiten en de
daaraan ondergeschikte kantoren - zijn uiterst ondoorzichtig: behalve wat
Amsterdam betreft voor een aantal jaren uit de 18e eeuw, zijn in- en uitvoer
niet van elkaar te scheiden; voorts is moeilijk te bepalen inhoeverre schommelingen toegeschreven moeten worden aan verschuivingen in de onderlinge
verhoudingen van in verschillende mate belaste goederen Of aan
fundamentele veranderingen in de handelsomvang. Andere series hebben ook
hun bezwaren. Ik vermeld hier nog de jaarreeksen van aantallen schepen met
betrekking tot de havens van Amsterdam en Rotterdam. Wijzingen in gemiddelde tonnage, beladingsgraad en samenstelling der vrachten blijven hierbij
aan de waarneming onttrokken, zodat alweer de afweging wordt bemoeilijkt
van het belang der schommelingen die de reeksen door de jaren heen
vertonen ').
De cijfers die in de bijlagen van dit artikel aan de reeds bekende series worden toegevoegd zijn al evenmin geschikt om een scherp zicht op de ontwikkeling van handel en scheepvaart te krijgen. Maar aangezien door de mededeling ervan het veld van waarneming wordt verruimd, mag men verwachten
dat de kennis van de Nederlandse economische geschiedenis ermee kan
worden verbeterd.
Het gaat om jaarreeksen, voorzover ik die heb aangetroffen, met betrekking tot een hefting op de scheepvaart die vanuit de Noordzee de Zuiderzee
bereikte: het Paalgeld. Over de oorsprong en de vroege geschiedenis van het
Paalgeld hoop ik in een volgend artikel opheldering te verschaffen en tevens
16e-eeuwse opbrengstcijfers mee te delen, voorzover die beschikbaar zijn.
Hier volsta ik met enkele korte aanduidingen: deze hefting vond reeds in
de 14e eeuw door de stad Kampen plaats; de opbrengst ervan diende, evenals
in latere eeuwen, voor de bekostiging van merktekens ten nutte van de zeevarenden. In 1527 heeft Amsterdam, dat al zeker driekwart eeuw aan Kampen
een jaarlijkse vergoeding betaald had voor het leggen van tonnen in de zeegaten, het recht om het Paalgeld te innen en de daarmee verbonden taak van
Kampen overgenomen. De Prins van Oranje heeft echter in 1573 dat recht en
die taak aan Enkhuizen gegeven. Pas in 1838 is de verzorging van tonnen,
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bakens e.d. ten behoeve van de scheepvaart door Vlie en Marsdiep en op de
Zuiderzee overgenomen door de Nederlandse staat. Daarmee verviel de
hefting van het Paalgeld door Enkhuizen.
In de Enkhuizense thesauriersrekeningen en in enkele andere bronnen uit
het gemeente-archief van Enkhuizen zijn jaarlijkse opbrengstcijfers van het
Paalgeld te vinden. Aangezien die rekeningen uit de tijd voor 1700 haast
allemaal verloren zijn gegaan, beschikken wij slechts voor enige jaren van de
17e eeuw over dit gegeven. Voor de periode 1700-1836 is een volledige reeks
voorhanden, op de jaren 1810-1813 na, doordat bij de inlijving de Franse
overheid de beveiliging der zeevaart op zich had genomen.
De opbrengstcijfers van het Enkhuizense Paalgeld vallen uiteen in afzonderlijke bedragen betreffende de havens aan het Vlie, het Marsdiep, de
Zuiderzee en het IJ in de provincie Holland en Westfriesland. Daarnaast zijn
er enkele opbrengsten wat Harlingen aangaat uit de 17e eeuw vermeld. De
inning van Paalgeld aldaar is echter in de 18e eeuw kennelijk gestaakt.
Het is duidelijk dat het hier gebodene beperkt blijft tot de scheepvaart vanuit voile zee naar het Zuiderzeegebied. Jaarreeksen met betrekking tot de invoer zijn echter niet de enige gegevens welke uit de administratie van het
Paalgeld te putten zijn. Er zijn daarin, in het bijzonder met betrekking tot
Amsterdam, ,,havenboeken" voorhanden, registers - uit 1742 en voorts
vanaf 1771 - die over ieder schip dat deze wereldhaven aandeed essentiele
gegevens bevatten. Aan het slot van mijn uiteenzetting kom ik hierop terug.
Het verdient vermelding dat er nog een andere belasting geheven is van de
schepen die de Zuiderzee vanaf de Noordzee opvoeren, te weten het Buitenvuurgeld. In het begin van de 17e eeuw is de hefting van een Vuurgeld ingesteld ten behoeve van het onderhouden der kustvuren benoorden de Maas.
Toen aan het eind van de 17e eeuw een stelsel van kustverlichting aan de
Zuiderzee werd ingericht, kwam er een onderscheid tot stand tussen Buitenen Binnenvuurgeld. Het Buitenvuurgeld was de voortzetting van het Vuurgeld. Het Binnenvuurgeld werd geheven van schepen die de Zuiderzee bevoeren zonder buitengaats te zijn geweest. Uit het begin en het einde van de 18e
eeuw zijn opbrengstcijfers van het Buitenvuurgeld bekend. Ook die hoop ik
te publiceren.
Het tarief en de opbrengstcijfers van het Enkhuizense Paa/geld
De oudst bekende tarieflijst volgens welke Enkhuizen Paalgeld hief is ongedateerd - afgedrukt in de ,,Handtvesten (enz.) der Stadt Enckhuysen"
(Enkhuizen 1667) onder de titel: ,,Observantie van den ontfangh van 't Paelgelt'"). Voorts bestaan er afzonderlijk gedrukte, dergelijke ,,Observanties"
uit 1660, 1695, 1710 en 1747. De inhoud van deze lijsten bestaat uit een alfabetische opsomming van goederen, elk ervan gevolgd door het toe te passen
tarief dat meestal op hoeveelheid, soms op waarde was gebaseerd. De teksten
der verschillende ,,Observanties" !open practisch niet uiteen 3) .
Toen het Provinciaal Bestuur in 1824 een onderzoek had laten instellen
naar het Paalgeld, bleken de genoemde ,,Observanties" nog te worden
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toegepast•). Men mag er daarom van uitgaan dat het tarief van het Enkhuizense Paalgeld in elk geval sinds omstreeks 1660 en hoogstwaarschijnlijk
sinds een ruimschoots vroeger gelegen tijdstip niet is veranderd.
Op twee uitzonderingen na, te weten de jaren 1642 en 1661, zijn de thesauriersrekeningen van Enkhuizen pas sedert 1700 bewaard gebleven. Vanaf dat
jaar is de reeks compleet. Uit de tweede helft van de 17e eeuw zijn uit enkele
Enkhuizense archivalia voor enige havens en sommige jaren ook cijfers van
het Paalgeld beschikbaar. Hiervan zijn de jaren 1670-1678 benevens 1684
betreffende Amsterdam het belangrijkste.
De thesauriersrekeningen bevatten telkenjare in een aparte rubriek de opbrengsten van het Paalgeld in deze vorm dat eerst het brutobedrag wordt vermeld, dan de aan de inning verbonden kosten en tenslotte het netto-bedrag.
Met de heffing waren in het algemeen belast plaatselijke ambtenaren van de
Convoyen en Licenten, die voor hun werk een vergoeding ontvingen.
lk heb de bruto-cijfers voor alle havens in tabellen verzameld, ook van de
onbelangrijke. Hierbij moet we! worden bedacht dat Amsterdam zonder
meer een gigant was in de toenmalige wereldhandel. De uitzonderlijke proporties van de Amsterdamse invoer mogen geen maatstaf zijn bij de beoordeling van de betekenis der andere havens aan de Zuiderzee, in wier relatief
geringe paalgeldcijfers trouwens we! eens interessante schommelingen voorkomen. De groeiende belangstelling in regionale en locale geschiedenis en in
de cijfermatige aanpak daarvan rechtvaardigt op zichzelf al de opstelling van
alle voorhanden reeksen.
De havens buiten Amsterdam heb ik in drie groepen ingedeeld en daarvan
de totalen berekend: havens in de nabijheid van Amsterdam, Westfriese
havens en havens aan Vlie en Marsdiep. De weinige opbrengstcijfers voor
Harlingen zijn buiten deze indeling gebleven en ook niet in optellingen van
totalen betrokken.
De schepen der V.O.C. vormen in de thesauriersrekeningen een aparte
paalgeldpost. Van elke Oostindievaarder werd het vaste bedrag van 450
gulden geheven. Ik heb er van afgezien hiervan een tabel te plaatsen daar de
betreffende gegevens al vervat zijn in de recente R.G.P.-delen over de
scheepvaart van de V.O.C.'). Na 1794 komt in de thesauriersrekeningen
slechts eenmaal, in 1803, een post voor ten laste van de Raad der Asiatische
Besittingen en Etablissementen, ten bedrage van 3000 gulden.
Ook de opbrengsten van het Paalgeld uit, wat heet, ,,West-Indie" vormen
een afzonderlijke categorie. Uit de Amsterdamse ,,havenboeken" betreffende het Paalgeld blijkt, dat onder ,, West-Indie" practisch ,,Amerika" is te
verstaan. In deze bronnen worden overigens niet de ladingen in deze categorie gespecificeerd. Dit moet in verband staan met het feit dat de inning aan de
administratie der Convoyen en Licenten was toevertrouwd, welke geen
bemoeienis had met de Amerikaanse handel.
De registratie van de invoer uit Amerika vormt de belangrijkste toevoeging
aan de bestaande kennis, die de paalgeldcijfers opleveren. De groei van die
invoer tot in het begin van de 19e eeuw toe is opmerkelijk.
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In een opgaaf van het stadsbestuur van Enkhuizen, die de brutoopbrengsten van het Paalgeld over 1801-1823 bevat, zijn de ,,Westindische"
cijfers stilzwijgend in de Amsterdamse begrepen, naar gemakkelijk is vast te
stellen•). Ik heb aangenomen dat dit ook is geschied met de opbrengsten over
1661-1711, die geen aparte categorie ,,West-Indische schepen" bevatten. Ik
heb daarenboven van de opbrengsten van de Amsterdamse invoer en van die
uit West-Indie een aparte groep gevormd, die de totale invoer van de Arnsterdamse haven behelst. Hiermee is niet uitgesloten dat ook in de cijfers van
andere havens ,,Westindische" vrachten schuilgaan; wellicht is nader onderzoek hiernaar mogelijk.
De meegedeelde cijfers zijn samengevat in grafieken. In grafiek A is een
vergelijking gemaakt met de reeksen der Convoyen en Licenten. De subtotalen van ,,Buiten Amsterdam" voor het Paalgebied zijn practisch vergelijkbaar met de totalen der Convoyen en Licenten uit het ressort van de Admiraliteit van het Noorderkwartier (alleen het onbetekenende ,,Muiden/Weesp"
hoort niet onder het Noorderkwartier maar onder de Admiraliteit van
Amsterdam). De opbrengsten van ,,Amsterdam" voor het Paalgebied dienen
te worden vergeleken met de opbrengsten der Convoyen en Licenten voor het
kantoor Amsterdam.
Afgezien van de problematiek die voortvloeit uit het gebruik van twee verschillende tarieven wordt de vergelijking met de cijfers der Convoyen en Licenten bemoeilijkt doordat het Paalgeld alleen de invoer betreft. Voor
Amsterdam is het echter voor een aantal jaren in de 18e eeuw mogelijk om
dat bezwaar te ondervangen met behulp van uitvoercijfers van de Convoyen
en Licenten, die door Hovy zijn meegedeeld '). Via de totalen over de betreffende jaren zijn de invoercijfers gemakkelijk te berekenen (zie grafiek B).
Het is opmerkelijk dat, terwijl de paalgeldreeks na 1760 op een hoger peil
komt te liggen en daar ook blijft, de invoercijfers der Convoyen en Licenten
uit de periode 1760-1780 niet uitgesproken hoger zijn dan daarvoor. Daar
beide heffingen op de kantoren der Convoyen en Licenten werden geadministreerd, kan het verschil in het beloop van de reeksen niet toegeschreven
worden aan onderling onafhankelijke tellingen van ingevoerde goederen. De
discrepantie moet dan worden verklaard uit het uiteenlopen der twee toegepaste tarieven.
Vermoedelijk is de oplossing van het probleem te zoeken in een onevenredigheid van de voet van heffing wat betreft de belangrijkste importgoederen
bij de Convoyen en Licenten enerzijds en een relatief evenredige verdeling
van de druk van het Paalgeld anderzijds. Zo werd van tarwe, rogge en hout
volgens het tarief van 1725 der Convoyen en Licenten per last resp. 6 gulden,
4 gulden en een halve gulden betaald, doch volgens het paalgeldtarief in alle
drie gevallen een halve stuiver'). Een daling van de graanimport zou derhalve
in de opbrengsten van de invoerrechten der Convoyen en Licenten veel sterker doorwerken dan in die van het Paalgeld. Nader onderzoek op dit punt,
o.a. met behulp van de meergemelde ,,havenboeken" is natuurlijk noodzakelijk.
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Ik waag evenwel nu reeds de veronderstelling dat de opbrengsten van het
Paalgeld de kwantiteit van de invoer beter weergeven dan de cijfers der Convoyen en Licenten. Men mag het overigens als een voordeel van de paalgeldcijfers beschouwen dat zij enkel de invoer behelzen. Bovendien zijn ze in
tegenstelling tot de opbrengsten der Convoyen en Licenten niet aan tariefswijzigingen onderhevig geweest.
De paalgeldopbrengsten over 1814-1823 heb ik vooral meegedeeld uit de
overweging dat daaruit een indruk kan worden verkregen in hoeverre de
Amsterdamse haven zich van de klappen der Napoleontische tijd heeft hersteld. Ik ben echter van oordeel dat de 19e eeuwse handelsstatistiek eigenlijk
een onderwerp op zichzelf vormt, in het verband waarvan de paalgeldopbrengsten sinds 1814 een plaats moeten krijgen. Daar bovendien niet meteen
te overzien valt, wat de invloed van de opening van het Groot Noordhollandsch Kanaal in 1824 op deze cijfers is geweest, heb ik mij beperkt tot het
publiceren der opbrengsten over 1814-1823.
Natuurlijk blijven ook bij de opbrengstcijfers van het Paalgebied de concrete feiten van de samenstelling der goederenpakketten bij verschillende
havens in hetzelfde jaar en voor verschillende jaren in dezelfde haven verborgen. Wat de publicatie ervan betreft heb ik mij in dit artikel beperkt tot de
door mij vervaardigde tabellen I, V en VI.
Tabel I betreft Amsterdam, tabel V de enkele cijfers uit Harlingen en tabel
VI de subtotalen, le voor resp. havens in de nabijheid van Amsterdam
(Zaandam, Edam, Monnikendam/Nieuwendam en Weesp/Muiden) in Westfriesland (Enkhuizen, Medemblik en Hoom) en aan Vlie en Marsdiep (OostVlieland, Terschelling en Texel/Nieuwediep); 2e voor alle havens buiten
Amsterdam; 3e voor Amsterdam. Vervolgens zijn de totalen van de genoemde subtotalen meegedeeld en tenslotte de totalen zonder de opbrengsten uit
Amerika (,, West-lndie") .
. De tabellen II, III en IV, met de gedetailleerde cijfers over de havens buiten
Amsterdam, behalve Harlingen, zijn te raadplegen bij de volgende instellingen: de Econornisch-Historische Bibliotheek te Amsterdam, het Rijksarchief
in Noord-Holland te Haarlem, het Westfriese Streekarchief te Hoom en in de
Gemeente-archieven van Amsterdam, Edam, Den Helder, Monnikendam en
Zaandam.
De resultaten heb ik samengevat in grafieken, die uiteraard voor zichzelf
kunnen spreken. Ik vestig hier slechts de aandacht op de volgende punten: de
zeer grote betekenis van de Amerikaanse invoer aan het eind van de 18e en in
de 19e eeuw, ook na 1813; de betekenis die Zaandam als haven in de 18e eeuw
heeft bezeten 9 ), en de hoge opbrengsten van het Paalgeld in de zeegaten (in
het begin van de 19e eeuw: vooral Texel speelt hierbij een rol). Ook het
krachtig herstel van de Amsterdamse haven na 1813 verdient de aandacht.
Wanneer de cijfers voor een bepaalde haven zijn gaan ontbreken dan is dat
meestal kennelijk het gevolg van de staking der heffing wegens te geringe inkomsten. Dat in zulke gevallen de invoer geheel is opgehouden, hoeft niet te
worden aangenomen, we! dat de inningskosten niet meer uit de baten ter
plaatse konden worden gedekt. In een geval, Harlingen, is niet duidelijk of in
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TABEL I
Opbrengsten van het Paalgeld te Amsterdam en van schepen uit ,,West-lndie"
(afgerond op hele guldens)
Jaar

1642
1661
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
(1678)')
1684
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713')
1714')
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738

Amsterdam

10530

10953
19040
17771
15837
19751
16987
19816
15754
19137
15847
17459
16501
15165 ' )
16452
19533
16765
17129
19756
20858
20331
17596
17921
17186
16570
15789
15941
17603

,,West-lndie"

70

2289
2783
2736
3268
2917
2830
2252
2685
3847
2681
5368')
3400
31 JO
2503
3437
3320
3708
3107
3159
2998
3209
3186
2784
3436
3392
3130

Totaal

10600
21531
17159
20248
6372
3070
12633
15571
13348
13950
11650
16168
18791
19422
14778
8788
9509
10898
13364
12674
15309
14260
14249
13250
13242
21823
20507
19105
22668
19817
22068
18439
22984
18528
18565
19562
22036
20202
20449
23464
23965
23490
20594
21130
20372
19354
19225
19333
20733

IO
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Jaar

1739
1740
1741
1742
1743
1744')
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793

Amsterdam

,.West-Jndie"

Totaal

17417
18110
18777
14062
19263
18627
16074
16147
16145
14098
20105
20531
16504
18415
19151
19970
18200
16893
16644
16293
17768
19109
19770
21297
18073
22386
24797
24880
21676
24686
23107
22164
24399
24422
23059
24370
25011
24938
23922
26018
24707
24661
15436
28619
28155
24867
27010
21695
23946
24214
25632
24966
23322
28243
14694

3352
4311
4097
3085
3863
3051
3732
5399
5430
4435
5025
4869
5029
4518
3251
3874
3782
6605
10031
6900
11620
12045
12874
11094
11899
8351
7847
5971
7272
7214
8085
7471
8172
7612
8791
7087
8868
6372
8894
8460
10397
14709
791
2935
17795
13248
9981
10802
9299
7596
11517
13445
12085
10531
6650

20796
22421
22874
17147
23126
21678
19806
21546
21575
18533
25130
25400
21533
22933
22402
23844
21982
23498
26675
23193
29388
31154
32644
32391
29972
30737
32644
30851
28948
31900
31192
29636
32571
32034
31850
31457
33879
31310
32816
34478
35104
39370
16227
31554
45950
38115
36991
32497
33245
31810
37149
38411
35407
38774
21344
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Jaar
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823

Amsterdam
17738
11433
22341
19611
20054
17772
18943
16130
24642
20385
22291
21271
11105
12070
2988
1984
321
17192
17763
19574
20273
17909
18549
18697
13867
14870')
13104

,,West-lndie"

Totaal

15738
3272
8705
5820
2682
406
7268
15747
14803
10411
15596
20396
24124
22219
5244
1768
2084
1011
11999
15757
17577
17247
12345
16530
11914
11784
14130

33476
14705
31046
25431
22736
18178
26211
31877
39445
30796
37887
41667
35229
34289
8232
3752
2405
18203
29762
35331
37850
35156
30894
35227
25781
26654
27234

Bronnen:
1642, 1661, 1700-1743 , 1745-1810: G.A. Enkhuizen, thesauriersrekeningen (inv. nr.
1II); 1670-1678, G.A. Enkhuizen, inv. nr. 114; 1684, id., inv. nr. 1lOc; 1744: id., los
papiertje met bruto-opbrengsten over 1743-1747 in inv. nr . 108; 1814: id., correspondentie over de uitkering van over 1814 ontvangen Paalgeld aan Enkhuizen uit de administratie van de in- en uitvoerrechten in inv. nr. 108; 1815-1823: id., inv. nr. 110.
') Het jaartal ontbreekt, maar het cij fer volgt op opgaven van voorgaande jaren.
') Alleen opgaaf voor Amsterdam en ,, West-lndie" samen en ,, West-lndie" apart;
het cijfer voor Amsterdam is hieruit berekend.
' ) ,,een gedeelte van den jare 1722 en tgeheel voor A 0 • 1723".
') Na aftrek van een gerestitueerd bedrag van 48 gulden.
' ) De thesauriersrekening geeft dit jaar geen bruto-bedragen.
') Na aftrek van een gerestitueerd bedrag van 23 gulden.

N.B.

Tabellen II-IV; zie mededeling opp. 7.
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TABEL V
Opbrengsten van het Paalgeld te Harlingen
(afgerond op hele guldens)
Jaar

Bed rag

1642
1-12-1660/ 7-12-1661
1679/ 80 (?) ')
1699/ 1701

148
233
196
167

Brannen:
1642, 1660/ 61, 1699/1701 : G.A. Enkhuizen, thesauriersrekeningen (inv. nr. 111);
1679/ 80: notitie over netto ontvangst in id., inv. nr. 117.
') Geschat brutobedrag, daar enkel het netto-cijfer bekend is (voor het innen placht
een kwart van de opbrengst te worden toegekend; de overige kosten zijn practisch te
verwaarlozen). Ik vermoed dat het cij fer betrekking heeft op een dee! van 1679 en de
eerste helft van 1680.
TABEL VI
Geschatte subtotalen en totalen'

Zee-

(I)

Bij
A'dam
(2)

W.frInd.
(3)

gaten
(4)

Bui ten
A'dam
(5)

1642
1661
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723

503
1319
1571
1712
1822
1449
1296
1461
1529
1452
1383
1229
1473
1273
1116
1226
1515
1490
1670
2024
1824
1885
1943
1907
2075
1782

1521
1254
582
509
566
502
387
330
294
723
301
254
215
256
190
170
369
211
190
204
270
339
545
314
311
201
291

587
62
179
214
201
308
274
222
337
1182
1039
1282
722
1129
915
1285
869
350
553
712
370
642
226
168
142
140
116

2108
1819
2080
2294
2479
2632
2110
1848
2092
3434
2792
2919
2166
2858
2378
2571
2464
2076
2233
2586
2664
2805
2656
2425
2360
2416
2189

Jaar

A' dam
en
W.I.
(6)

Totaal
(7)

10600
21531

12708
23350

18791
19422
14778
8788
9509
10898
13364
12674
15309
14260
14249
13250
13242
21823
20507
19105
22668
19817
22068
18439
22984
18528
20143 ' )
19185')

21085
21901
17410
10898
11357
12990
16798
15466
18228
16426
17107
15628
15813
24287
22583
21338
25254
22481
24873
21095
25409
20888
22559
21374

Totaal
zonder
W.I.
(8)

12638

13524
21504
19847
18070
22337
19651
22621
18410
21562
18207
19875
18690
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Jaar
(I)

1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775

Totaal
zonder
W.I.

Bij
A' darn

W.frInd.

Zeegaten

Bui ten
A'dam

A'dam
en
W.I.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

190
283
261
236
285
475
135
157
292
285
365
799
1033
1757
1567
209
175
192
526
484
334
184
183
219
273
339
135
203
220
233
174
281
308
130
162
210
148
97
87
206
253
276
351
288
243
360
276
249
307
352
391
391

102
156
134
206
272
149
187
159
116
195
157
138
387
142
89
254
98
139

2243
2531
2437
2677
2534
2756
2320
2264
2442
2482
2575
3228
3772
4388
4207
3374
2814
2570
3022
3268
2979
3585
3537
2961
2576
3198
2898
3122
3109
3080
3271
3672
3778
4321
3501
4707
3594
3029
3829
3591
3359
3251
3176
3149
3392
3151
2835
2637
2741
2911
2922
2583

18565
19562
22036
20202
20449
23464
23965
23490
20594
21130
20372
19354
19225
19333
20733
20796
22421
22874
17147
23126
21678
19806
21546
21575
18533
25130
25400
21533
22933
22402
23844
21982
23498
26675
23193
29388
31154
32644
32391
29972
30737
32644
30851
28948
31900
31192
29636
32571
32034
31850
31457
33879

20808
22093
24473
22879
22983
26220
26285
25754
23036
23612
22947
22582
22997
23721
24940
24170
25235
25444
20169
26394
24657
23391
25083
24536
21109
28328
28298
24655
26042
25482
27115
25654
27276
30996
26694
34095
34748
35673
36220
33563
34096
35895
34027
32097
35292
34343
32471
35208
34775
34761
34379
36462

17408
18983
21970
19442
19663
22512
23178
22595
20038
20403
19761
19798
19561
20329
21810
20818
20924
21347
17084
22531
21606
19659
19684
19106
16674
23303
23429
19626
21524
22231
23241
21872
20671
20965
19794
22475
22703
22799
25126
21664
25745
28048
28056
24825
28078
26258
25000
27036
27163
25970
27292
27594

1951
2092
2042
2235
1977
2132
1998
1948
2034
2002
2053
2291
2352
2489
2551
2911
2541
2239
2395
2633
2537
2882
2983
2648
2139
2709
2587
2438
2512
2574
2757
2660
2539
2462
2273
2255
2401
2373
2737
2666
2398
2442
2437
2335
2685
2482
2012
1992
1929
2105
2140
1820

IOI

151
108
519
371
94
164
150
176
481
377
273
340
731
931
1729
1066
2242
1045
559
1005
719
708
533
388
526
464
309
547
396
505

454
391
372

Totaal
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Jaar
(1)
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785')
1786')
1787
1788
1789')
1790')
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
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Bij
A'dam
(2)
1699
1587
1723
1687
1619
464
502
1356
1407
1420
1200
1285
1116
1402
1109
1038
1170
1169
811
433
566
454
171
129
200
155
164

50
190
477
732
207
420
380
452
167
297

W.fr-

Ind.
(3)
531
499
334
410
283
170
76
240
267
456
230
152
155
364
388
192
107
95
26
15
20
34
6
1
5

2
2
7

32
13
10
II

23

Zeegaten
(4)

Buiten
A'dam
(5)

462
322
475
717
549
272
473
782
738
664
566
512
655
690
657
593
660
626
1088
488
780
655
620
121
612
778
704
568
675
1147
1719
501
188
1160
191
496
1689
1779
2427
1705
2309
1818
2472
2090
2084

2692
2408
2532
2814
2451
906
1051
2378
2412
2540
1996
1949
1926
2456
2154
1823
1937
1890
1925
936
1366
1143
797
251
817
935
870
575
675
1147
1719
501
188
1160
191
546
1879
2288
3172
1922
2729
2209
2924
2280
2381

A'dam
en

Totaal
zonder
Totaal
(7)

W.I.

(6)
31310
32816
34478
35104
39370
16227
31554
45950
38115
36991
32497
33245
31810
37149
38411
35407
38774
21344
33476
14705
31046
25431
22736
18178
26211
31877
39445
30796
37887
41667
35229
34289
8232
3752
2405
18203
29762
35331
37850
35156
30894
35227
25781
26654
27234

34002
35224
37010
37918
41821
17133
32605
48328
40527
39531
34493
35194
33736
39605
40565
37230
40711
23234
35401
15641
32412
26574
23533
18429
27028
32812
40315
31371
38562
42814
36948
34790
8420
4912
2596
18749
31641
37619
41022
37078
33623
37436
28705
28934
29615

27630
26330
28550
27521
27112
16342
29670
30533
27279
29550
23691
25895
26140
28088
27120
25145
30180
16584
19663
12369
23707
20754
20851
18023
19760
17065
25512
20960
22966
22418
12824
12571
3176
3144
512
17738
19642
21862
23445
19831
21278
20906
16791
17150
15485

W.1.

(8)

Bronnen:
De tabellen I tot en met V.
') De cijfers uit de kolommen (2), (3), (4) en (5) zijn benaderingen, daar de opbrengsten per haven vaak door mij zijn geschat. In een aantal gevallen worden name-
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lijk opbrengstcijfers aangetroffen, die enige jaren betreffen of die niet met kalenderjaren samenvallen. Ook wordt het beeld wat vertekend doordat in de Enkhuizense cijfers
veelal de opbrengst van een andere heffing, het Diepgeld, is begrepen. Doordat het
Paalgeld te Enkhuizen relatief weinig opbracht en het Diepgeld, voorzover is na te
gaan, minder opbracht dan het Paalgeld, mag worden aangenomen dat de trend in redelijke mate in de cijfers tot uiting komt (zie echter noot 2).
') Wegens hoge opbrengst van het Paal- en Diepgeld is het cijfer in kolom (3) nogal
geflatteerd.
' ) Schatting (vgl. tabel I).
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1800

het begin van de 18e eeuw de heffing is gestaakt om financiele dan wel om politieke redenen. Het is namelijk denkbaar dat de Friese overheid niet langer
bereid was om de invordering van het Paalgeld toe te staan. Moelijkheden
daarover hadden zich al in vroeger tijden voorgedaan 10).
Het Paalgeld vormde voor Enkhuizen een bron van inkomsten, evenals
voorheen voor Amsterdam en vermoedelijk ooit ook voor Kampen. De uitga-

0
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ven voor wedden, lonen, reparaties en materialen ten behoeve der installaties
die uit het Paalgeld onderhouden werden, wogen bij lange na niet tegen de inkomsten op. Ik geef enkele voorbeelden: in 1661 bedroegen die uitgaven 2495
gulden en in 1745 5594 gulden, ofwel resp. 9 en 18 procent van de totale
bruto-opbrengsten van het Paalgeld uit die jaren.
Na de Franse Tijd is het niveau van deze uitgaven opvallend hoog: over
1815-1818 varieert het tussen de 51 en de 85 procent van de bruto-inkomsten.
Verwaarlozing der betonning en bebakening gedurende de Franse Tijd kan
hiervan de oorzaak zijn.
Belangrijker dan de reeksen opbrengstcijfers, maar ook veel bewerkelijker,
zijn de ,,havenboeken" in verband met de paalgeldheffing, die in het
Gemeente-Archief van Enkhuizen worden bewaard. Hierin wordt meestal het
Paalgeld per schip verantwoord onder opgaaf van: datum, haven van
vertrek, naam van de Schipper, en specificatie van de vracht; soms zijn de
opgaven beperkter. lk geef hieronder een opsomming.
Ja(a)r(en)

Haven en inventarisnummer

1742, 1771-1810,
1814-1828, 18301836

Amsterdam (63 registers, inv. nr. 110: achterin deze
registers staan opgaven ,, wegens schepen gekomen
uit de Westindien" (o.i.d.), waarin de vrachten ontbreken)
,,Montant van het Paalgeld der West Indische Producten by het Convoy ontvangen'', t.w. uit Europese
havens (inv. nr. 108)
Edam (inv. nr. l~)
Enkhuizen (inv. nr. 108: beperkte opgaven)

1797

1677
1683, 1685/86,
1724 ' 0 )
1681, 1726, 1733,
1739
1685
1724/25
1744, 1745, 1746
1680

Hoorn (inv. nrs. 11od en 11()8)
Medemblik (inv. nr. 110~
Terschelling (inv. nr. 108)
Texel en Den Helder (inv. nr. 108)
Zaandam (inv. nr. 11or: aangeduid als ,,Alkmaar ende het ressort van dien" 11 )).

Het behoeft geen betoog dat met name de Amsterdamse serie van een orde
van betekenis is, die slechts door die van de Sonttolregisters wordt overtroffen.
Tenslotte wijs ik er nog op dat er ook van vissersschepen Paalgeld geheven
werd. In de thesauriersrekeningen van Enkhuizen worden de opbrengsten
hiervan niet verantwoord onder de rubriek van de Paalgelden maar onder
betalingen die afkomstig waren van het College der Groote Visscherij. Jn de
Archieven der Groote Visscherij bevinden zich ook registers van ontvangst
van o.a. het Paalgeld uit de 18e eeuw 12). Daar deze gegevens buiten het
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bestek van de handelsstatistiek vallen, kunnen ze hier buiten beschouwing
blijven.

NOTEN BIJ HOOFDSTUK I
') Zie over de bronnen met betrekking tot de handelsconjunctuur: J. Hovy, Het
voorstel van 1751 tot instelling van een beperkt vrijhavenstelsel in de Republiek (Propositie tot een Gelimiteerd Porto-Franco) (Groningen 1966; diss. Utrecht), pp. 4-33 .
' ) Handvesten, Privilegien, Willekeuren ende Ordonnantien der Stadt Enchuysen
(Enkhuizen 1667), pp. 203-205.
') De gedrukte Observantie van 1660 en die uit de Handvesten stemmen met elkaar
overeen, maar de Observantie van 1695 bevat vrij wat minder items. De Observanties
van 1710 en 1745 zijn gelijkluidend en bevatten wederom de items van 1660 met nog
enkele toevoegingen (in totaal ruim 180 items). In een exemplaar van de Observantie
van 1745, die in 1824 is overlegd aan het Provinciaal Bestuur te Haarlem zijn nog enkele items met de hand toegevoegd, o.a. koffie en thee. Tariefswijziging voor een bepaald goed komt niet voor. Van niet-vermelde goederen werd een waardetarief van 1
stuiver op de 25 gulden geheven, ofwel van 2 procent. Bij uitzondering werd het Paalgeld geheven als Iastgeld a 2 stuivers van schepen uit Moscovie, Groenland, IJsland, de
Far5er en Lapland. Zie ook G.A. Enkhuizen in inv. nr. 108.
') R.A. in Noord-Holland, ,,Bescheiden betr. den aanleg van het NoordHollandsch Kanaal", nr. 531 : een beschouwing d.d. 30 aug. 1825 over Vuurgeld en
Paalgeld (hierin ook de onder noot 3 vermelde Observantie van 1745: ik dank de bekendheid met deze gegevens, evenals die uit noot 6, aan J . M. M. de Meere).
' ) Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries, ed. by J . R. Bruijn, F. S.
Gaastra and I. Sch5ffer III (The Hague 1979; R.G.P. Gr. Serie 167).
') ,,Tableau der Bruto ontvang van Paalgelden ( ...)"over 1801-1807 en 1815-1823
(R.A. in Noord-Holland, Arch . Gouverneur van N.H., ingek. ct. d.d. 1april1824, nr.
246).
' ) Hovy, a.w., p. 642.
') Vgl. Groot Placaet-boeck VI ('s-Gravenhage 1746), pp. 1368/9.
') Vgl. A. M. van der Woude, Het Noorderkwartier (A.A.G. Bijdragen 16, 1972)
di. II, p. 610.
'°) De opgaaf over 1724 draagt ten onrechte het jaartal 1725 (vgl. de thesauriersrekeningen).
11
) Zaandam ressorteerde onder het kantoor Alkmaar der Convoyen en Licenten.
Alkmaar had geen overzeese handel (vriendelijke mededeling van L. Noordegraaf).
") Zie ,,De archieven der Groote Visscherij" (VROA 38 I (1915) 272 e.v.v.) inv.
nrs. 91, 92.

II

HA VENARBEID, DRAGERSGILDEN: VERGETEN HISTORIE
door
M. VANDERVELDEN
1. Historisch overzicht
Een algemene geschiedenis van de havenarbeid treft men tevergeefs in het
arsenaal van studies over sociaal-economische achtergronden van het hedendaags maatschappelijk gebeuren aan. Noch in Nederland, noch in het buitenland. Recent worden in Nederland pogingen aangewend de havenarbeid in
een niet al te ver verleden te plaatsen, doch dit geschiedt dan weer op incidentele basis. Nadat de ,,Memoires van de havenarbeider" bijna vijftig jaar vergeten waren, zijn zij onlangs herdrukt. De schrijver, Hein Mol, arriveert in
1898 in Rotterdam en vanaf die tijd dateren zijn Rotterdamse belevenissen ').
Voor de geschiedschrijving zijn echter de pogingen interessanter die Tony
Jansen en Jacques Giele in hun nawoord op de Memoires doen, de geschiedenis van de havenarbeid in een algemener perspectief te plaatsen, waarbij zij in
het bijzonder aandacht besteden aan de rol van de socialistische beweging
voornamelijk in Rotterdam 2 ).
Eerstgenoemde schrijver plaatst het onderwerp in een nog breder kader
wanneer hij in een antler artikel ,,De wilder bazen regelt het werk" aandacht
besteedt aan de havenarbeiders rond 1900 in Rotterdam en Amsterdam'). In
het jaar 1900 zijn er naar schatting 12.000 havenarbeiders in Rotterdam; hieronder is dan het toezichthoudend personeel (voormannen) met circa 1000
man en de vaste havenarbeiders 1000-1700 man, alsmede graanwegers en de
meters en kontroleurs met ongeveer 1000 man, alien tot de,, werkmansaristocootie" behorend, inbegrepen. Het restant wordt gevormd door het ,,havenptoletariaat" zoals de echte bootwerkers, waarvan de losse bootwerkers in
1909 op omstreeks 8000 geschat werden, de schuitenvoerders (knechts), de
slepers (knechts), de schippers (knechts), de dok- en veemarbeiders.
Over de verhouding tot de dragers, die ook in die tijd in de havensteden
nog voorkwamen en in Rotterdam tot 1869, toen de zakkendragersvereeniging volgens Stakenburg•), als voortzetting van het oorspronkelijke gilde met
nog 137 !eden, officieel werd opgeheven doch in 1885 toch nog werkzaam
was, wordt met geen woord gerept. Had men alleen oog voor de problemen
die de havenarbeid opriep als gevolg van de grote groei van Rotterdam na
1866, toen Rotterdam overspoeld werd door immigranten uit Zuid- en
Midden-Duitsland - zij ontweken onder andere de Pruisische dienstplichten van de migranten uit de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Eilanden (1878 tot
1895) '?
Ook in eerdere algemene studies van Helle 6 ) en Ter Hoeven 7 ) over de - zij
het meer sociale aspecten - van de havenarbeid, wordt geen aandacht aan de
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oude geschiedenis geschonken, hoewel Helle in zijn artikel in het kort naar de
gildentijd verwijst•). Helle geeft een goede definitie van havenarbeid en analiseert de organisatie van de (moderne) havenarbeid op uitstekende wijze.
Wat facet-geschiedkundige aandacht betreft moeten wij het in Nederland
doen met ,,Zakkendragers van Rotterdam" in 1975 verschenen en met de
voordien verschenen gepubliceerde lezingen over de geschiedenis van het aan
Amsterdam voorbehouden veembedrijf van H. H. van Dam ACzn.9), waarin
veel ontleend aan Dr. M. G. de Boer' 0 ) . Het in de Rotterdamse bron behandelde Rotterdamse zakkendragersgilde telde door de eeuwen heen slechts
ongeveer 200 !eden; zij droegen de granen en zaden, turf, kolen, kalk, aardappelen enz. De goederen in vaten aangevoerd werden bij de Stadskraan
verwerkt door de slepers, terwijl voor de aangevoerde wijnen en bieren kennelijk andere regels golden. Zo was er een aparte bierwerkersgroepering en
golden als andere havenarbeidersgroepering de kolenmeters en wegers en de
korenmeters, aldus E. Wiersum 11 ) . Wagenaars of voerlieden en overrijders
of vrachtrijders alsmede slepers werkten nauw samen met de zakkendragers.
Overigens konden zogenaamde vrijlieden in rechtstreekse dienst van kooplieden en werkgevers, zoals bijvoorbeeld de brouwers, naast de !eden van het
zakkendragersgilde, aangevoerde goederen verwerken. Het oprichtingsjaar
van het Rotterdamse zakkendragersgilde is niet direkt te achterhalen, doch
moet vroeger zijn dan het jaar 1617, zoals door Mr. J . Dirks in zijn publikaties over gildenpenningen vermeld.
Wat Amsterdam betreft dateert de eerste vermelding van dragers uit 1461
wanneer sprake is ,,van der stede geswoeren dragers" "). Van Dam meent,
dat het hier om waagdragers gaat dat wil zeggen, dragers die de goederen,
welke zij aan de walkant of andere plaatsen ontvingen, naar de waag ter weging brachten. Ook in Amsterdam moeten de dragers natuurlijk al van oudere datum zijn; de oudste waag in Amsterdam dateert van 1275. Overigens waren er in Amsterdam - in de 17e eeuw de grootste handelsstad ter wereld een apart Bierdragersgilde (eerste vermelding in 1437), een Korendragers- en
Korenstortersgilde (in 1551 wordt als zodanig het Sint Joostengilde
genoemd), een Korenlichtermansgilde, de !eden waren bijna allen tevens korendragers (in 1649 ontstaan uit het Binnenlandvaardersgilde), een Turfdragersgilde (officieel opgericht in 1619, eerder bekend als vereniging in 1570),
en een Waagdragersgilde (vanaf ca. 1616, waagdragers waren echter reeds in
vemen verenigd) " ). De waagdragers kregen verschillende stapelgoederen ter
verwerking.
In 1616 werd het Blaauwhoedenveem opgericht; voor die tijd bestond het
reeds in de vorm van een groep samenwerkende arbeiders. Vernen zijn van
Amsterdamse oorsprong en zijn aldaar gegroeid uit de kring van de waagdragers. In Rotterdam ontstaan zij eerst vele eeuwen later als filialen van
Amsterdamse vemen bijvoorbeeld in 1875 het Vriesseveem en in 1878 het
Blaauwhoedenveem. Het woord veem komt voor het eerst in 1510 voor en betekent dan vennootschap. Een veem ontstond door de wens van de koopman
zich door een kleine groep welbekende lieden - dragers die naast het gewone
werk aan de waag ook het opdragen en wegstapelen van goederen in zijn

20

HAVENARBEID, DRAGERSGILDEN

pakhuizen kwamen verrichten - te Iaten bedienen. Het zo ontstane veem
bestond meestal uit 5 a IO man, die zelf nog anderen aanstelden zoals
vrijlieden. In 1685 kwamen er 22 vemen in Amsterdam voor. De stad had
toen (einde 1700) circa 200.000 inwoners.
Buiten Nederland is er, naar ons bekend, slechts een studie die de havenarbeid in een geografisch gesproken iets breder kader plaatst en dat is het proefschrift van Gilles de Pelichy 14 ); geschiedkundig echter met een zekere beperking omdat in hoofdzaak de periode van het Ancien Regime wordt behandeld. De verdienste van deze studie is dat eerst in een algemeen gedeelte aandacht besteed wordt aan de verschillende soorten arbeidersverenigingen in de
Vlaamse havensteden in de vorm van een dwarsdoorsnede, waarna per havenstad een overzicht van de gilden casu quo arbeidersverenigingen wordt gegeven. Antwerpen, Brugge en Gent openen de rij, doch ook wordt aandacht
besteed aan Oostende, Nieuwpoort, Mechelen, Lier, leper, Aalst, Dendermonde, Veurne, Menen, Kortrijk en Maastricht. Een door de Oostenrijkse
regering in 1784 verrichte enquete biedt tevens interessant materiaal.
Wat Frankrijk betreft wordt relatief veel aandacht aan de havenarbeid
besteed in de studie van Levasseur over de geschiedenis van de
arbeidersklasse "). Vooral in Parijs was de arbeidsverdeling zeer ver voortgeschreden, zoals blijkt uit het Livre des Metiers van Etienne Boileau uit 1270
en het Livre de la Taille uit 1292: kolendragers, korendragers, waterdragers,
lossers van wijnen, van vis, bout, kalk en zoutdragers. Wat de korendragers
betreft bestonden er te Parijs eerst drie verschillende gilden. Zij verenigden
zich in 1504 resp 1683 en hadden toen 118 leden, waarvan er 55 bij Chatelet
en 63 bij het stadhuis toegelaten werden 16 ). Uit de voorgaande studies blijkt,
dat dragers niet alleen aan de zeekusten voorkwamen, doch ook een voorname rol speelden in het kader van de binnenvaart. Fernand Braudel reproduceert in zijn laatste ,,drieluik" een gravure uit de 18e eeuw, waar men de grote bedrijvigheid ziet in Parijs rond de Greve-haven (reeds daterend uit de 12e
eeuw, vlak bij de Pont Notre Dame en de huidige Place de !'Hotel de Ville)
wat betreft aangevoerd koren, hout en hooi "). Parijs had toen (in 1730) ongeveer 560.000 inwoners.
Van de afzonderlijke buitenlandse havensteden zijn er een aantal, waarvan
de geschiedenis van hun havenarbeid apart is beschreven. Wij noemen hier
Antwerpen, Londen, Gent en Stettin.
In Antwerpen is het vooral de vroegere stadsarchivaris Floris Prims
geweest die de havenarbeid tot onderwerp van zijn studie maakte. Zo verschenen van zijn hand boeken over de Antwerpse natien '') - de verenigingen die zich met het vervoer der goederen belastten - en over het turfdragersambacht 19 ). Prims putte veel uit oude archiefbronnen.
Onder auspicien van het Verbond der behandelaars van goederen, waartoe
thans nog vele natien behoren, verscheen in 1947 de Korte Geschiedenis der
Antwerpsche Natien, geschreven door haar algemeen secretaris C.
Rouwens 20 ). Ook de latere geschiedenis is beschreven 21 ).
De oudste werkers in de Antwerpse havens zijn de kraenekinders en kraanmeester, die met hun vijven de in 1263 geplaatste kraan bedienden voor het
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lossen van de wijnvaten, een bezigheid die in vele Europese havensteden al
heel vroeg genoemd wordt; zo wordt in 1233 in Dordrecht al van het scrotambacht gesproken en aldaar in 1273 van de schroders die de vaten verwerken. Eind 1200 is het ambacht van de vervoerarbeiders bekend, eigenlijk
stadsambten door gezworenen uitgeoefend namelijk de vistellers, de korenmeters en de zakkendragers. Deze laatste maken plaats voor de buildragers
en turfdragers. In 1392 kwamen er ongeorganiseerde buideldragers, kordewagenkruiers en beemdragers voor (dwarsboom op de schouders).
Wanneer de buideldragers in de 15e eeuw het werk niet aankunnen, werven
zij werklieden aan die de naam van ,,onvrije buideldragers" krijgen. Zelf beperken zij zich tot 36 leden in 1427 en 49 in 1505. De vrije buideldragers dragen smedekolen, zout, koren, zaad en alle granen; de onvrije buideldragers
dragen turf, houtskolen en weed en gaan turfdragersgezelschap heten vanaf
1447 22 ). In 1464 krijgen de turfdragers hun eigen ordonnantie: er is dan kennelijk zoveel eigen werk, dat zij niet meer als hulpbuideldragers het !even
door moeten gaan. De turfdragersnatie telt in 1523 70 !eden, in 1605 28 leden
en wordt in 1863 ontbonden.
De dekens van de buideldragers en de kordewagenkruiers zetelen in den
Breedenraedt der stad, de onvrije buideldragers niet. Het ledental van de kordewagenkruiers wordt in de 16e eeuw we! vermeld te zijn 591 in 1547, nadat
het in 1447 maximaal 50 bedroeg en in 1505 75. Nieuwe niet erkende groepen
werklieden formeren zich echter ook, zodat het onmogelijk is zich een juist
oordeel te vormen over het totale aantal havenarbeiders; ook statistieken van
verhandelde goederen ontbreken.
Wat Londen betreft beschikken wij over een uitvoerige studie van Walter
M. Stern"). De geschiedenis van de dragers is bijzonder boeiend, niet in het
minst omdat hier de dragers zowel betrokken waren bij goederen aangevoerd
van overzee, als vanuit kustplaatsen en over land via wagens.
De handel, waaraan de dragers te pas kwamen, concentreerde zich in de
middeleeuwen in de buurten Queenhithe en Billingsgate dat wil zeggen ter
hoogte van Cheapside en Fenchurch Street, onder andere bij de London
Bridge, even ten westen van de Tower. Zij worden in de bronnen niet vroeg
genoemd, in tegenstelling tot Bristol waar in 1290 van vier woad-dragers
(wede-plant voor verfstof) gesproken wordt.
Dat er veel handel was en dus veel dragers nodig waren vloeit niet alleen uit
de geografische positie van Londen voort, doch eveneens uit de grootte van
het inwonertal dat bijvoorbeeld in 1700 omstreeks 550.000 bedroeg.
De dragers pachtten hun betrekking veelal van de City Corporation, die de
exclusieve jurisdictie over de Port of London had, bijvoorbeeld £. 1200 per
jaar in 1683 bij een City Packer. Gezien hun !age graad van scholing en daardoor hun !age sociale status in de City, konden de dragers geen echt gilde vormen. In de lijsten van de circa 100 eerbiedwaardige Livery-companies van de
City of London uit 1515 komen zij niet voor en ook later niet. Wei vormden
zij zich tot broederschappen (fellowships) met eigen bestuur, doch aan het
hoofd stonden een of meerdere wethouders van de City. Voor het eerst zien
wij dat er eind 1500 sprake is van een viertal soorten Londense dragers:
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a) de Porters of alien goods, ook wel de City's packers of Common packers
genoemd. Hieruit blijkt, dat zij ook de goederen verpakten. Deze dragers
werkten alleen voor de buitenlandse kooplieden, die reeds in 1225 bij wet
bescherming genoten. De vorm van het gepachte ambt was hier het meest
uitgesproken: de dragers waren koninklijke ambtenaren en waren mede
verantwoordelijk voor het innen van de koninklijke belastingen. Zij die het
ambt gepacht hadden droegen zelf niet, doch namen Porters in dienst onder
hun bevel.
b en c) de Tacklehouse Porters en Street of Ticket Porters. In 1508 had de
Vintners Company (wijngilde) eigen Tacklehouse Porters, die het alleenrecht
hadden de wijnen te verwerken. Erkende gilden hadden dus eigen dragers in
dienst. De Street of Ticket Porters gingen later op in de Tacklehouse Porters
society (1609). Het schijnt dat de Ticket Porters (zij voerden een tinnen herkenningsteken, penning?) een grote groep vormden: in 1711 zouden er 9.000
a 10.000 zijn, doch 2.000 werkten actief, de rest was oud of met pensioen 24 ).
Tussen de Tacklehouse en Ticketporters bestond een verdeling van werkzaamheden: plantage-goederen, goederen uit Oost-Engeland en goederen
vanuit de kuststreken aangevoerd werden door de Ticket-porters verzorgd.
De Tacklehouse-porters waren gericht op Azie en Afrika alsmede op wijn en
brandy. Wij zien dus zowel een geografische splitsing als een splitsing naar
goederensoort. Het woord gangs= groepen komt bij de Ticket-porters ook
voor en lijkt veel op de veem-vorming: partnership voor gemeenschappelijke
rekening. Deze groepen of de dragers in het algemeen waren op bepaalde
plaatsen geconcentreerd.
d) de Fellowship Porters droegen koren, zout en kolen. Zij werden ook we!
de Billingsgate Porters genoemd. In 1773 waren er alleen al 1300
korendragers " ). Voorschriften voor korendragers dateren van 1277-'78. Begin 1800 ontstond een harde strijd tussen de Dock Companies en de City Porters. Het handelsvolume nam toe, doch ook de uitleg met docks. Het eerste
was het West India Dock in 1799. De technische ontwikkeling droeg met winches en kranen bij tot een stijging van de verwerkingsproduktiviteit. De
Docks tastten het monopolie van de Porters aan; zij trokken hun eigen
havenarbeiders aan. Zo kwam in 1871 het einde voor de Tacklehouse en
Ticket-porters en in 1894 voor de Fellowship-porters. Kennelijk namen de
Dock-werkers en de vakverenigingen nu hun plaats in.
Over Gent is een aparte studie verschenen ' 0 ). Daar besteedde de stadsarchivaris Johan Decavele (met medewerkers) goede aandacht aan de geschiedenis van de havenarbeiders 27 ). Ook hier zien wij hoe een binnenhaven,
knooppunt van de rivieren Scheide, Leie en Lieve, stapelmarkt voor graan,
een grote havenarbeidersgeschiedenis kent. De strijd van Gent om een verbinding met de zeehavens te hebben is indrukwekkend: Antwerpen, Damme,
Brugge, Aardenburg in de Middeleeuwen en later via verzand Brugge naar
Oostende, Nieuwpoort en Sluis alsmede naar Sas van Gent.
Aan het einde van de l 8e eeuw kende Gent een tiental ambachten en groeperingen betrekking hebbend op de havenarbeid. De oudste groepering lijkt

HAVENARBEID, DRAGERSGILDEN

23

die van de vrije pijnders (pijnen = zich afbeulen, zich afsloven, denk aan
peine= moeite), zij telde in 1356-'57 reeds 86 leden en verwerkten de granen.
Zij worden voor het eerst in 1321 vermeld. Gent met de verplichte grote
graanstapel (zie nu nog de prachtige graanmeterhuizen uit 1600 en 1698 aan
de Graslei alsmede het stapelhuis) kende een sterke arbeidsintensiteit. De
pijnders hadden een eigen pijndershuis (aangekocht in 1450, thans bekend
onder de naam van een van de voormelde korenmetershuizen aan wie het
overgedaan werd). Zij werden door het luiden van een klokje, wanneer er
werk te doen was, opgeroepen om door dobbelen het werk te verdelen. In de
loop der jaren deden zich vele conflicten voor met de andere groeperingen
onder andere met de onvrije pijnders, ook we! onvrije zakkendragers
genoemd. Ook waren er weet (wede)-dragers, kamergezellen, gilde van de zilverenberg, kraankinders of wijnschroders, de bargelossers, de stukwerkers,
de arbeiders van de ajuinlei, van de oude houtlei alsmede van vele andere
plaatsen die ieder hun eigen goederen, die op vaste plaatsen aangevoerd werden, Josten. Zelfs werd onderscheid gemaakt tussen houtskoollossers en
steenkoollossers. Uit een bewaard gebleven tarief van het loon van de pijnders uit de 15e eeuw blijkt, dater in die tijd minstens 111 brouwerijen in Gent
waren waar de zakken graan bezorgd werden.
Een aantal van de arbeiders-verenigingen bestond uit ambten (offices); deze werden in het openbaar namens de gemeente verkocht of direct verleend.
Bij de wijnschroders") was dit ook het geval: voor toelating moest men als
proef een zwaar meertouw van de kraan tot de Koestraat dragen en terug, in
een keer en zonder te rusten; meesterschroder werd men eerst na drie jaren.
De Gentse bronnen laten zien hoe in een grote Vlaamse stad (in 1350 en 1798
ongeveer 56.000 inwoners) de arbeidsverdeling bij de havenarbeid in detail
was geregeld.
Wat de havenarbeid in een Oostzeehaven betreft, worden wij goed ingeJicht met name over de dragers van Stettin"). Over hun oorsprong bestaat
enige onzekerheid, de oudste oorkonde schijnt vals te zijn, doch in ieder
geval bestaat de dragersbroederschap al in 1319 en ging wellicht over in een
gilde in 1573.
Het gilde kende Vollbriider, de echte dragers, en Halbbriider, de kooplieden, kramers en brouwers. In 1619 telde het 88 Vollbriider. Typisch voor
Stettin is het Hagengericht namelijk de eigen rechtspraak die 3 halve dagen
per jaar midden in de stad plaatsvond. De broeders namen daar plaats op een
dragersblok, het gericht duurde van 's middags 12 uur tot 's avonds 8 uur.
Smade, scheldwoorden, beledigingen, dus kennelijk Iichte klachten, werden
er behandeld, doch ook binnen het gilde zelf voor het St. Laurens-altaar
(Sanct Lorencz taffell) . Het Hagengericht lijkt op een eerbetoon aan oeroude
tijden; de gildebroeders konden er hun klachten kwijt. Binnen het gilde gold
een arbeidsverdeling naar goederensoort. Zo waren er broeders aangewezen
voor het verwerken van meel, teer, haring, zout en hout. Dubbelfuncties
kwamen voor: ook werden broeders aangewezen als korenmeters.
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Bovenstaande vermeldingen willen niet uitputtend zijn. Het lijkt ons echter
onwaarschijnlijk, dat nog meer op zichzelfstaande studies over de havenarbeid in oude tijden in havensteden bestaan. Wei wordt als onderdeel van andere studies, met name bijvoorbeeld over de gilden in het algemeen, aandacht
besteed aan dragersgilden of aan de dragers. Dit geldt voor Utrecht 29 ) waar in 1122 al sprake is van buitenlandse kooplieden en in 1386 van pijnders
of zakkendragers die niet echt tot de erkende gilden behoorden - alsmede
voor Dordrecht. In Dordrecht komt reeds in 1201 een koopliedenbroederschap voor, zoals vermeld in het Hansisches Urkundenbuch, in 1233 al van
het scrotambacht, later van de schroeders (1273), weer later (1367) van het
Mazelaars- of zakkendragersgilde' 0 , " , 32 , " , " ) . In reglementen van 1696,
1770 en 1840 is er steeds sprake van 220 zakkendragers.
Wat Middelburg betreft is sprake van bierwerkers, turfdragers en het St.
Jansgilde van de dragers aan het einde van de 15e eeuw 35 ); in 1271 van een
kooplieden-broederschap.
Fernand Braudel verwijst naar de dragersgilden in Venetie langs het Grote
Kanaal ••, "). In Ostia bestonden in de Romeinse tijd vele samenwerkingsverbanden, waaronder voor het laden en lossen van schepen. Er waren - als
voorhaven van Rome - veel graanopslagplaatsen. De oudste afbeelding van
dragers is wellicht die uit Ostia", "). De enige duidelijke verwijzing naar de
havenarbeid vinden wij bij van der Kooy, evenwel toegespitst op
Amsterdam ' 0 ).
In Brugge blijkt de aanwezigheid van kalkdragers, korendragers, arbeiders
gezeid kranekinders, enz. 41 ). Er is geen aparte studie van aanwezig, doch de
stadsarchivaris bereidt er een proefschrift over voor. Uit diverse artikelen betreffende de havenarbeid in Brugge blijkt, dat deze voornamelijk in de vorm
van arbeidersofficien - openbare ambten en bedieningen - werd uitgeoefend. Er waren prinselijke- en stedelijke officien 42 ). Deze laatste kunnen
worden onderverdeeld in officien bekleed door een ambtenaar en arbeiders
officien verenigd in kleine korpsen.
Wij kwamen deze ambten al eerder tegen in Gent en Londen. Zo waren er
de scrooders: lossers en voerders van vaten en kisten gevuld met koopwaar.
Er bestond een loonregeling uit 1420. De grondregels van hun gilde dateren
uit 1394 en de oudst bekende keur uit 1420. De Dordtse vermeldingen uit
begin 1200 zijn dus veel ouder.
Naast de scrooders waren er de rijke pijnders. Zij verwerkten goederen die
zich voornamelijk in zakken, manden, balen bevonden. Daarover bestaat een
keur uit 1452. De zout- en kalkdragers vielen ook onder officien alsmede de
beurdenaars of mandendragers of halsedragers die de zeevis naar de markt
van Brugge brachten. Zij worden al in 1390 genoemd. Hoewel niet direct
havenarbeiders te noemen kwamen ook de biervoerders voor. Zij droegen het
gebrouwen bier uit de brouwerijen, <loch ook het vreemde bier van buiten
komend. Zij hadden hun vaste punten in de stad namelijk in vijf kwartieren.
Zij worden in 1477 genoemd.
Hun aantallen, dus van alle officien, zijn bekend, doch er zullen ook we!
andere soorten dragers hebben bestaan. Zo is er in 1291 reeds sprake van de
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arbeiders van de St. Jansbrug en wel in de oudste keur die bekend is over
dragers, terwijl ook de korendragers niet onder de officien worden genoemd.
Brugge had in 1340 omstreeks 35 .000 inwoners.
Schiedam kent door haar bijzondere geografische positie een oude
havenarbeid-geschiedenis 43 ). Vanaf 1250 - aanleg dam in de Schie - tot
1343 toen de Rotterdamse Schie werd aangelegd, bezat het zelfs het monopolie van de doorvoer van goederen naar en van het achterland Delft, Den Haag
en verder. Het overslagverkeer wordt reeds in 1316 44 ) vermeld wanneer tarwe
bestemd voor Den Haag in Schiedam overgedragen wordt.
In het oudste keurboek van Schiedam van omstreeks 1450 vinden wij een
kort hoofdstuk over de dragers. Het dragers- of Anthonisgilde wordt voor
het eerst vermeld in 1465 en liep voorop in de processie. Dragerstarieven vinden wij vermeld in 1525 en 1577 45 ). In 1594 werd er een nieuwe
ordonnantie••) voor het gilde afgekondigd die, slechts hier en daar gewijzigd,
tot 1797 dienst deed. In 1620 schijnt het gilde uit 335 man bestaan te hebben,
doch in de 18e en l9e eeuw ging het steeds om 80 a 90 dragers, waarvan in
1893 46 Rooms-Katholieken en 46 Protestanten. In die tijd werd de Vereeniging van zakkendragers - voortzetting van het gilde - geconfronteerd met
de grote vraag naar arbeid voor het dragen van granen en steenkolen bestemd
voor de branderijen en jeneverstokerijen. Schiedam had toen circa 25 .000
inwoners.
Terugblik

1. Uit de geciteerde bronnen blijkt dat de havenarbeid al zeer vroeg de aandacht trekt en dat met name de dragers hierin in alle West-Europese havensteden een grote rol spelen. Hun organisatievorm is niet altijd even
duidelijk. In de Romeinse tijd is in Ostia reeds sprake van korendragers.
In West-Europa treft men de dragers in verschillende samenwerkingsvormen aan. Soros in de vorm van godsdienstige gilden rond hun altaar in de
kerk, soms in de vorm van broederschappen waarbij de band met de kerk
onduidelijk is, soms erkend als echte gilden, soms we! in gildevorm doch
niet erkend, soms in de vorm van openbare ambten (de arbeidersofficien)
en soms buiten alle samenwerkingsverbanden om. Het begrip gilde is verre van duidelijk doch wij gebruiken in dit verband voor de zogenaamde
dienstverlenende gilden deze definitie: ,,een gilde is een groep personen
die hetzelfde beroep uitoefenen, het is ingesteld met goedkeuring van de
overheid - meestal de stadsregering - teneinde een juiste uitoefening
van het beroep ten bate van de aanbieder, afnemer en algemeen welzijn te
waarborgen" 47 ). Gildedwang, dat wil zeggen, verplicht lidmaatschap der
vakgenoten, komt in onze definitie niet voor.
2. De eerste gilden ontstonden in West-Europa omstreeks het jaar 1000. In
Nederland zijn de koopliedenvereniging van Tie! (ca. 972) en het erkende
koopliedengilde van Dordrecht (1201) wel de oudsten. De oudste vermeldingen van dragers komen in West-Europa ook in de oude havenstad
Dordrecht voor en wel in 1223 en 1273 wanneer gesproken wordt over het
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scrotambacht en het schroden. In 1367 is er sprake in Dordrecht van het
mazelaars-dragersgilde, het oudst bekende in Nederland. De oudst bekende ordonnantie van de dragersgilden is die uit 1291 van de Vereniging van
de arbeiders van de St. Jansbrug in Brugge; het is tevens de oudst bekende
dragers-groepering.
De in gilden of verenigingen gegroepeerde dragers bezitten kennelijk vele
voordelen boven outsiders (bijvoorbeeld vast werk, vaste tarieven, ziekteondersteuning, pensioen, weduwepension). Al spoedig ziet men daarom
in bijna alle grotere havensteden een strijd ontstaan tussen de vaste georganiseerden en de losse outsiders. Onder diverse namen komen deze verschillende vormen voor, zoals open- en gesloten corporaties (Brugge,
Gent), vrije- en onvrije buideldragers (Antwerpen) en de echte !eden van
een gilde alsmede daarnaast de vrijlieden (Rotterdam, Schiedam,
Londen). Toch blijven de dragersgilden op het vasteland van WestEuropa tot zelfs na de Franse revolutie, wanneer de gilden officieel worden opgeheven, bestaan; in Engeland worden zij pas in de tweede helft
van de 19e eeuw opgeheven en overspoeld door de lossere dock-werkers.
Bij de havenarbeid zien wij in de middeleeuwen en ook later een ver doorgevoerde arbeidsverdeling. Zelfs komen vele aparte soorten dragers met
hun eigen samenwerkingsvormen voor. Deze arbeidsverdeling zien wij
van ouds vooral in de grote havensteden - aan de zeekust of binnenhavens - zoals Londen, Parijs met hun grote inwonertallen; doch ook in
een aantal havensteden die op grond van hun geografische positie zoals
Amsterdam (internationale stapelmarkt) en Gent (lokale stapel en doorvoermarkt) een groot handelsvolume gaan kennen en daardoor veel
havenarbeid nodig hebben. In kleine havensteden zoals Schiedam is
eigenlijk van een dragersgilde Sprake.
Gegevens over aantallen dragers casu quo arbeiders zijn zeer schaars en
veelal onvolledig of onbetrouwbaar. Van sommige gilden zijn we! hun ledentallen bekend, doch gezien het voorkomen van andere samenwerkingsverbanden of outsiders en de ver doorgevoerde arbeidsverdeling is
het totale aantal dragers voor de havenstad in kwestie dan niet bekend.
Ook zijn geen gegevens - althans van v66r omstreeks 1850 - bekend
over de hoeveelheid aangevoerde goederen in de havensteden. Statistische
opstellingen maken - althans voor vroege perioden - heeft dan ook
weinig zin.
Het hangt ook van het type haven af welke soort havenarbeid meer of
minder ontwikkeld is. Zo konden de zeeschepen de pakhuizen op de
grachten in Amsterdam moeilijk benaderen. Vandaar dat aldaar de schuitenvoerders - zelfs in twee gilden verenigd 48 ) - voorkomen. Zij vervoerden de goederen van de zeeschepen naar de pakhuizen. In andere
havensteden legden de zeeschepen veelal tot vlak voor of dicht bij de
pakhuizen en bestemming aan.
In de echte ambachtsgilden was sprake van de indeling leer ling - gezel meester, welke trappen na het afleggen van proeven bereikt konden worden. Bij de dienstverlenende gilden is sporadisch sprake van deze trappen.
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Bij de wijnschroeders in Gent diende een proef afgelegd te worden bij
intrede en werd men na enige jaren ervaring meesterschroeder.
2. De keuren en ordonnantien als bron van historische informatie; sociale
voorzieningen.
Van vele dragersgilden zijn de archieven verloren gegaan. Dit wil zeggen
dat wij niet beschikken over notulenboeken van vergaderingen van bestuur of
leden en ook niet beschikken over kasboeken of andere bescheiden.
Dat toch nog relatief veel van de dragersgilden bekend is komt doordat uit
plaatselijke keurboeken of ordonnantien (verorderingen) van deze gilden,
een schat van informatie is af te leiden. De keurboeken van steden in Nederland zijn veelal afgedrukt, soms in 'de tijd zelf en/ of rond de jongste eeuwwisseling in de serie ,,Werken der Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het
oude Vaderlandsche Recht" . Wat de rechtsbronnen betreft is er het bijkomend voordeel dat daarin ook ordonnantien werden afgedrukt, veelal ontleend aan handschriften. Uit deze bronnen krijgen wij niet alleen een indruk
van de externe en vooral interne organisatie en gewoonten van het gilde, doch
ook van de opbouw van de draaglonen. Aangezien deze laatste ook van de
afstand waarover de goederen vervoerd werden afhankelijk waren, krijgen
wij een gedetailleerd inzicht in het stratenpatroon van de oude steden alsmede
van de ligging van bierbrouwerijen en bakkerijen. Ook de verhandelde
goederen worden in extenso vermeld.
In de ordonnantien, zowel in Vlaanderen, Nederland als aan de Oostzeekust, worden over het algemeen dezelfde aangelegenheden behandeld. De
activiteiten en organisatie van de dragersgilden aan de hand van de inhoud
van de ordonnantien laten zich als volgt samenvatten:
I. Externe verhoudingen: 1. Verhouding met de stedelijke overheid. a. privileges onder andere in Schiedam plaats in processie en vrijdom in stad van
varkens van het gilde; b. ordonnantien; c. invloed op de verkiezing van
burgemeesters en vroedschap en deelname overheid in bestuurgilde; d.
verrichten van extra diensten buiten vakgebied - militie, brand, watersnood; e. erkenning van het gilde door de overheid; f. toekenning van
ambten/ offices; 2. Verhouding tot de centrale overheid.

II. Interne organisatie: 1. Karakter van het gilde: open of gesloten dan wel
vrij of onvrij. 2. Toelatingsvoorwaarden: van vader op zoon, differentiatie entreegeld. 3. Bestuur, samenstelling. 4. Verkiezing bestuur. 5. Bevoegdheden bestuur. 6. Verschillende soorten !eden. 7. Orde en tucht;
boeten, straffen, geschillen. 8. Soort arbeid, monopolie. 9. Verdeling van
het werk, smakken/ dobbelen, voorschriften. 10. Beloning, tarieven. 11.
Ziekenzorg, ongevallenuitkering. 12. Ouderdomspensioen en armensteun. 13. Weduwe- en wezenpensioen. 14. Bezittingen: behuizing, gereedschappen, processie-kleding. 15. Godsdienstige aspecten: altaar, processie. 16. Financieel beheer: ontvangsten, uitgaven, administratie. 17. In-
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terne festiviteiten. 18. Begrafenis: lijkkleden, zilveren schilden, doodsschuld.
Wat de sociale voorzieningen betreft is het interessant na te gaan hoe zij in
diverse ordonnantien uit verschillende havensteden vermeld staan. De ons ter
beschikking staande ordonnantien uit Stettin van 1559 (oude tarieven) en
1620 (over de organisatie) van het dragersgilde aldaar vermelden niets over
sociale voorzieningen. Dit is echter geen bewijs dat zij daar niet bestaan zouden hebben. Overigens hadden ook andere gilden hun sociale voorzieningen,
ook de knechtengilden 49 ). Hieronder analyseren wij de oudste ordonnantie,
namelijk die uit Brugge van 1291, enige oude ordonnantien van Gent uit
1541, 1594 en 1595 en enige ordonnantien van Schiedam uit 1590, 1788 en
1797 alsmede verspreid uit enige andere Vlaamse havensteden.
Duidelijk zal worden dat er twee hoofdlijnen zijn: 6f de toewijzingen
komen uit de kas van het gilde, 6f door bijdragen in speciale gevallen van de
!eden zelf. De kas is dan weer over het algemeen gesproken op twee verschillende manieren gevoed: 6f door entreegeld van nieuwe !eden of boeten, 6f
door gewone heffingen afgehouden van het loon/salaris van de !eden.
Uit de ordonnantie van 1291 uit Brugge blijkt, dater bepaalde toewijzingen waren in geval van ziekte, ongeval, verre pelgrimsreis, invaliditeit, ouderdom en overlijden.
In geval van melaatsheid zegt de ordonnantie: ,, Vort, so wie besieckt was
van den laserscepe, est man of wiif, men sal hem geven vij sc. Grote sine wille
mede te doen, daer mede sal hi de ghilde quite scelden." Wie ernstig ziek
werd of onder 't dragen gewond, krijgt vjd. par. per dag gedurende maxi- .
maal een jaar ,,ende men ghevet ghene wiven also lange als haer man levet."
Wijst dit laatste op een weduwepensioen? Ouderdomspensioen en gildebegrafenis blij ken uit de volgende tekst: ,, Vort, so wat manne van diser giulde die
so veraeremt es dat hi moet legghen in Sinte Jans, men sal hem gheven iiijd.
par.' 0 ) daechs van der giulde sine zieke herte mede te lavene; ende steerft hi,
men salne huten als men sculdich es te doene."
Wat Gent betreft ziet men het volgende vermeld:
Ordonnantie van pijnders 1541
-

-

Zijn pijnders ziek of kunnen zij van ouderdom niet meer werken, dan
ontvangen zij 1 grooten per dag of 28 grooten per maand (art. 9).
Komt de pest in het huis van een pijnder zodat hij niet kan werken, dan
kan hij 10 schellingen grooten ineens krijgen en dan 2 grooten per dag gedurende deze ziekte (art. 10).
Wordt men van dronkenschap ziek, dan zal men geen ziektegeld hebben
zo Jang men ziek is; is men genezen en houdt men een gebrek over zodat
de drager vervangen dient te worden, kan krijgt hij we! ziekengeld
(art. 14).
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Andere verordeningen

-

-

De opvolger van een overleden pijnder moest 6 pond grooten betalen aan
weduwe, kinderen of andere erfgenamen in verband met deftige begrafenis en lichte steun (1594).
Elke gezel moet aan weduwe of kinderen van overledene 2 gulden betalen
- ook van opvolger -; men hield dit van het loon af met JO grooten in de
week (1595).
Een wijnschroeder kreeg bij ongeval tijdens het werk zijn normale dagJoon uitgekeerd tot hij weer aan het werk kon.

In Schiedam wordt het inkomen van gildegeld mede bestemd tot ,,behulp
van de kranke en onvermogende gildebroeders" (1590 en ook 1797). Ook
wordt van boetes als gevolg van overtreding van enige artikelen een gedeelte
bestemd ,,tot onderhoud van de armen sieke gildebroeders" (art. 9, 1590).
In een ander artikel van waarschijnlijk 1590 wordt vermeld dat de ondersteuning na 8 dagen ingaat. In art. 12 van de ordonnatie uit 1797 blijkt dat
in geval van ziekte een certificaat van een Dokter of Chirurgijn werd geeist;
heeft men in de lopende week in het geheel niet kunnen werken, dan krijgt
men een gehele weekondersteuning, anders een halve week.
Uit een verordening uit 1788 blijkt, dat zo Jang een gepensioneerde (men
spreekt van gegageert) Ieeft, zijn opvolger geen ondersteuning kan krijgen.
Toen in 1881 geconstateerd werd dat de dragers vroeger met werken ophielden, werd bepaald dat degenen die beneden de 60 jaar met pensioen gingen
f. 2,50 per week ontvingen, degenen die na 60 jaar met pensioen gingen ontvingen / . 3,- per week. In die tijd komt men veelal de term tegen dat de zak
verkocht werd. Dit betekende dat een drager zijn lidmaatschap van de vereniging bij vertrek kon overdoen aan een ander. In geval van een invalide werd
de opbrengst aan hem uitgekeerd, in geval van de dood aan de erven. Deze
ontvingen overigens ook uit de gildekas. In 1913 ontving het lid zelfs/. 20,wanneer zijn echtgenote overleed.
Ook in Rotterdam treffen wij een aantal sociale taken en zorgen aan; aanvankelijk betaalden de zakkendragers elke week een stuiver ten behoeve van
de arme, zieke en gebrekkige gildebroeders").
In het kort:
I. Vrouwen hadden veelal recht op uitkering in geval van ziekte of ongeluk.
2. In Mechelen moest een nieuwgekomene bij de Buyldragers 20 florijnen
betalen aan de weduwe van het lid wiens plaats hij innam (zie ook
Gent!) 5 2).
3. In Yperen gaf de corporatie van de ,,kranekinders" zelfs bij ziekte of ongeluk een volledige Joonuitkering zondat dat hier een termijn aan verbonden was (zie reglement ca. 1650) ").
De begrafenis is veelal geregeld in een ordonnantie en wel zeer uitgebreid.
In Dordrecht: nog in 1840 assisteerden 32 dragers bij de begrafenis; lijkkleden en schilden worden kosteloos verstrekt, geleid door de knecht dragen-
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de bet zilveren schild der zakkendragers op de borst. Er was een begrafenisfonds.
In Middelburg was bij de begrafenis een doodschuld verplicht door de erfgenamen van een schelling en agt grooten en aan den knape van 2 schelling en
agt grooten (1646). Wij lezen hierover ook in de andere havensteden. Deze
doodschuld wordt ook al in een Middelburgse ordonnantie van ca. 1477
genoemd.
Behalve de sociale voorzieningen en de soms zeer uitvoerige vermelding
van de rituelen bij de begrafenis van een drager, regelen de ordonnantien, zoals gezegd, nog tal van andere zaken.
Concluderend kan opgemerkt worden, dat bet lidmaatschap van een dragersgilde een - door de eeuwen been - zekerheid bood dat men niet aan de
willekeur van de economische omstandigheden overgeleverd was. Door bet
ledental in de hand te houden wist bet gilde, en daarbij de stedelijke overheid, bet aanbod aan te passen aan de vraag, zoals van kooplieden, graanhandelaren en moutmakers in de 18e eeuw in Schiedam. Voor de leden waren
er over het algemeen voldoende, zij het bescheiden inkomsten. In tijden van
persoonlijke rampspoed zoals ziekte, melaatsheid, ongeval en invaliditeit kon
men een uitkering verwachten. Kon men bet werk niet meer aan of bereikte
men een bepaalde leeftijd, dan ontving men een ouderdomspensioen. Bij
overlijden ontving de weduwe veelal een overbruggings-bijdrage, die haar in
staat stelde zich Iangzaam aan haar nieuwe ongelukkige omstandigheid aan te
passen.
3. Dragers en het St. Anthonis- of dragersgilde te Schiedam: een case-study
Schiedam is ontstaan aan de benedenloop van een kreek, de Schie. Omstreeks bet jaar 1000 bevinden zich bier een reeks ontginningen. In dit gebied
was slechts sprake van een nederzetting van enige importantie: de oude
handelsnederzetting Vlaardingen.
In de winter van 1163 op 1164 werd het Maasmondgebied geteisterd door
een grote overstroming die vrijwel alle oude ontginningen deed
verdwijnen "). Kort v66r 1170 is een dijkfront opgebouwd met een dam met
uitwateringssluizen in de buurt van Overschie, aangelegd door de Graaf bij
's-Gravenhuize. Het is niet waarschijnlijk, dat in die tijd sprake zou zijn van
intensief scheepvaart- en goederenverkeer met bet achterland Delft en Den
Haag. Wei is in die tijd, en wel v66r 1157, de Delf van deter zuiden van Delft
gelegen Hof van Delft tot in de Schie gegraven, dat is het rechte stuk van de
Schie,.). En ook was er destijds bouwactiviteit rond bet Binnenhof in Den
Haag, waar Graaf Willem II zich in 1248 een ,,koninklijk paleis" liet
bouwen "). Er zijn geen geschreven bronnen uit die tijd die duiden op
handelsverkeer.
Tussen de nieuwe polders ter weerszijden van de Schie bleef een smalle
strook buitenland over en deze werd binnengedijkt door de aanleg van een
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nieuwe dam dwars door de Schie, tussen de polders Nieuwland (westzijde) en
Riviere (oostzijde).
Een en ander moet omstreeks 1240 zijn beslag gekregen hebben en werd uitgevoerd door de Graaf en de Heer van Wassenaar. In 1246 komt een dee! van
de dam als bruidsschat aan Aleyd (van Avesnes), dochter van Graaf Floris
IV. In de toenmalige acten wordt gesproken van Nuwer-Scie/NuwerSciedamme/ Novedammo. Het van Wassenaarse gedeelte werd in 1272 verkocht. Aan de gehele nederzetting, Schiedam, worden in 1275 stadsrechten
verleend. In 1299 wordt het bezit van de Avesnes een onderdeel van het grafelijk domein, beheerd door de rentmeester van Noord-Holland. In het jaar
1316 beginnen de rekeningen van de rentmeester, mede wat betreft de hofstedenhuur en de landhuur"). Schiedam heeft dan omstreeks 100 huizen met
ongeveer 500 inwoners.
Het overslagverkeer wordt in deze rekening reeds vermeld op 26 juli 1316
onder het hoofd van sciphuren ende van waghenaren ' 6 ). Er is sprake van verscheping van wijn, waarschijnlijk van Den Haag via de Hinderdam (te Delft)
naar Schiedam, waar zij ontscheept en weer ingescheept wordt voor Zeeland.
Op 18 augustus wordt vermeld, dat tarwe en rogge van Schiedam naar Den
Haag per schip gebracht werden om ,,dien tarwe over te doen draghen Sciedamme" en de Hinderdam over te trekken werd telkens 2 s betaald.
In 1329of1330 is sprake van verscheping van leyen van Dordrecht naar 'sGravenhof in Den Haag. In Schiedam werden zij (5.500 stuks) overgedragen
alsmede in Den Haag.
In 1355 lezen wij, dat wijn van Dordrecht naar Den Haag via Rotterdam
vervoerd wordt en dat in· Rotterdam sprake is van ,,overscroden". In 1356
wordt vervoer van tarwe vermeld van Dordrecht via Schiedam naar Den
Haag. De tarwe wordt in Schiedam (de Klerk vergist zich en schrijft Rotterdam!) overgedragen in ,,scuten".
In Schiedam bleven de grote rivierschepen buiten de sluis liggen en werden
·overgeladen in kleine binnenscheepjes. Dit kon in de haven (Korte Haven)
gebeuren, waarna de binnenschepen de sluis passeerden of de lading werd
over de dam gedragen en in de Schie weer ingeladen. Dit kon niet allemaal via
de smalle paden langs de sluis en zal ook via de particuliere stegen tussen de
huizen zijn geschied, waarbij de voor- en achtererven benut zijn als op- en
overslagterreinen, hetgeen gunstig was voor de eigenaren van de hofsteden,
die echter een relatief hoge hofstedenhuur moesten betalen 53 ).
In 1299 wordt een oever gemaakt dat wil zeggen dat aan de buitenzijde van
de dam kaden ontstaan voor het aanleggen van rivierschepen.
In 1333 blijkt er volgens een latere bron ' 6 ) sprake te zijn van een overhaalen overslagheffing; wat echter twee mannen op een draagbaar konden dragen
is dan vrij van recht.
In 1339 blijkt dat de sluis een doorvaartsluis is, omstreeks 4 meter breed.
De onbebouwde erven aan de zuidzijde van de straat werden overtocht genoemd (1328, 1350).
In 1344 wordt wederom van de overhaal gesproken, die ten oosten van de
dam ter plaatse van de Holsteeg moet hebben gelegen en een windas had om
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de schepen over de ,,dam" te trekken. De windas was aanvankelijk grafelijk
eigendom en wordt reeds in 1328 als leen aan Beatrijs, de weduwe van de
rentmeester, vermeld. Zij werd eerder als pacht uitgegeven, doch bracht geen
winst op. In 1366 huurt het stadsbestuur de windas.
De aanleg van de Rotterdamse Schie in 1343 heeft haar invloed doen voelen. Omstreeks 1370 is er in Schiedam sprake van een vestiging van een wacht
van de Goudse grafelijke to!, waarbij het bier onderwerp van belasting
was"). Tc:xmtertijd moet bijna al het exportbier van Hollands eerste bierleverancier Delft, alsmede een groot dee! van de hiervoor bestemde grondstoffen,
zoals granen, gruit en hop, Schiedam gepasseerd zijn. In die tijd (1333) wordt
de Schiedamse schipper Heinric Vrese genoemd.
In 1376 schijnt weer van een herstel van het overslagbedrijf sprake te zijn,
doch de aanleg van de Delfhavense Schie in 1390 vormt een nieuwe slag. In
1395 vernieuwt en vergroot Schiedam zijn sluis, doch een Delftse keur, die invoer van goederen via deze sluis verbiedt, maakt een einde aan het overslagbedrijf. In 1397 worden de overtoom en windas aan de stad overgedragen.
Uit alle, zij het fragmentarische, bronnen blijkt dat al vanaf zeer vroege
tijden sprake geweest moet zijn van overslag en dragersactiviteiten die door
de geringe bevolking rond en in Schiedam moet zijn uitgevoerd.
Wanneer het St. Anthonis of dragersgilde is ontstaan is niet bekend ").
Een oud archief van het dragersgilde bestaat niet. Uit aantekeningen van een
stadsklerk uit de vijftiende eeuw blijkt, dat in 1465 het dragersgilde in de processie met kaarsen voorop liep' 8 ). Het St. Anthonisgilde had in de vijftiende
eeuw eigen varkens; dit valt althans op te maken uit een vermelding die zegt,
dat de overal vrij rond lopende varkens niet op straat gevoederd mogen
worden, behalve die aan het St. Anthonisgilde toebehoren.
Uit Rotterdam vernemen wij, zoals gezegd, eerst iets van het best&an van
een zakkendragersgilde in 1617. In het oudste keurboek van Schiedam, waarvan het oudste gedeelte uit circa 1450 dateert, vinden wij een kort hoofdstukje getiteld: Van den dragers. Er worden een aantal regels in vermeld en als
te dragen producten worden tarwe, haring, bier, pek en teer, as en hout
genoemd. De dragers moesten poorters van Schiedam zijn.
Hoe de beloning van de dragers was geregeld zien wij in Schiedam voor het
eerst uit twee tarieven vermeld in resp. 1525 en 1577. In dit laatste wordt niet
alleen de door de straten van Schiedam afgelegde afstand in aanmerking genomen, maar ook de Jigging van de zolder en het soort te dragen produkt.
Van de biertappers ontvangen de dragers van elke aangedragen ton bier een
kan bier in natura. Ats te dragen produken worden nog vermeld: gerst, mout,
h~ver (voor de bierbrouwerijen), wijn, kalk, zout, turf, smitscoolen, hennip,
schors (voor het leerlooien).
Gezien de concurrentie van de Rotterdamse Schie en de Delfshavense Schie
zal de overslagfunctie van Schiedam sedert 1390 achteruit zijn gegaan, doch
aangezien Schiedam in 1514 reeds 470 huizen (ca. 2500 inwoners) telde, is dan
een groter gedeelte van de produkten voor eigen gebruik bestemd.
Als gevolg van veel klachten dat de gildebroeders van het St. Anthonisgilde
zich niet aan de ordonnantie ( = reglement) van 1577 wilden houden, wordt
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het gilde in 1581 opgeheven door de baljuw, burgemeester en schepenen overeenkomstig een resolutie van de vroedschap van de stad. In 1594 kwam er een
nieuwe ordonnantie 59 ) die in de loop der eeuwen, zij het hier en daar gewijzigd, tot 1797 dienst deed. Het gilde werd opnieuw opgericht op 1 augustus
1594.
Omstreeks 1790 bestaan er in Schiedam - dat dan ruim 9000 inwoners telt
- 19 gilden en wel: Koorn Brandewijn-Brandersgilde, Kuipersgilde, St. Nicolaasgilde, Ververs/Wevers en Glazenmakersgilde, Schippersgilde, Metselaarsgilde, Opreedersgilde (lakenbewerkers), Bakkersgilde, Smitsgilde,
Scheepmakersgilde, Kleermakersgilde, Groengilde, Branders/ of BrouwersKnecht Busche, Chirurgijnsgilde, Timmersgilde, Wagenaarsgilde (Koetsiers),
Vissersgilde, Schoenmakersgilde en Arbeidersgilde.
In de Franse tijd, in 1798, worden de gilden opgeheven. Voor de dragersgilden wordt een uitzondering gemaakt; zij konden op een andere manier
blijven voortbestaan. Later is dan ook in Schiedam sprake van de Vereeniging van Zakkendragers, zoals onder andere blijk\ uit Statuten van 1906. In
1939 bestond de vereniging nog uit 22 !eden, waarvan 15 werkend. Wei een
schril contrast met de 335 man in 1620 en met het gemiddelde aantal van 80 a
90 man uit de achttiende en negentiende eeuw en een vermeld gegeven uit
1893 toen er 92 dragers (46 Rooms-Katholieken en 46 Protestanten) alsmede
20 noodzakkendragers waren.
Omstreeks dat laatste jaar telde Schiedam reeds 25.000 inwoners en kwamen er niet minder dan ongeveer 62 mouterijen en 385 branderijen voor die
alien hun granen en steenkolen aangedragen moesten krijgen. Het aantal te
lossen zeeschepen per week was echter niet hoog. In het topjaar 1879 ging het
om gemiddeld acht zeeschepen - toen nog zeilschepen - per week met een
gemiddelde omvang van ongeveer 250 ton. Steenkolen kwamen voornamelijk
uit Belgie en Duitsland via rivierschepen, in het topjaar 1881 ruim . 134.000
ton uit 714 schepen. Het graan werd hoofdzakelijk per zeeschip aangevoerd
en we! vanuit Oostzeehavens; in de topjaren rond 1881 gemiddeld 93.000 ton
per jaar. De laatste cijfers ontleenden wij aan een proefschrift dat Schiedam
in de tweede helft van de negentiende eeuw behandelt 60 ). Helaas wordt er
geen aandacht besteed aan de belangrijke functie die ook in die tijd de
dragers vervulden.
Wat regelde een dragersgilde nu allemaal? Aan de hand van een aantal reglementen en correspondentie met de vroedschap van omstreeks 1790 van het
St. Anthony of arbeidersgilde te Schiedam gaan wij hier wat dieper op in.
Een van de belangrijkste zaken was de vaststelling van de draaglonen. Uit een
bewaard gebleven correspondentie van de hoofdlieden van het gilde Anthony
Kluitman, Jacobus de Jelen Pieter van der Velden met Schout, Burgemeester
en Schepenen• 1) blijkt, dat deze laatste, de Vroedschap gehoord, het laatste
woord in de loonvorrhing hadden. In november 1787 vroegen de hoofdlieden
om het egaal maken van de lonen en , , vervolgens conform en op den voet der
loonen welken te Rotterdam door de Sakkendraagers genoten worden, mogten worden verhoogd". Tot een definitieve beslissing in december 1790, die
overigens in mei 1791 weer werd aangevuld, werd het gilde door Burge-
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meester en Schepenen aan het lijntje gehouden. Een eerder door Schout,
Burgemeester en Schepenen genomen tussentijds besluit de Ionen met een
stuiver per last ( = 30 hi) graan en een stuiver per hoed ( = 19 zakken) kolen te
verhogen zonder de lonen op egale voet te brengen (wat bedoelden de hoofdlieden bier eigenlijk mee?) en zonder deze naar evenredigheid van de beste
lonen te bepalen, was met teleurstelling door het gilde ontvangen 6 ' ) .
In de Ampliatie en Alteratie ( = aanvulling en wijziging) op de ,,Gildebrief
van het St. Anthony of Arbeidersgilde binnen de stad Schiedam" van 24 december 1790 worden de nieuwe lonen vermeld. De draaglonen van granen en
steenkolen zijn evenals in de regelingen van 1525 en 1577 afhankelijk van de
af te leggen afstand zowel horizontaal (lengte gaan) als vertikaal (hoogte
klimmen). Vooral het opdragen van de zakken naar de zolders van de hoge
molens en de pakhuizen was een zwaar karwei. Ook voor kalk, tras, waagkolen, turf en jenever-bessen gelden soortgelijke draaglonen indien bestemd
voor de trafieken (verwerkende industrieen). Voor particulier gebruik gelden
voor steenkolen en turf speciale draaglonen gebaseerd op de straat waarin de
bestemming ligt. Voorts bepalen SBS dat de gildebroeders van elke verdiende
gulden, meer in de gildekas zal moeten worden gestort en dat de turfschippers
ook meer rechtstreeks aan het gilde moeten betalen, waardoor de gepensioneerde gildebroeders die een weekgeld van 30 stuivers genieten dan meer
uitgekeerd kunnen krijgen.
Op 6 juli 1797 wordt de ,,Ordonnantie of Reglement voor de zakkendragers binnen de Stad Schiedam" gepubliceerd. Deze komt in de plaats van de
oude Ordonnantie uit 1594 en de wijzigingen die daarin later zijn aangebracht, behalve van de Ampliatie ( = aanvulling) van december 1790. Gezien
de op handen zijnde opheffing van de gilden wordt het woord gilde
vermeden.
Als voorbeeld hoe een gilde organisatorisch in elkaar zat en hoe het werkte,
geven wij hieronder per artikel de inhoud van de ordonnantie weer.
ln artikel 1 wordt de benoeming van de hoofdlieden - het bestuur of de
!eiders - geregeld. De in functie zijnde hoofdlieden leggen ieder jaar aan de
municipaliteit ( = stadsregering) voorstellen voor opvolging ter goedkeuring
voor, waarna de arbeiders of zakkendragers dan uit de vier voorgestelde
hoofdlieden er twee kunnen kiezen.
Uit artikel 2 blijkt dat de zakkendragers in geval van brand of watersnood
en in de winter bij ijsvorming in de havens hun diensten moeten aanbieden.
In artikel 3 wordt vermeld dat nieuwe dragers in principe niet jonger dan
20 jaar en niet ouder dan 35 jaren mogen zijn.
Uit artikel 4, 5 en 7 komt het begrip ,,smakken" naar voren. Door rniddel
van het gebruik van dobbelstenen werd namelijk bepaald wie van de zakkendragers het eerst aan het werk kon gaan. Kwamen zeeschepen binnen dan
mochten de arbeiders alien opnieuw smakken en het onder handen zijnde
werk in de steek laten. Het laden en lossen van zout mochten grossiers en
burgers zelf verzorgen.
ln artikel 6 wordt vermeld dat de arbeiders een maal per jaar vijf stuivers
,,in de Bussche" (gemeenschapskas) moet~n betalen, zodat de gereedschap-
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pen onderhouden kunnen worden alsmede de zieke en onvermogende arbeiders ondersteund kunnen worden (dit laatste gebeurde ook al in 1594!). In
Schiedam ontvingen de zieke dragers nog in 1913 een ondersteuning en we!
vanf. 3,- per week.
Artikel 8 en 9 vermelden dat geschillen tussen de arbeiders of zakkendragers over hun werk of de ordonnantie door de hoofdmannen zullen worden
afgedaan en dat de hoofdlieden bij morren, kwalijk spreken of twist de arbeiders het werken kunnen verbieden.
Artikel 9 gaat over een situatie waarbij er te veel werk is. De arbeiders
zullen dan moeten smakken om het werk in kavelingen (gedeeltes) te doen
(zie ook artikel 23).
Volgens artikel 11 zullen de hoofdlieden toezicht houden op de rechten,
goederen, gereedschappen (ladders, planken) en gelden.
Artikel 12 gaat over de steun aan de zieke arbeiders. Al naar gelang de
inhoud van de Bussche krijgt een arbeider die b.v. de lopende week in het
geheel niet heeft gewerkt een gehele week ondersteuning.
Artikel 13, 15 en 17 regelen de verdiensten van de hoofdlieden, de kosten
van onderhoud van het glas in de kerk (bedoeld zal zijn het glas-in-lood raam
in de kerk dat betrekking had op het zakkendragersgilde), vergoeding aan de
koopman voor het gebruik van ladders en planken, bijdrage van de nieuwe
arbeider aan de Bussche.
De artikelen 18 t/m 24 gaan over het smakken. Als het klokje aan het
Arbeiders of Zakkendragers-huis luidt worden de arbeiders voor het smakken opgeroepen; wanneer zij dronken zijn mogen zij niet smakken. In dat
laatste geval krijgen zij een boete van 12 stuivers in de Bussche te storten.
Uit artikel 27 blijkt dat de arbeider van elke vier stuivers verdienste vier
penningen aan de Bussche moest afdragen.
Artikel 29 en 30 vermelden het loon van dragen en ophouden (van de zakken) van zout en de draaglonen boven het gewone draagloon door de verkoper te betalen van granen uit grote binnenschepen, dit laatste in vergelijking
tot de zeeschepen.
In de artikelen 31, 32 en 34 wordt duidelijk dat alleen de zakkendragers het
in zakken gepakte goed vanuit schepen mogen verwerken, hoewel hier de
ontvanger ook we! zelf of met de bij hem in vaste dienst zijnde Dienaars mag
meewerken; voorts dat alleen de zakkendragers granen die gemeten worden,
mogen dragen alsmede jeneverbessen of zakwaren die in of uit de Waag
komen.
In artikel 35 wordt melding gemaakt van de vrijman. In het algemeen
gesproken kon een koopman of brander zelf een vrijman in dienst nemen.
Deze vrijman was dan een vaste drager die goederen die voor de koopman of
brander zelf bestemd waren, kon dragen of toezicht hield hoe de goederen
door anderen gedragen werden. In Schiedam, trouwens ook in Rotterdam,
kon een zakkendrager van het gilde zich volgens artikel 35 kennelijk als
vrijman aan een koopman of brander uitlenen.
In andere artikelen wordt nog gesproken over de administratie van de
lonen, over eventuele uitbreiding van het aantal zakkendragers, over de spe-

36

HAVENARBEID, DRAGERSGILDEN

ciale financiele verhouding met de turfboeren die turf per schip aanvoeren
alsmede over de bijdrage per schip aan de Bussche.
Over de draaglonen wordt slechts terloops iets in de Ordonnantie gezegd
(zie artikel 29 en 30).
Wat de draaglonen in het bijzonder betreft wordt in de Ordonnantie verwezen naar de - hiervoor behandelde - Tafel en Ampliatie van 24 december 1790. Wat niet in de Ordonnantie staat vermeld, is een financiele bijdrage
- die bij andere dragersgilden veel voorkomt - van iedere zakkendrager
aan de begrafenis van een collega. Deze begrafenis was overigens, zoals eerder opgemerkt, een heel ritueel. Het gilde had een apart begrafeniskleed en
een zilveren begrafenisschild die over de kist werden gehangen. Een aantal
voorwerpen van het Schiedamse dragersgilde, zoals het zilveren begrafenisschild en het smakblok, zijn in het Nationaal Gedistilleerd Museum te
Schiedam opgenomen.
Tot slot nog enige woorden over de huisvesting van het gilde in de zin van
plaats van samenkomst en opberging van gereedschappen.
Aan de Oude Sluis, midden in het oude Schiedam, staat een sierlijk gebouwtje, drie verdiepingen hoog met een torentje. Het is het Zakkendragershuisje, bolwerk van het eens zo bekende gilde. Een ,, beenhacker" -brander
verkocht op 3 oktober 1699 aan deken en hoofdlieden van het Sint Antonisof arbeidersgilde (ook we! genoemd dragers-, zakkendragers- of straetwerckersgilde) zijn uitgebroken branderij voor f. 275,- teneinde daar een gildehuis op te richten, waartoe het college van de Weth (de stedelijke overheid)
op 23 november 1699 vergunning verleende. In 1725 schijnt het, verbouwd,
officieel in gebruik te zijn genomen, want de steen boven de ingang geplaatst
draagt dat ja,artal en we! in het volgende opschrift: ,,D.E.M. Heer Burgermeester Anthonius Hoodenpijl Deken vant St: Antonis gilde: De Hoofthiijde
zijn Mees van Duijn: Klaes Plooij: Iacobus van Ooste: Jan Coningh" ..
In 1834 moet het huidige torentje geplaatst zijn, zo is af te leiden uit een
koperen plaat aanwezig in het Nationaal Gedistilleerd Museum, en waarop
staat vermeld: , ,Deze toren is gesticht den 22 october in den jare 1834 door de
onderstaande fungerende Hoofdliede" ....
In 1696 was reeds een verzoek van de hoofdlieden van het gilde uitgegaan
om voor haar 60 vaste arbeiders een vast huisje te mogen hebben. Op 7 augustus 1931 besloot de gemeenteraad het huisje te kopen voor f. 1.350,-,
waarna in 1932 een restauratie volgde van f.5.500,-. In 1960 werden de
vloeren gerestaureerd. In 1962 werd een kunstenaarsgroep huurder van het
huisje, die in eigen beheer in 1964 en 1966 verder restaureerde.
De Vereniging van zakkendragers telde in 1939 nog 22 leden. In 1956 werkten nog ongeveer 10 zakkendragers voor de firma Bois en de Koning. Over
een formele opheffing is niets bekend, zij het dat 1931 we! als zodanig beschouwd kan worden omdat de leden van de Vereniging toen geld uitgekeerd
kregen. Over het functioneren van het ,,Gilde" in de laatste tijd berichten
ons een aantal krantenartikelen uit 1939. Het blijkt dat de toen werkende
!eden de tradities van het vroegere St. Anthonisgilde nog steeds in ere
hielden 63 ) Rotterdam, 1981.
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CRISIS? WAT VOOR CRISIS?

Duurte, hongersnood en sociale politiek in de Republiek aan het eind van de
zestiende eeuw*
door
L. NOORDEGRAAF

Als onder het begrip crisis wordt verstaan een complex van met elkaar samenhangende verschijnselen als grote duurte, daling van de levensstandaard,
Ievensmiddelenschaarste en hongersnood, toenemende werkloosheid, armoede en bedelarij en het optreden van epidemieen en grote sterfte, dan is de
vraag of deze term toepasbaar is op de situatie in de Republiek gedurende de
laatste decennia van de zestiende eeuw zeker gerechtvaardigd. Immers, in de
bestaande literatuur over de Noordelijke Nederlanden in de pre"industriele
tijd zijn nauwelijks gegevens over een dergelijke crisis voorhanden en speciaalstudies, zoals die zijn verricht naar dergelijke crisis in 1556/7, 1565/6,
1572-74, 1623, 1629-1631, 1662 en 1698/9 ontbreken voor de laatste jaren
van de zestiende eeuw'). De probleemstelling van mijn onderzoek luidt dan
ook: Was er aan het einde van de zestiende eeuw een crisis in genoemde zin in
de Republiek en zo ja, van welke aard, omvang en intensiteit was deze? Het
antwoord op het eerste dee! van de vraag zal deels bevestigend zijn en tegen
de achtergrond daarvan wil ik in de tweede plaats de vraag behandelen of
deze korte-termijn crisis ook gevolgen heeft gehad voor de economische en
sociale ontwikkeling van de Noordelijke Nederlanden in de zeventiende
eeuw.
Ten gevolge van de oorlog van de Republiek met Spanje, c.q. met de rest
van de Nederlanden, is het moeilijk een geografische afbakening van het onderzoeksterrein te kiezen die aan de politieke realiteit van die dagen beantwoordt. Door de krijgshandelingen verschoven de grenzen voortdurend.
Uiteindelijk heb ik het gebied gekozen dat in 1648 na het sluiten van de vrede
officieel tot de Republiek werd gerekend, d.w.z. de Zeven Verenigde
Provincien inclusief het gewest Drente en de zogenaamde Generaliteitslanden. In het zuiden werd tevens nog Venlo in het onderzoek betrokken vanwege de beschikbaarheid van zeer bruikbare kwantitatieve gegevens. Het onderzoeksterrein besloeg derhalve in grote lijnen het huidige Nederland 2).
De benodigde informatie werd geput uit de archieven van een aantal over
bijna het gehele onderzoeksgebied verspreide steden en dorpen en uit de archieven en gedrukte resoluties van de Provinciale Staten en de Staten Generaal, aangevuld met incidentele gegevens uit kerkelijke archieven, particuliere
aantekeningen en correspondentie, gedrukte bronnen over de internationale
handel, zeventiende- en achttiende-eeuwse kronieken en enkele moderne
studies 3 ). In het aanhangsel staat aangegeven voor welke plaatsen en provin-
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cies gegevens over sociaal-economische ontwrichtingen werden gevonden.
Dit betekent niet dat crisisverschijnselen tot deze gebieden beperkt bleven.
Voor grote delen van het onderzoeksterrein bleken de benodige bronnen te
ontbreken of verloren te zijn gegaan. Bepaalde archieven konden door de
grote omvang en ontoegankelijkheid niet worden doorgenomen. Dat de problemen zich evenwel in het gehele onderzoeksgebied voordeden, kan worden
afgeleid uit de resoluties en ordonnanties van de centrale regeringen zowel
van het Noorden als van het Zuiden.
Duurte
Waaruit blijkt nu dat de Republiek aan het eind van de zestiende eeuw
door een crisis in bovengenoemde betekenis werd getroffen? Een eerste aanwijzing voor het optreden van een crisis kan worden bespeurd als we de koopkracht analyseren. De ontwikkeling van de koopkracht van de lonen van opperlieden (d. w.z. een beroepsgroep waarvan de lonen representatief zijn voor
die van de laagstbetaalden), uitgedrukt in rogge en roggebrood, in enkele
Oostnederlandse steden, Utrecht en Alkmaar') in de tweede helft van de
zestiende eeuw laat zien dat de inkomens behalve in de al genoemde bekende
duurtejaren ook in de jaren 1586-1588, in mindere mate in 1590/1 en weer
meer in de periode 1594-1599 sterk werden aangetast (grafiek 1-2). Als we de
daling van de koopkracht vanaf 1550 tot 1600 volgen, dan blijkt in Nijmegen, Zutphen en voor zover bekend ook in Venlo de koopkracht in dit
tijdvak in 1587 zelfs het geringst te zijn geweest. In Arnhem en Utrecht handhaafde de koopkracht zich wat beter dan in de voorafgaande duurteperioden. De ve~mindering in de jaren 1594-1599 was zowel absoluut als relatief
wat minder opvallend, maar de lengte van deze duurteperiode was vergelijkenderwijs Jang. In vergelijking met de zeventiende en achttiende eeuw blijkt
de duurte aan het eind van de zestiende eeuw eveneens vrij Jang te hebben geduurd, al waren ook de perioden 1624-32 en 1694-1700 zowel wat de duur als
de intensiteit betreft moeilijk. Ook in andere jaren na 1600 daalde de koopkracht sterker dan kort voor het einde van de zestiende eeuw, maar de lengte
van de duurteperiode was dan weer aanzienlijk geringer. AI met al mag worden geconcludeerd dat zowel 1586-88 als 1594-1599 in de rij van duurtejaren
die de Noordelijke Nederlanden hebben gekend moeten worden opgenomen.
De oorzaak van de daling van de koopkracht lag in de prijsontwikkeling.
In korte tijd liepen de prijzen sterk op. De stijging betrof niet alleen rogge
(het volksvoedsel), maar ook andere granen, erwten, bonen en zuivelprodukten zoals uit de beschikbare prijsreeksen kan worden opgemaakt'). Hoe
groot de stijging kon zijn laten ons de Nijmeegse prijzen zien. De gemiddelde
jaarprijs van rogge per malder (166.88 liter) steeg van 6.19 Brabantse guldens
in 1585 tot 28.23 in 1587, al zijn deze cijfers mogelijk niet geheel tegen bronnenkritiek bestand. In de zomermaanden van laatstgenoemd jaar werd zelfs
een prijs van 36 gulden en meer genoteerd! De stijging van de roggebroodprijzen was, doordat de stadsoverheid de prijzen door subsidies of uitdeling
mogelijk wat heeft gedrukt en door een groter aandeel van de vaste kosten
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wat geringer, maar bedroeg in dezelfde periode toch nog 3000Jo . Elders liepen
de prijzen weliswaar wat minder op, maar de stijging was groot genoeg om de
tijdgenoten te verontrusten. Ditzelfde geldt voor het laatste decennium van
de zestiende eeuw, waarin de prijzen in verschillende plaatsen in korte tijd
soms meer dan verdubbelden. Grafiek 3, waarin de door het stadsbestuur
van Eindhoven wekelijks vastgestelde roggeprijzen zijn opgenomen, geeft
hiervan een illustratie 0 ) .
Talloze klachten over extreme prijsstijgingen en duurte van tijdgenoten onderstrepen de conclusie dat de prijsontwikkeling, zoals die uit de cijfers naar
voren komt, grote zorgen moest baren. Een enkel voorbeeld: De secretaris
van de rechtbank in Oirschot constateerde in 1587 dat het brood zo duur was
dat het gewone volk bonensoep in plaats van brood moest eten. In augustus
van dat jaar was er zelfs helemaal geen brood te krijgen. Het brood werd
zelfs zo prijzig, zo merkt hij op, dat er een pond goed kalfsvlees voor een
pond brood werd gegeven.
De lonen zijn sterk bij de prijsstijgingen achtergebleven. De koopkracht
daalde, zoals gezegd, dan ook aanzienlijk. Er werden in de laatste decennia
van de zestiende eeuw weliswaar geregeld loonsverhogingen doorgevoerd,
maar deze waren niet groot genoeg om de koopkracht te handhaven '), een
probleem waar de tijdgenoten zich ter dege van bewust waren. Er werden
frekwent verzoeken tot loonsverhoging bij de overheid die hierover de beslissingsbevoegheid had ingediend, waarin als motief voor het verzoek de sterke
prijsstijgingen en de extreme duurte werden opgegeven. De in vele gevallen
verleende toestemming werd eveneens vaak gerechtvaardigd door op de duurte te wijzen. De verhogingen betroffen de meest uiteenlopende beroepsgroepen ').
Het verband dat er tussen de prijsstijging en loonsverhoging blijkens een
aantal van de genoemde bronnen is geweest nuanceert de in de historiografie
van de Noordelijke Nederlanden bestaande opvatting dat de stijging van de
nominale lonen aan het einde van de zestiende eeuw moet worden toegeschreven aan krapte op de arbeidsmarkt ten gevolge van de economische opbloei
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van de Republiek na 1580 9 ). De aanleiding tot de loonsverhogingen blijkt in
verschillende jaren de daling van de koopkracht te zijn geweest. Een aardige
illustratie van het feit dat de oplopende prijzen direct van invloed waren op
de ontwikkeling van de lonen geven de plakkaten uit 1588 van de in de Zuidelij ke Nederlanden zetelende centrale regering die niet alleen in het huidige
Belgie, maar ook in een groot dee! van het voor deze studie gekozen onderzoeksterrein werden afgekondigd. Hierin werd, toen de prijzen gedaald waren, gelast de lonen op het peil van v66r de duurte terug te brengen; een eis
die in 1589 moest worden herhaald, omdat dit niet was uitgevoerd 10). Nijmegen weigerde zelfs de loonsverlaging door te voeren "). We zien dus dat de
loonsverhogingen in de duurteperiode omstreeks 1587 direct werden ingegeven door de stijging van de prijzen. Het feit dat de lonen na de prijsdaling in
1588 op hetzelfde peil bleven kan worden toegeschreven aan de politiek van
de lokale overheid de koopkracht niet te snel en te veel te laten dalen in verhouding tot die in de jaren v66r de duurte. Na de duurte daalden de prijzen
namelijk lang niet tot het niveau van daar v66r. Anderzijds kan de oorzaak
van de stabilisatie van de lonen en zeker voor de stijgingen na 1588 in de
Republiek zeker ook worden gezocht in de groeiende vraag naar arbeid. Evenals in Antwerpen, zoals Scholliers heeft aangetoond, moet de loonontwikkeling in het Noorden aan het einde van de zestiende eeuw in dat geval zowel
uit de levensstandaard als uit de situatie op de arbeidsmarkt worden verklaard.
Oorzaken en gevolgen van de prijsstijgingen
De oorzaken van de oplopende voedselprijzen waren de frekwent optredende misoogsten, waarvoor de slechte klimatologische omstandigheden verantwoordelijk moeten worden gesteld. Vooral over Zuid-Europa is veel gepubliceerd, waarin dit uitvoerig wordt beschreven 12 ). Ook de Nederlanden werden door slechte en/ of late oogsten getroffen, waarbij zich de invloed van het
weer deed gelden. De al genoemde secretaris uit Oirschot bericht dat het omstreeks half april en begin mei 1587 nog zo hard vroor dat de gewassen niet
uitliepen en het graan bedierf. In 1590 was het zo droog dat de gewassen zeer
te lijden hadden, zo schrijft hij. In april 1594 vroor het weer zo hard dater
veel gerst, groenten en fruit bevroren en vanaf juli tot en met september van
dat jaar regende het bijna elke dag, zodat er niet kon worden geoogst, aldus
deze Aert Sgraets. In 1596 had het hele land te lijden van een muizenplaag ").
Het verband tussen de duurte en de teruglopende aanvoer van zowel
binnen- als buitenlands graan was overduidelijk en de overheid raakte zeer
verontrust 14 ). De gevolgen bleven dan ook niet uit. Talrijke bronnen spreken
van groeiende armoede, bedelarij en vagebonderij in het gehele land. In Nijmegen en mogelijk ook in Alkmaar dreigden in 1597/8 hongeroproeren en in
een aantal andere, niet met name genoemde steden, was men hiervoor eveneens bevreesd. In Vlissingen in Zeeland ontstonden in 1587 onlusten toen
goederen (waaronder zich zeker levensmiddelen bevonden zoals uit ta! van
andere bronnen over de doorvoerhandel mag worden opgemaakt) uit Ho!-
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land naar de Zuidelijke Nederlanden doorgevoerd dreigden te warden. Het
garnizoen van Bergen op Zoom werd in 1597 oproerig vanwege voedseltekort
en ook in Grave waren er problemen met de soldaten in verband met de voedselvoorziening.
Het is mogelijk dat de omvangrijke sterfte die Nijmegen in 1587 trof aan
hongersnood moet warden toegeschreven. Een hoge functionaris constateerde dat er behalve grote duurte ook grote sterfte optrad. De secretaris uit Oirschot legde in hetzelfde jaar een nog directer verband tussen het gebrek aan
brood en het grate aantal sterfgevallen onder het gewone volk. De hanger
was zo groat, schrijft hij, dat menigeen van hanger is gestorven.
Tevens bestond de vrees dat de duurte werkloosheid zou kunnen veroorzaken. Het inzicht dat hoge prijzen van levensmiddelen (ten gevolge van het feit
dat een groter dee! van het inkomen aan etenswaren moest worden besteed)
de nijverheid benadeelden was mogelijk niet onbekend. Graangebrek verklaarden de Staten van Holland in 1597 was ongewenst, niet alleen omdat
daardoor de arbeiders het brood uit de mond genomen wordt, maar ook omdat dit tot werkloosheid leidt. De mogelijkheid bestaat dat ook de koopman
De la Faille de J onge in 1595 een verband zag tussen de slechte conjunctuur in
de nijverheid en de duurte omstreeks dit jaar. Het zijn twee slagen, zo merkt
hij op, die de armen moeilijk kunnen verdragen. Inderdaad zijn er verschillende aanwijzingen dat de Leidse textielnijverheid een slechte tijd beleefde. In
1594/5 daalde de prijs van bepaalde stoffen met ongeveer 250Jo. Afzetproblemen en duurte deed het aantal van stadswege ondersteunden sterk toenemen.
In 1598 wenste 870Jo van de bevolking in aanmerking te komen voor door de
stad gesubsidieerd brood. Vanwege de duurte mochten er geen maaltijden
meer plaatsvinden op kosten van de bedrijfsorganisaties (de ,,neringen") in
de textielindustrie. Ook de vroedschap van Haarlem noemt de grote dure tijd
en kleine nering in een adem "). Of er een causaal verband bestond tussen de
duurte van levensmiddelen en de slechte gang van zaken in de nijverheid kan
niet met zekerheid warden vastgesteld, maar het is duidelijk dat de voedselproblemen hierdoor in elk geval zijn vergroot. Dit geldt ook voor een aantal
andere ontwrichtingen in deze tijd, die niet direct verband houden met
levensmiddelenschaarste en duurte, maar die deze problemen we! hebben
versterkt.

Andere problemen
In de eerste plaats werd het gebrek aan levensmiddelen vergroot door de
oorlogvoering in de gebieden buiten Friesland, Holland en Utrecht. Oorlogsdreiging, belegeringen, plunderingen brandschatting en de daarop volgende
productievermindering - de boeren lieten hun landerijen onbebouwd - verergerden de voedselproblemen en dreven de prijzen nog verder op. Zo kan de
in verhouding tot andere steden sterke daling van de koopkracht in 1590 in
Nijmegen direct in verband warden gebracht met de belegering van de stad in
dat jaar. Hoe diep de oorlog met de verschrikkelijke gevolgen daarvan in deze toch al zo moeilijke jaren in het !even ingreep blijkt alweer uit de aanteke-
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ningen van Aert Sgraets. In het extreem dure jaar 1587 zag hij soldaten zijn
dorp plunderen, waarbij huisraad, dieren en graan werden meegenomen.
Ook voor de latere jaren geeft hij een beeldend ooggetuigeverslag van de verschrikkingen van de oorlog. Uit tal van andere plaatsen wordt bericht hoe de
rondtrekkende soldaten tot last van de inwoners waren.
In de tweede plaats braken in Holland en Utrecht in 1595 en 1597 vele
dijken door, waardoor grote delefl van deze provincies onder water stroomden. De nood onder de bevolking steeg zo dat er in de hele provincie speciale
collecten voor de slachtoffers werden gehouden. In Groningen braken in
1597 eveneens sommige dijken door, waardoor grote moeilijkheden
onstonden 16 ).
Ten derde werd de situatie vooral voor de laagstbetaalden verslechterd
door strenge en langdurige winters, zoals die van 1586/7 en 1594/ 5. Dat een
harde winter in negatieve zin van invloed kon zijn op het uitlopen van de gewassen in het voorjaar is al vermeld, maar ook in antler opzicht had de koude
kwalijke gevolgen. Doordat het flink en langdurig vroor, moest er meer dan
normaal worden gestookt. Er ontstond dan ook schaarste aan turf en de prijzen daarvan liepen hoog op. De turfvoorraad verminderde zo snel dat in 1596
door de Staten Generaal een algemeen uitvoerverbod werd afgekondigd 11 ) .
Hoe ongewoon koud het kon zijn leren enkele voorbeelden. In 1587 was het
in Oirschot met Pasen zo koud en had het zo gevroren en gesneeuwd dat de
mensen het in de kerk niet konden uithouden. En de predikant uit een andere
plaats - Nijkerk - tekende aan dat het met Kerstmis in 1594 zo hard vroor
dat er een grote vrees onder de kerkgangers kwam en dat zij op de vlucht
gingen en het Avondmaal moest worden uitgesteld 18 ).
In de vierde plaats brak er in verschillende jaren tijdens de duurte in een
aantal plaatsen, waaronder Rotterdam, Delft en Utrecht ook nog pest uit. In
hoeverre dit samenhing met de voedselcrisis is een vraagstuk dat hier niet
behoeft te worden opgelost 19 ). Het is in elk geval duidelijk dat de moeilijkheden hierdoor werden vergroot.
Niet in de laatste plaats breidden de problemen zich uit door de sterke bevolkingsgroei in met name de zeeprovincies 20 ) . Het betrof niet alleen natuurlijke aanwas, maar ook vond er een uitgebreide immigratie uit de omringende
landen en met name uit de Zuidelijke Nederlanden plaats. Terecht is er voor
de verklaring van deze immigratie gewezen op de economische en godsdienstige problemen in het Zuiden. Naast de aantrekkingskracht van de relatief gunstige economische situatie en het protestantisme in het Noorden kan
echter worden verondersteld dat de voedselproblemen de migratie hebben
belnvloed. Immers, ten gevolge van het feit dat de graanaanvoer in de Republiek in verhouding tot elders goed was gewaarborgd (de Hollanders beheersten in toenemende mate de internationale graanhandel), was de toestand
hier draaglijker dan in de eveneens door crisis getroffen buurlanden. Een trek
naar het graanpakhuis van Europa zal een voor de hand liggende gedachte
zijn geweest, al zal de crisis in het Noorden hierdoor zijn gelntensiveerd ").
Vanuit dit gezichtspunt wordt het begrijpelijk dat verschillende steden in de
provincie Holland in een poging de bedelarij die de crisis met zich meebracht
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het hoofd te bieden een onderscheid maakten tussen inheemse en vreemde bedelaars; een praktijk die overigens niet nieuw was. De stadsbesturen zagen
zich in de duurtejaren overspoeld met behoeftigen van buiten de stad, voor
wie zij zich minder verantwoordelijk voelden. Vreemde bedelaars werden
geweerd of kregen minder faciliteiten om hun ,,beroep" uit te oefenen dan
stedelingen. Uiteraard zullen de vreemdelingen voor een deel afkomstig zijn
geweest van het platteland van de Republiek, maar dat zich onder de behoeftigen ook buitenlanders bevonden is zeker. Zo werd in Dordrecht in 1586 een
vrouw uit het Zuidnederlandse Brugge verbannen die, naar het heet, bedelaars en dievenbenden om zich heen had verzameld. En in een ordonnantie
tegen de bedelarij uit 1587 worden bedelaars uit Luik met name genoemd. In
hetzelfde jaar besloten de Staten van Zeeland dat arme personen uit het land
van de vijand in Vlaanderen weer over de grens moesten worden gezet. Zelfs
is er een brief van de Staten Generaal uit 1595, waarin impliciet een direct verband tussen immigratie en prijsstijgingen wordt gelegd: om de duurte van het
graan te voorkomen, zo merken zij op, moeten bedelaars en dergelijken uit
het land van de vijand niet worden toegelaten 22 ). De veronderstelling dat de
omvang en intensiteit van de crisis buiten de Republiek de trek naar het
Noorden heeft gestimuleerd vindt tevens steun in 6nze kennis inzake de verschrikkelijke situatie waarin het Zuiden zich met name in de jaren 1585-88
bevond. Eigentijdse historici uit de Noordelijke Nederlanden mogen in hun
beschrijving daarvan dan wat hebben overdreven, ook uit de moderne literatuur over de economische en sociale ontwikkeling en in het bijzonder die over
levensstandaard blijkt dat de crisis daar vooral in de periode 1586-1588 een
uitzonderlijk karakter had").
De reakties van de overheid op de bedelarij brengen ons op de sociale politiek die werd gevoerd om de gevolgen van de duurte en andere problemen te
bestrijden.
De sociale politiek van de overheid
Behalve uit de ontwikkeling van de koopkracht en uit de klachten over
duurte en levensmiddelenschaarste kan uit de reactie van de overheid hierop
worden afgeleid dat de situatie ernstig moet zijn geweest. Zowel door de locale en provinciale bestuurders, als door de centrale regeringen werden vele
maatregelen genomen om de crisis te verlichten. De gegevens die hierover aan
het licht kwamen maken ons tevens duidelijk dat ook in die plaatsen en gebieden, waarvoor geen in dit opzicht illustratieve loon- en prijsreeksen beschikbaar zijn, van een crisissituatie sprake was. Uit de bronnenopgave in aanhangsel 1 mag dan ook worden geconcludeerd dat duurte, graangebrek en de
daaruit voortkomende armoede zich in de gehele Noordelijke Nederlanden
hebben doen gelden. De maatregelen die werden getroffen om de crisis het
hoofd te bieden verschillen per plaats en per provincie nauwelijks, zodat het
mogelijk is in enkele grote lijnen weer te geven welke taak de overheid zich
toedacht bij het oplossen van de problemen. Al naar gelang de ernst van de
situatie werden bij het stijgen van de prijzen en het verminderen van de
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graanvoorraden allerlei pogingen ondernomen de prijzen te beheersen en de
levensmiddelenvoorziening te verzekeren. Zo werden er voor de aan- en afvoer en de koop- en verkoop van levensmiddelen op de markt vele bepalingen
uitgevaardigd die prijsopdrijving en hamsteren moesten tegengaan. Er werden maximumprijzen vastgesteld en tegen zwarte handel en geknoei met maten en gewichten werd streng opgetreden. Als de aanvoer van granen begon te
dalen en er gebrek dreigde of als de prijzen zeer hoog opliepen, kochten de
stadsbesturen zelf graan in om dit te laten bakken en tegen gereduceerde prijs
aan de behoeftigen te verkopen. Ook werd geprobeerd de voorraad op peil te
houden door de uitvoer 'van granen, erwten en bonen te beperken of te verbieden, een maatregel waartoe zowel de stedelijke als de provinciale autoriteiten hun toevlucht namen en die tot vele conflicten tussen de steden en gewesten onderling aanleiding gaf. Ook de centrale regeringen verboden meermalen de uitvoer. Door inventarisatie en inbeslagname van de voorraden bij
de inwoners probeerden de stadsbesturen het graan dat in de stad aanwezig
was zo evenredig mogelijk te verdelen. In andere gevallen werden rijke burgers verplicht bepaalde hoeveelheden aan te kopen of het geld voor de door
de stad gekochte granen te verschaffen. De productie van stijfsel, mout, bier
en bepaalde soorten koek en brood werd beperkt of verboden. De bemoeiing
met de armenzorg door de overheid werd ge'i ntensiveerd. In dit verband kunnen onmogelijk deze en nog andere maatregelen gedetailleerd worden besproken. De conclusie echter dat, gezien het grote aantal overheidsmaatregelen op
het gebied van de voedselvoorziening, de Noordelijke Nederlanden aan het
einde van de zestiende eeuw en vooral in de jaren 1587 en 1595-97 door een
zware crisis zijn getroffen, is zeker gerechtvaardigd. Een vergelijking met de
sociale politiek in andere duurteperioden in de zestiende en zeventiende eeuw
onderstreept deze conclusie'").
De gevolgen van de crisis op /angere termijn
Wat het tweede dee! van de probleemstelling betreft moet de vraag of de
crisis ook op langere termijn gevolgen heeft gehad voor de economische en
sociale ontwikkeling van de Republiek bevestigend worden beantwoord. Ik
doe! hiermee niet op de invloed van de voedselproblemen in de Noordelijke
Nederlanden zelf. Deze problemen waren slechts van voorbijgaande aard en
lieten geen merkbare sporen achter. Blijvende gevolgen en wel in positieve zin
hadden echter de misoogsten en het graangebrek elders in Europa en met name in het Middellandse Zeegebied. Toen de grote tekorten daar omstreeks
1590 de vraag naar graan uit het Baltisch gebied sterk deden toenemen wisten
de Hollandse kooplieden, die de Middellandse Zee tot dan toe slechts incidenteel bezochten, zich in toenemende mate van de handel die daaruit ontstond meester te maken. Dit had tot gevolg dat de positie van Amsterdam als
internationale stapelmarkt voor granen in de duurteperiode 1590-1600 zeer
werd versterkt. V66r 1590 bezat de stad al een belangrijke graanmarkt, maar
de grote internationale betekenis dateert van na dit jaar. Nadat de eerste handelscontacten waren gelegd, volgde consolidatie en uitbreiding. Immers, het

48

CRISIS? WAT VOOR CRISIS?

graangebrek in bepaalde delen van Zuid-Europa bleef niet beperkt tot het
laatste decennium van de zestiende eeuw, maar tot ver in de zeventiende eeuw
was er door allerlei oorzaken voortdurend een grote vraag naar graan ").
Deze handel, die zich overigens ook op andere Europese landen richtte,
heeft mede tot gevolg gehad dat de voedselproblemen in de Republiek aan
het eind van de zestiende eeuw niet beschouwd kunnen worden als eerste
symptomen van de zogenaamde crisis van de zeventiende eeuw. Integendeel,
de nieuwe handelscontacten betekenden een geweldige stimulans voor de economie van de Noordelijke Nederlanden en hebben er, uiteraard in samenhang met andere factoren, toe geleid dat zich hier pas omstreeks 1660 symptomen van deze , ,structurele'' crisis gingen manifesteren. De voedselcrisis,
die in Zuid-Europa de voorbode was van een algemene en langdurige economische crisis, bracht een verschuiving in het internationale handelsverkeer
met zich mee, waarvan de Hollanders ten voile hebben geprofiteerd. De
voedselproblemen elders Jeverden een belangrijke bijdrage aan de relatief
grote welvaart van de Republiek in de eerste helft van de zeventiende eeuw.
Wei kwamen de autoriteiten toen zich aan het eind van de zestiende eeuw
ook in de Republiek graanschaarste voordeed voor het probleem te staan in
hoeverre de graanuitvoer naar andere landen geheel vrijgegeven inocht worden. Ben totaal verbod van de uitvoer zou tot vertrek van de kooplieden naar
vrijhavens kunnen leiden 26 ), waardoor uiteraard ook de aanvoer uit het Baltisch gebied naar de Noordelijke Nederlahden zou worden bedreigd. Anderzijds zou vrijhandel het land in tijden van graangebrek geheel van levensmiddelen kunnen beroven of tot ongehoorde prijsstijgingen kunnen leiden. Welk
kwaad moest worden gekozen? De discussies hierover in en tussen stadsbesturen, provinciale staten en Staten-Generaal laaiden, zoals ook in andere
duurtejaren in de prelndustriele tijd steeds het geval was, hoog op. Ook de
kooplieden zelf, die overigens voor een groot deel de politieke lichamen bemanden of sterk belnvloedden, waren het onderling lang niet altijd eens welk
beleid er moest worden gevoerd. Politiek konden beslissingen eveneens grote
gevolgen hebben: Moest alleen de handel op de Spaanse vijand worden verboden of moest er een algemeen uitvoerverbod worden afgekondigd, waardoor ook de bondgenoten, als deze een beroep op de Hollandse graanmarkt
deden, zouden worden getroffen? De verzoeken om grote hoeveelheden
graan van het eveneens door schaarste getroffen Engeland en Frankrijk in de
meest extreme duurtejaren vereisten een tactvol beleid ").
De beraadslagingen hebben er uiteindelijk toe geleid dat de uitvoer naar
andere landen in de duurteperioden verschillende malen werd verboden. In
het algemeen echter gold het verbod alleen in de Republiek zelf geteelde granen. Ook erwten en bonen en boter en kaas mochten verschillende malen niet
worden uitgevoerd. De doorvoer van buitenlands graan, dat op de stapelmarkt was aangevoerd, werd minder aan banden gelegd. Meestal betroffen
de verboden op de doorvoer alleen de handel op de vijand. Gezien het aantal
ontduikingen en fraudes waren de verboden lang niet altijd effectief, wat
voor een deel ook werd veroorzaakt door het lakse optreden van de autoriteiten. Velen van hen zagen immers meer na- dan voordelen in uitvoerver-
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boden 28 ). Verschillende malen ontstonden er conflicten met buitenlandse
bondgenoten, die een straffere handelspolitiek inzake de vijand voorstonden 29 ).
Vrijhandel bleef het uitgangspunt in de politiek van de Republiek. Alleen
in 1595/6 was er gedurende een half jaar een algeheel uitvoerverbod van granen van kracht en de voor dit land ongewoon lange duur van dit verbod wijst
er op dat de nood toen groot moet zijn geweest.
Waarom is er ondanks het feit dat de Republiek aan het eind van de
zestiende eeuw door graangebrek en duurte werd getroffen dan toch in vergelijking met de soms uitgebreide literatuur over andere crisisperioden zo
weinig aandacht aan dergelijke verschijnselen besteed?
Voor de beantwoording van deze vraag kunnen verschillende veronderstellingen naar voren worden gebracht. In de eerste plaats waren duurte en hongersnood met name in de oostelijke en zuidelijke gewesten van de Noordelijke Nederlanden zo verweven met de oorlogshandelingen dat men zich mogelijk onvoldoende heeft gerealiseerd dat de oorzaken van genoemde crisissymptomen niet alleen aan het krijgsbedrijf moeten worden geweten, maar
vooral ook aan klimatologische en economische ontwikkelingen. In de tweede plaats zou de omvang en intensiteit van de crisisverschijnselen aan het eind
van de zestiende eeuw verhoudingsgewijs beperkt gebleven kunnen zijn. In
vergelijking met grote delen van de rest van Europa is dit zeker juist. Zeker in
de zeeprovincies van de Republiek bleef de levensstandaard beter op peil dan
elders in Zuid- en Midden Europa en manifesteerde de crisis zich dankzij de
relatief omvangrijke aanvoer van granen uit het Baltisch gebied en de daarmee samenhangende relatief bescheiden prijsstijgingen minder duidelijk 30 ) .
Al was het graan soms schaars, van echte hongersnoden in de betekenis van
het volledig ontbreken van voedsel en daarmee samenhangende grote sterfte
kan nauwelijks worden gesproken. Alleen in het oosten en het zuiden deden
zich in 1587 dergelijke situaties voor, zoals in het voorafgaande uit enkele
bronnen met betrekking tot Nijmegen en Oirschot bleek. In vergelijking met
,,subsistence" crisis in de Noordelijke Nederlanden in andere perioden in de
preindustriele tijd echter moeten de jaren 1586-88 wat de intensiteit en 159499 wat de duur betreft naast de jaren twintig en negentig van de zeventiende
eeuw zeer ernstig zijn geweest. Het zou vanuit dit gezichtspunt dus voor de
hand hebben gelegen dat aan de laatste decennia van de zestiende eeuw meer
aandacht zou zijn besteed.
Wei blijft de mogelijkheid open dat de gunstige positie ten opzichte van het
buitenland aan het eind van de zestiende eeuw van invloed is geweest op de
geringe aandacht voor de duurtejaren vanaf 1586 in de Noordnederlandse
historiografie. Daar staat echter tegenover dat de situatie in de Noordelijke
Nederlanden ook in andere crisisperioden gunstig afstak bij die van andere
delen van Europa, zonder dat dit een grondige bestudering in de weg heeft
gestaan. Toch vermoed ik dat een vergelijking met de situatie elders de geringe aandacht voor de duurte in de Rcpubliek omstreeks 1590 voor een dee!
heeft bepaald, al moet de oorzaak daarvoor mijns inziens in een andere rich-
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ting worden gezocht dan de eventueel gunstige toestand in het Noorden. Het
is namelijk opvallend dat eigentijdse historici als Hooft (t 1647) en Van Meteren (t 1612) een gedetailleerd beeld schetsen van de verschrikkingen waartoe misoogsten, duurte en oorlog in 1587 in het Zuiden hebben geleid "). Uitvoerig wordt verhaald hoe sterk de prijzen stegen en wat de gevolgen van de
duurte en de blokkade van de Noordnederlanders voor de huidige Belgische
kust waren. Hongersnood, epidemieen, grote sterfte, ontvolking, het verlaten van bouwland, bedelarij, woeker, overlast door groepen hongerige
wolven en wilde honden, ja alle plagen van Egypte worden in de meest schrille kleuren, aangedikt met fantastische voorbeelden, geschilderd. Zij maken
echter nauwelijks melding van de voedselproblemen van het Noorden, die er
getuige de vele archiefbronnen we! degelijk waren. Sterker nog, de relatief
betere situatie in de Republiek wordt hiermee gecontrasteerd. Natuurlijk kan
niet worden ontkend dat de toestand in het Zuiden slechter was dan in het
Noorden, maar deze zwart-wit tekening doet vermoeden dat een door de oorlog be"invloed chauvinisme, patriottisme of nationalisme, als men daarvan in
deze tijd al kan spreken, tot een afzwakking van de ernst van de situatie in de
Noordelijke Nederlanden heeft geleid; beeldvorrning die mogelijk tot gevolg
heeft gehad dat latere onderzoekers deze crisis hebben ,,gernist".
Ook meer in het algemeen gesproken heeft, naar ik vermoed, het beeld van
de opbloei die het Noorden vanaf omstreeks 1590 beleefde de aandacht voor
de schaduwzijde van de economische en sociale ontwikkeling in deze jaren
niet gestimuleerd. Voor het modern onderzoek acht ik vooral de invloed
daarop van de negentiende eeuwse historicus Fruin groot, die met zijn sinds
1857 verschillende malen herdrukte boek over 1588-98 een stevige basis heeft
gelegd voor genoemd beeld van opbloei, verrijking en welvaart in de Republiek aan het eind van de zestiende eeuw"). Welliswaar noemt Fruin de grote
duurte die er in deze periode optrad, maar in verhouding tot de informatie
die de groeiende voorspoed van de Noordelijke Nederlanden vooral ten gevolge van de internationale handel illustreert valt dit totaal in het niet. Ook
bij hem vinden we in navolging van Hooft en Van Meteren de verschrikkingen in het Zuiden daarentegen breed uitgemeten. Zijn schets heeft, zo veronderstel ik, zijn invloed op latere historici niet gemist en er toe geleid dat de
crisisverschijnselen in de periode 1586-1600 tot nu toe naar omvang en betekenis onvoldoende zijn geschat. Met bovenstaande studie hoop ik echter de
eenzijdige visie op de welvaartsontwikkeling in de Noordelijke Nederlanden
aan het eind van de zestiende eeuw voldoende te hebben genuanceerd.
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AANHANGSEL I
Opgave van bronnen inzake dalende graanaanvoer, prijsstijgingen, duurte,
levensmiddelenschaarste, prijsopdrijving, armoede en bedelarij en door de
overheid hiertegen genomen maatregelen.
Plaatsen

1) Groningen. Gemeentearchief (GA) register van ordonnanties 12' rood
voor reductie (18-1-1596); 17.2 rood voor reductie (22-10-1595); 324
rood na reductie; register uitgaande missiven 1596-1607 (4-4, 27-5-1597);
rechterlijk archief III a 5x (protocollen civiele zaken 1575-1597 (18-111597)); W. J. Formsma/R. van Roijen (eds.), Diarium van Egbert Alting, 1553-1594, RGP Grote Serie 111('s-Gravenhage1964) 794, 883/5.
2) Dokkum. R. de Beer (ed.}, Oudt Resolutieboek Dockum (1582-1600)
26, 33, 56, in: R. de Beer, Geschiedenis van Dokkum (s.l., s.a.).
3) Leeuwarden. W. Eekhof, Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden, II (1846), 22-24.
4) Kampen. GA 23-67 v, 68, 81 v, 92; 243-164 v, 173 v, 174 v, 176; 467 (reysen), 468 (reysen, slot), 469 (reysen), 470 (reysen, allerhande}, 471 (reysen); J. Nanninga Uitterdijk (ed .}, Registers van charters en bescheiden
in het oude archief van Kampen, IV, 1585-1610 (Kampen 1875) no. 2829
(11-12-1587); Rijksarchief (RA) Gelderland, Hof van Gelre en Zutphen,
no. 2565 (22-11 -1595).
5) Harderwijk. GA vroedschapsresoluties 1-94, 135, 161, 164 v, 165, 169,
174, 190, 197; RA Gelderland, Hof van Gelre en Zutphen, no. 2565
(14122-11-1595) .
6) Deventer. GA MA 135/ Rep. 1-7 (30-11-1588, 22-7-1596, 5-6/31-712111-1597, 11-6122-10-1598); N. Japikse (ed.), Resolutien der Staten Generaal, RGP, Grote Serie 62-319 (2-4-1596); RA Gelderland, Hof van
Gelre en Zutphen, no. 2565 (21-11-1595).
7) Zutphen. P.H. M. G. Offermans, Arbeid en levensstandaard in Nijmegen omstreeks de Reductie (1550-1600) (Zutphen 1972) 184/5; R. W.
Tadama, Geschiedenis der stad Zutphen van de vroegste tijden tot 1795
(Arnhem/Zutphen 1856) 229, 230.
8) Arnhem. Offermans, Arbeid en levensstandaard, 182-184.
9) Nijmegen. Offermans, Arbeid en levensstandaard; H. D. J. van Schevichaven (ed.), Historische aanteekeningen van Diederik van der Voordt,
Bijdragen en Mededelingen Gelre I (1898) 229-244.
10) Grave. Japikse, R.St.G., RGP 62-672.
11) Amersfoort. A. Matthaeus/Th. Verhoeven, Rerum Amorfortiarum
scriptores duo inediti ....... (Lugundi Batavorum 1693) 403.
12) Culemborg. GA 79-5 (l l-3-1595) A. W. K. Voet van Oud Leusden,
Historische beschrijving van Culemborg (Utrecht 1753) 252.
13) Utrecht GA vroedschapsresoluties II, 121 (9/16128-3, 29-4-1587; 2-91588; 9-1, 14-10-1595; 23-2. 26-4, 11-5, 9-8, 11-9, 28-10, 15-11-1596; 9-2,
11/14/30-3, 20126-5, 1-6, 12-9, 7/21-11 , 12/31-12-1597); Johan van de
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Water (ed.), Groot Placaetboek vervattende alle de Placaten, Ordonnantien en Edicten der Edele Mogende Heeren Staten 's Lands van
Utrecht, mitsgaders van de Ed. Groot Achtb. Heeren Borgemeesteren
en Vroedschap der stad Utrecht (1528-1728), III (Utrecht 1729) 801-805;
G. Brom/L. A. van Langeraad (eds.), Diarium van Arend van Bucheli
(Amsterdam 1907) 405, 411, 425 , 435, 438; Offermans, Arbeid en levensstandaard, 185/6.
Zijpe. Dirrick Adriaensz. Valcooch, Chronycke van Leeuwenhorn,
Voortyden ontrent der Sypen (1599) (Amsterdam 1740) 75/6; A. Zijp,
Tegenvallers bij de bedijking van de Zijpe, West-Friesland's Oud en
Nieuw 16 (1941) 153-156.
Medemblik. GA vroedschapsresoluties 10 (13-4-1595).
Enkhuizen. GA 249 (22-2, 16-3, 25-3, 7-4, 10-5, 4-7, 23-8-1587; 1617-11588), 251 (3-10, 6-11-1595; 17-9, 17-10-1597, 11-10-1598); RA GelderIand, Hof van Gelre en Zutphen, no. 2565 (22-11-1595).
Hoorn. GA resolutieboeken 96 (20-7-1587); 101 (15-4/2-5/12-8/3-91597, 10-3-1598); RA Gelderland, Hof van Gelre en Zutphen, no. 2565
(22-11-1595).
Alkmaar. L. Noordegraaf, Levensstandaard en levensmiddelenpolitiek
in Alkmaar vanaf het eind van de 16de tot in het begin van de 19de
eeuw, in: Van Spaans beleg tot Bataafse tijd. Alkmaars stedelijk !even in
de 17de en 18de eeuw. Alkmaarse Historische Reeks IV (1980) 55-100;
M. Roos, Godsdienststrijd in het zeventiende eeuwsche Alkmaar, 1964
stadsbibliotheek.
Edam. GA vroedschapsresoluties 65 no. 19-87/ 9 v, 97; 20-4-13 v.
Purmerend. GA vroedschapsresoluties 94 (12-1-1597; 1-5-1598).
Monnickendam. GA vroedschapsresoluties 1-150 v, 151 v, 152, 229 v.
Haarlem. GA vroedschapsresoluties 3/ 4-6-97, 89 v, 90, 101 v, 124 v,
125, 132; 7-162, 177, 211v;8-6 v, 7, 9, 32, 36, 38/9, 40, 63 v, 67 v, 72, 76
v, 90 v, 91, 92 v, 93, 94 v, 95/6, 102 v, 106, 122; burgemeestersresoluties
175, 191 v, keur- en gebodsregisters 18-2, 9-5, 17/8-10, 9-11-1596; 2-1,
4-3, 9-4, 28-8, 11-11-1597; 16-3, 20-5-1598; 20-2, 1-3-1599 (zie A. J. Enschede, Index of de keur- en gebodsregisters der stad Haarlem, Haarlem
1875).
Amsterdam. GA vroedschapsresoluties 5-449, 463, 473-475, 485-489,
49415, 501, 558/9; 6-434/5, 438; 8-55-60, 67-69, 75, 85/6, 95-101, 108,
119, 133, 143, 149, 150, 175-181, 185-188, 197, 207-211, 230-233, 248/9,
251, 330,333, 364/5-372, 375-377,382,398,401-413,436/7,458/ 9,476,
524, 528/9, 585, 625, 654, 658/9; Handvesten en Privilegien. Willekeuren ende Ordonnantien der stadt Aemstelredam (1613), 123-128; J . G.
van Dillen (ed.), Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en
het gildewezen van Amsterdam, I, 1512-1609, RGP Grote Serie 69
('s-Gravenhage 1929), no. 531, 874/5, 898, 919, 923.
Leiden. GA secretarie-archief, vroedschapsboeken 442-342 v, 349; 44420, 38, 115, 117, 200 v; register van bakkers en broodzetting 2099;
gerechtsdagboeken 9251-212, 374 v; 9252-58 v, 59, 121/2, 167, 194 v,
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198 v, 201, 229, 256 v, 262 v, 263, 300, 320 v, 325 v, 338, 340 v, 341 v,
342 v; 9253-3 v, zie ook 5684-5687; archiefKerken 1218 (20-12-1597); N.
W. Posthumus, De geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie, II
(' s-Gravenhage 1939).
Gouda. GA vroedschapsboek 46 (20-6, 10-7-1587; 25-10-1594; 350 v355; 363 v, 364, 367, 372); publicatieboek 315-59 v.
's-Gravenhage. GA 2-55; 4-73; 1186-15417.
Delft. GA keurboek 1-1-4 (157-161 v); 1-1-5 (48 v-49 v, 51-55 v, 69-71).
Schiedam. GA vroedschapsresoluties 1-308 v; 2-11 v, 21 v, 53.
Rotterdam. GA vroedschapsresoluties 17-12617 v, 132/6 v, 142-144; H.
C. Hazewinkel, Geschiedenis van Rotterdam IV (Zaltbommel 1975)
1151.
Gorinchem. GA vroedschapsresoluties 5-138/9, 292/3/5, 315/6.
Dordrecht. GA klepboek 14-57, 153, 161/4/5, 186, 224.
Willemstad. GA policieboek 9-5-1587 tot 8-11-1600; 325 (13-10-1587).
St. Maartensdijk. GA Tholen resolutieboek St. Maartensdijk 1590-1655
(26-10-1599).
Vlissingen. RA notulen Staten van Zeeland 15-9-1595; Japikse, R.St.G.,
RGP 47-768 (13-6-1587).
Hulst. Jacob van Landsberghe, Beschryvinge van de Stadt Hulst (Rotterdam 1692) 238/ 9.
Bergen op Zoom. GA resoluties magistraat 40-127 v, 149, 153 v, 157 v;
43-172 v, 175 v, 178 v, 209.
Breda. GA H 8-168 v, 216/7 v, 208 v-210, 236, 238 v, 239, 240 v, 241,
252/3, 264, 269 v, 273; H 9-89, 173 v-176 v, 216 v; H 10-45, 47 v, 48, 50,
54 v, 55-57, 72/ 3 v.
's-Hertogenbosch. GA stadsrekeningen 1587, 1593 (zie R. van Zuylen
Jr., Inventaris der archieven van de stad 's-Hertogenbosch. Stadsrekeningen van het jaar 1399-1800, 2e dee! 1568-1700 ('s-Hertogenbosch
1861), 1067, 1090/117); Johan Hendrik van Heurn, Historie der stad en
Meyereye van 's-Hertogenbosch, II (Utrecht 1774) 171/4, 223.
Oirschot. J . Santegoeds (ed.), Jaarkronieken uit de schepenprotokollen
van Oirschot-Best 1587-1591, Campinia V-X (1975-1980).
Eindhoven. GA graanprijzen 1593-1607.
Maastricht. J. C. G. M. Jansen, Landbouw en economische golfbeweging in Zuid-Limburg 1250-1800. Een analyse van de opbrengst van
tienden (Assen 1979) 178.
Venlo. Offermans, Arbeid en levensstandaard, 183/4.
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Addendum) 's-Gravenzande. A. Telting (ed.), Oude rechten van 'sGravenzande in: Verslagen en mededeelingen van de Vereeniging tot uitgave
der bronnen van het oude vaderlandsche recht IV (1903) 423 (10-4-1597).

Provincies
A]

Groningen. RA Statenarchief 458-31/2, 45/6; 459-6 v, 7 (Placaatboek);
H. 0. Feith, Register op het archief van Groningen (Groningen 18531877) ad 1587, No. 53. J. A. Feith/H. Brugmans (eds.), De kroniek van
Abel Eppens to Equart, di. II (Amsterdam 1911) 417, 435, 441, 467/9,
473/5, 480/1, 490-499; S. J. Fockema Andreae/F. J. L. Berkenvelder
(eds.), Groninger Plakkaatboek 1594-1848 (Groningen 1961) 7-11, 27-

BJ

Friesland. G.F. thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (ed.), Groot
placaat- en charterboek van Vriesland, IV, 885/6, 968/9; GA Groningen, Ingekomen stukken 1595, 335 rood na reductie (27-10-1595); Feith,
Register archief Groningen ad 1587, no. 49; J. H. Kernkamp, De handel
op de vijand, II (Utrecht 1934) 157.
Overijssel. RA Spaans archief 113, 216 (zie S. J. Fockema Andreae/W.
Downer (eds.), Overijsselse plakkatenlijst (Utrecht 1961) no. 186/8,
194/5, 202, 216, 221, 266); GA Deventer MA, Rep. 1-7 (30-7, 21-111597); GA Kampen 243 (24-11-1597, oct. 1598); Feith, Register archief
Groningen ad 1587, no. 49/1590, no. 53.
Gelderland. RA Hof van Gelre en Zutphen memorie- en resolutieboek
nr. 19; stukken betreffende uitvoerverbod van koren en graan, nr. 2565
(1595); W. van Loon/H. Cannegieter (eds.), Het Groot Gelders Placaetboek (Nijmegen 1701-1740).
Utrecht. RA Staten van Utrecht, 264-5 (12/16/31-8, 24-11-1587); 264-6
(10-11-1588); 264-8 (7-3-1590); Van de Water, Groot Placaatboek, I,
583-587, 702-705; Stukken voor de geschiedenis van het jaar 1595, Kronijk Historisch Genootschap 21 (1865) 421, 498; G. Brorn/L. A. van
Langeraad (eds.), Diarium van Arend van Buchell (Amsterdam 1907)

11-1595; 19-3-1597.

CJ

DJ

E]

403.
F]

G]

Holland. Resolutien van de Staten van Holland 1586-1600 (zie index ad
,,armen, granen, gratificaties, vagabonden"); Cornelis Cau e.a., Groot
Placaet-boeck, vervattende de placaten, ordonnantien en de edicten van
de doorluchtige hoogh. mog: heeren Staten Gerieraal der Vereenighde
Nederlanden: ende van de ed: groot mog: heeren Staten van Hollandt
ende West-Vriesland; mitsgaders van de ed: mog: heeren Staten van
Zeelandt ('s-Gravenhage e.a. 1658-1796), I 478, 482, 514, 1140/2; II
2208; Dirck Graswinckel (ed.), Placcaten, Ordonnantien ende Reglementen. Op 't Stuck vande Lijf-tocht (Leyden 1651).
Zeeland. RA Notulen van de Staten van Zeeland, zie archief Staten van
Zeeland 3226 alb/ c index ad plakkaten, beedelaars, vagabonden,
graan, boonen, hooter, opkoopen, uitvoer, toevoer; archief Staten
1572.
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Centrale regeringen

Staten Generaal van de Republiek. N. Japikse (ed.), Resolutien der Staten
Generaal ('s-Gravenhage 1921-1930) (RGP, Grote Serie 47, 55, 57, 62, 67, 71)
ad Handel 1587-1599; Cau, Groot Placaet-boeck, I 113112.
Spaanse regering. Plakkaten in GA Breda (H-8 fol. 197-204); GA Venlo
(1252-4); RA Groningen (Archief Hoge Justitiekamer, no. 611, Charters van
den Hove VI, no. 545; VII, no. 600); RA Overijssel (Spaans archief, zie ad
Overijssel).

NOTEN BIJ HOOFDSTUK III
*) Paper op een conferentie aan de universiteit van Leicester (6/ 7-7-1981) over het
thema ,,European Crisis in the 1590s".
Met dank aan prof. dr. J. A. Faber en drs . R. van Schalk voor kritisch commentaar en
aan vele archief-functionarissen voor hun vaak arbeidsintensieve hulp bij mijn onderzoek; met name dank ik mevr. S. Baarda en G. Valk (gemeente-archief Alkmaar).
') Wei is door A. Th. van Deursen (Het kopergeld van de Gouden Eeuw, I. Het dagelijks brood, Assen 1978, 91) opgemerkt dat de jaren 1594-1597 in verschillende opzichten een dieptepunt waren, maar omdat zijn boek een ander probleem behandeld,
heeft hij de vraag naar de omvang van een crisis in de hier gekozen betekenis niet verder kunnen beantwoorden. De meeste aanwijzingen voor crisisverschijnselen aan het
eind van de zestiende eeuw zijn daarnaast te vinden in L. Noordegraaf, Levensstandaard en levensmiddelenpolitiek in Alkmaar vanaf het eind van de 16de tot in het begin van de 19de eeuw, Alkmaarse Historische Reeks IV (1980) 55-100; P.H. M. G. Offermans, Arbeid en levensstandaard in Nijmegen omstreeks de Reductie (1550-1600),
Zutphen 1972 en N. W. Posthumus, De geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie,
II, 's-Gravenhage 1939.
') De door mij gebruikte benamingen Republiek en Noordelijke Nederlanden zijn
dus niet helemaal correct.
') Zie voor een bronnenopgave aanhangsel 1.
') Voor een kanttekening bij de door Offermans berekende Zutphense prijzen, zie
R. van Schalk, Prijs- en levensmiddelenpolitiek in de Noordelijke Nederlanden van de
14e tot de 17e eeuw: bronnen en problemen, Tijdschrift voor Geschiedenis 91 (1978)
241 / 2 en Willem Kuppers/ Remi van Schalk, Levensstandaard en stedelijke economie
te Zutphen in de 15de en 16de eeuw, Bijdragen en Mededelingen ,,Gelre", LXXII
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THAT YOUR WIDOWS MAY BE RICH

Providing for Widowhood in Old Regime Europe
by

J.C. RILEY
Come all ye generous husbands with your wives,
Insure round sums on your precarious lives
That, to your comfort, when you're dead and rotten,
Your widows may be rich when you're forgotten').

In the 'Noteworthy Affairs' column of his account of events in Europe for
December 1766 the Dutch spectator, Bernardus Mourik, recorded the death
on 25 November 1765 of Susanne Bordeaux, the widow Trumeaut, of The
Hague'). The widow Trumeaut had lived 104 years and, presumably, had
long outlived her husband. Except for her extreme age, Trumeaut's case was
not unusual in eighteenth-century Europe. According to the researches of
population statisticians in the old regime, females could expect to outlive
males at every age'). This advantage of women in longevity, which seems to
have emerged sometime between the twelfth and the late sixteenth century'),
began before birth, as was evident from the sex ratio in miscarriages. It extended through the child-bearing years, although then the gap narrowed, and
reached its highest point among the mature and elderly. Within the populace
at large an expected life at birth of 25 or 30 years was, because of the heavy
toll of infant and early childhood disease and mishap, typical. In early
adulthood males and females could expect to live into their 50s. After early
adulthood life expectancy waned slowly with age, although only a few people
survived to extreme old age (these few, however, fascinating Mourik's
readers).
From the point of view of the people who studied it at the time, this fat age
pyramid, with lives and deaths concentrated in youthful years, seemed to
bespeak a natural order. It was, they often felt, part of the plan of providence that many should be born so that enough would survive to maintain
the size of a population and, perhaps, permit some modest growth in
numbers'). Much was proposed and a little done in the eighteenth century to
try to mitigate the toll of deaths in all age groups. But to the end of the century the age pyramid remained fat, although as the rate of population growth
increased the shape of the pyramid changed somewhat. During that period
longevity began slowly to increase, a trend that is reflected in a decreasing
death rate. Nevertheless even at the end of the century less than half of any
birth cohort could expect to survive to adulthood.
Because of the particular age pyramid of preindustrial European society,
the segment of the population made up of people dependent on others for
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their livelihood, that is especially children and many of the aged, was skewed
toward childhood. Families were not as large as is sometimes imagined, but
children were considerably more numerous than the aged in the population at
large. For all that, the problem of making provision for dependency among
the aged engaged the attention of eighteenth-century students of demography. And during that century dramatic changes occurred in the manner in
which dependency was anticipated and provided for.
In 1650, before much in the way of these changes can be detected, the
church and some municipalities and central governments furnished institutional care for a small segment of the populace in need. Simultaneously
voluntary mutual associations like the friendly societies assisted the urban
laboring class aged. At the same time bourgeois and landed classes counted
chiefly on the wealth accumulated by the family and on relatives. By 1780 in
western and central Europe the state was shouldering larger responsibilities.
An even more substantial change had occurred in the nature and extent of
self-help. Whereas the organizations formed between 1650 and 1780 for this
purpose provided a means to anticipate economic dependency for orphaned
children, the disabled, and the temporarily ill, as well as widows, it is particularly with provisions for widows that we are concerned here.
By 1780 a proto life insurance movement had emerged in Germany, the
Dutch Netherlands, Britain, and Scandinavia, and signs of its appearance
were to be found in other states. Its foundation was not, however, life insurance but the life annuity, an instrument that, in return for an initial investment, pays an annual dividend as long as the life (the nominee) named in a
contract survives•. Using the life annuity format, therefore, a family could
settle annuities on each of its members, and assure them an income for life.
At death the principal behind the investment was extinguished. Thus the life
annuity is conventional life insurance stood on its head. Nevertheless, to be
fair both to the lender or investor and the borrower or annuity payer, it
requires the same kind of calculations about life expectancy as are involved in
life insurance.
This particular investment format was not new in Europe in 1650. Indeed
classical city states are known to have raised loans by selling life annuities,
and in the late medieval period governments from Italy to the Dutch
Netherlands used the same device to finance deficits. During much of the
seventeenth century the life annuity loan was as common as any other format
in borrowing by central governments and municipalities in western Europe.
By offering to sell such instruments governments provided those who could
afford them with a means to settle an income on dependents. Investors, who
were typically urban and middle or upper class, could thereby acquire insurance against the failure of the family's fortune, which would ordinarily
have been expected to provide an income after the death of the head of the
household. But government life annuities involved certain dangers of their
own. In the first place, the governments that sold them were not always
reliable debtors, and sometimes they defaulted. In addition, annuities were
sold when a government needed to raise funds, usually in war time, and thus
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not in a cycle always suited to the needs of families whose fortunes waxed
and waned and who could not plan effectively because of the irregular supply
of such instruments. It is also true that governments usually sold life annuities in rather large denominations, so that only the well-off could benefit
from them. And finally in 1650 no one involved in such transactions, neither
investors nor borrowers, had a reliable grasp of how to establish the annuity
so that it fairly reflected the risks involved. The risk of default could be
attended to by high yields, of course, but the more important risk was that of
the death of the nominee. The piece of information lacking was, from the
government's point of view, the average life expectancy of all nominees in a
loan, and, from the point of view of the investor, the life expectancy of the
individual nominee. In the absence of such information life annuities were
commonly sold with high yields, which benefitted the investor but only so
long as they were paid. High yields naturally increased the likelihood of
default.
The means to gauge life expectancy became available in the second half of
the seventeenth century in two stages. In the first the probability theory
fashioned by Blaise Pascal and explained in a textbook by Christiaan
Huygens furnished a mathematical means to deal with life expectancy by
showing how historical records about mortality could be used to project the
probable longevity experience of any group of people. In the second step
historical records were hypothesized or gathered, especially by Johan de Witt
in the Dutch Nederlands and Edmund Halley in England, and then applied to
the problem of life annuity valuation ' ). By 1700 it was possible to predict the
average longevity of a group of people of any age with reasonable accuracy'
and to establish the return that should be paid members of that group to be
fair to both investor and borrower in light of the prevailing interest rate. But
the origins of associations drawing on the life annuity format to provide an
income for widows may be found before the technical capacity to establish
fair contracts existed.
Although associations specializing in providing benefits for widows
appeared in Germany and the Dutch Republic in the early seventeenth
century 8), the first large-scale development of such organizations is to be
found in the Dutch Netherlands in the 1670s, in the immediate aftermath of
de Witt's pioneering contribution to actuarial mathematics but before de
Witt's work had been assimilated. During that decade at least seventy-six
widows' funds and other income security associations (ISAs) were formed,
some of them existing to raise credit for municipal governments, but most to
provide participants with a cooperative means to do what they could not do
individually•). Their origins are not, therefore, to be found in new actuarial
techniques, but elsewhere.
This revamped approach to making financial provision for dependency,
which was oriented for the most part toward widows, could have reflected an
intuitive sense of a shifting relationship between female and male longevity
that was expanding the numbers of widows within European populations.
But there are several weaknesses in turning to such an assumption for an ex-
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planation. The evidence about when female life expectancy came generally to
exceed male is piecemeal. What Hollingsworth has found among the British
peerage (that female exceeded male life expectancy for some birth cohorts
during the period 1550-1574 but did not generally exceed male life expectancy
for most birth cohorts until 1575-1599) does not necessarily represent conditions among other social groups or in other regions. A considerably larger
number of investigations was initiated in 1740 by the Dutch mathematician
Nicolaas Struyck and, although eighteenth-century inferences about life expectancy often contain some defects, it appears certain that by then female
life expectancy 'generally exceeded male in Europe. But it is not clear when
such a state of affairs may first have become general. Most probably in the
Dutch Republic and elsewhere female life spans had exceeded male life spans
for a considerable period before the 1670s, the decade that, coincidentally,
provided Struyck's data and saw the first large-scale development of ISAs.
Even if the shift in life spans occurred near the 1670s, it does not follow that
longer female lives created the problem of making financial provision for
widows, or even altered it significantly. The number of widows and widowers
in a population would have been influenced more by the average span of
marriages, and tendencies to remarry or not, than by life expectancy. If the
sex pattern of life spans was distorted by female infanticide, then it becomes
important to know expected life at birth and at subsequent ages ' 0 ). In any
event, the probably gradual emergence of a growing population of old
females cannot very persuasively be used to explain the sudden emergence of
new investment techniques.
In the short run it was perhaps a fascination with a novel investment
device-the tontine, a variation on the life annuity-that accounts at least for
the rapid expansion in the number of income security associations in the
1670s. No dramatic change had occurred in the long-standing need for an
alternative to government life annuity borrowing as a means of assuring an
income to a wife in the event of widowhood. But such a change had occurred
in an innovation in the life annuity, identified with its promoter Lorenzo
Tonti, which provided that the surviving nominees in a contract would divide
the entire sum initially paid all of them as long as any one of them survived.
Thus tontines promised windfall yields. Some, like government tontines,
paid dividends that eventually accrued altogether to a single or a small group
of beneficiaries. When they died the principal was extinguished. Others,
chiefly widows' funds with tontine features, provided that the last or the last
few surviving nominees would divide the assets of the fund, so that those few
got not only the richest tontine annuity yield but also the securities that had
been bought to enable the society to pay those annuities"). Some tontine
nominees who lived long lives and benefitted so richly became folk heroes.
Consider, for example, the case of Marie Androl on whose life two 500 livres
contracts were bought in the ninth class of a French tontine of the late seventeenth century. By the time of her death in 1755 at the age of 99 Androl's
earnings had increased from 50 livres a year to 26,775, which she was paid
beginning in 1751 12 ).
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On the strength of Tonti's inspiration alone, however, the income security
associations formed in the 1670s would probably not have developed into a
movement. What was new and a little speculative in Tonti's invention happened, however, to signal a way in which a long-standing need could be filled
not with the assistance of governments acting as borrowers but on the model
of the cooperative or mutual format that had long been applied among the
artisanal and laboring classes to the same problem. Whereas wealthier people
had customarily provided against widowhood by lending to governments and
accumulating estates by other means, by drawing on the extended family to
support the widow whose inheritance was not adequate, and sometimes by
providing for annuities within a small circle of business associates, the lower
classes had employed another technique. Drawing on the members of gilds or
confraternities, especially in southern Europe on montes pietatis, and, later,
in Britain, Germany, the Dutch Netherlands, and Scandinavia on friendly
societies and box clubs, artisans, shopkeepers, laborers, and members of
similar occupational groups arranged among themselves to support the
widows of their associates"). The disadvantage of these arrangements in
comparison to middle and upper class provisions arose from the very modest
wealth of their participants and from the sometimes tenuous nature of the
group solidarity upon which the arrangement depended. But working class
mutual associations possessed an advantage, which lay in the larger size of
their groups and thus their greater capacity to absorb the expenses occasioned by an unusually larger number of deaths among member-husbands. It was
this advantage that Dutch widows' funds captured in the 1670s by combining
the larger scale of investments their urban and comparatively wealthy
participants could afford to make with the benefits of participation in an
association with 20 to 100 members rather than merely a few") .
Thus as several European governments that had issued life annuity loans
shifted to other loan formats, a trend that began in the Dutch Republic in the
aftermath of de Witt's 1671 report on life annuity loan costs, the private sector took over in providing access to pensions for dependents. Without
apparently having an explicit sense of what they were doing, investors who
bought into contracts opened in the 1670s were applying to their investment
portfolios a concept earlier applied in trade and marine insurance: the
relative weight of a risk can be reduced by sharing it. From one perspective,
therefore, middle class mutuality meant another business application of the
law of large numbers, the principle that deviations from mean experience will
diminish as the number of observations (or participants) i11creases. The
Dutch ISA limited the risk that a single husband would not be able to provide
for his prospective widow by distributing that risk among a group. In addition, the ISA forced participants to begin immediately to set aside funds for
this purpose.
In the main, therefore, the ISA movement represented a new, and in most
instances a potentially more efficient, way of doing something that was not
itself novel. Is it, however, mere coincidence that this movement emerged in
the same period in which historians like Philippe Aries and Michel Foucault
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have detected major changes in attitudes toward the young and in the
tolerance of western society for aberrant members like the insane (and,
perhaps, the aged)'')? The prospectuses of these associations and the mottos
used to distinguish one from another and perhaps also to advertise, appeal to
compassionate feelings for dependents who might benefit from participation.
But was it the feelings that were new, or merely the prospectuses and mottos?
Later, in the middle of the eighteenth century, would emerge a movement in
favor of applying these middle class ISA formats to serve the poor and
disabled of the laboring classes. Then the prevailing attitude of those who
designed such projects was a mixture of patronizing compassion and
humanitarian concern-an adulterated sign, but nevertheless a sign, of new
attitudes toward the laboring classes. In a minor way I think the ISA movement also signals new attitudes toward the old and the young of the middle
classes. Its dominant feature of this sort was a hard-nosed, sometimes even
cynical, attempt to rationalize financial and investment practices that had
been inefficient and ineffective. At a less significant level income security
associations permitted anyone moderately well off to give vent to compassionate feelings, new or not, toward the old and the young.
From Foucault's perspective, in which, in a word, the unhappy novelty
was the unleashing of a bourgeois preference for intrusion into and
manipulation of aberrant groups, the ISA movement seems to offer a mixed
image. The ISAs exhalted self-help and voluntary, albeit bourgeois,
organization and diminished the role to be played by the state, supreme
manipulator, as a source of pensions and an agency of intrusion.
In short, it seems most persuasive to relate the Dutch ISAs of the 1670s and
later adaptations of those elsewhere chiefly to a long-standing concern with
making provision for dependents that underwent a change in form and
potential effectiveness because new financial devices and concepts were
applied to old problems. The attitudes of Europeans toward the young and
the old were changing, but at a slower pace, and more ambiguously, than this
ISA movement which emerged first in the Dutch Republic in the 1670s and,
as we shall now begin to discover, expired little more than a century later.
Elsewhere its life span was shorter.
The kinds of income security associations that were formed in the 1670s
can be illustrated by looking at a series of ventures organized beginning in
1671 by the Amsterdam notary Hemminck. Understanding that the provision
of a secure income concerned investors for their own sake as well as for their
wives and children, Hemminck arranged funds for all ages, with each open
only to participants aged within the same decennium. In most of the sixty or
so contracts that he organized, Hemminck limited membership to thirty
nominees••). Since he launched two or three new associations a month in
1671 and others thereafter, apparently on demand, Hemminck in effect
formed a series of classes within a large venture that, within little more than a
decade, involved 1800 or more nominees and an equal number of investors.
In the middle of the eighteenth century the de Mortiers, Amsterdam
brokers, opened another series again appealing to prospective widows as well
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as other groups. In 1770, for example, under the motto 'Velocis memores
aevi' the de Mortiers arranged for 100 men sound and healthy and not over
45 years of age to pay inf. 500 each plus additional premiums off. 20 for
each full year that a wife was younger than her husband 11 ). Proceeds were
then invested in Bank of England stock, a secure asset that was chosen
because of its stable value and dependable dividends. The de Mortiers, who
netted usually a commission of f. 100 for each society they founded,
calculated that proceeds would be sufficient to pay each widow in the 1770
society an annual pension off. 500. That relatively high sum establishes the
aspirations of participants as middle class or higher.
The goal of societies that catered to married couples was to provide a pension for any participating couple of whom the husband died while still an active member. That pension was then earned until the death or remarriage of
the widow. Thus in such an association an investor could contribute equal
premiums for unequal returns, since one widow might receive an annuity for
several decades while another wife might predecease her husband. Nor were
premiums established according to reliable information about the number of
years of widowhood a group was likely to face. Such data did not yet exist,
and did not become available until the experience of some early widows'
funds was studied to establish reasonable expectations about numbers of
widows and their probable longevity. In this early stage it was not a sound
actuarial computation that persuaded couples to participate, but the
resemblance of the contract to any fair wager. At entry every couple should
enjoy equal prospects of winning or losing in the long run. That assurance of
fairness was originally provided for by varying premiums according to the
ages of husbands who joined. In time it was realized that the age of the wife
was also an important consideration, and the span in years between the
husband's and the wife's age. From simple premium schedules widows'
funds evolved fairly complex arrangements for determining premiums. But
throughout the early period of their development, which lasted until about
the middle of the eighteenth century, the premise of funds remained equity to
all at subscription. Pensions continued to be set by guesswork, with the result
that sometimes wives widowed early were paid too much or too little in
pensions.
What emerged in the movement initiated in the Dutch Netherlands in the
1670s was a middle class form of mutuality. In its early stages the most
typical widows' fund drew together couples in which the husbands shared an
occupational or neighborhood identity. Their organizers, usually notaries,
collected premiums and invested receipts in government securities or jointstock company stock, eschewing the practice of the friendly societies of
holding premiums in a strongbox. Thus in the widows' fund a portfolio was
accumulated, and its earnings reinvested whenever obligations to widowed
members permitted.
By the middle of the eighteenth century, however, Wagenvoort has shown
that these small mutual societies were giving way to larger associations
formed by stockbrokers, who saw widows' funds as having social utility but
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also as sources of profit. In the 1760s and 1770s a few entrepreneurs specializing in organizing widows' funds formed associations that projected
th01:sands, even an unlimited number, of participating couples. A few of
them also tried to take advantage of stock speculation to build portfolios
more rapidly than could be done with the secure but low yield investments
preferred by their predecessors. By such means one entrepreneur could defeat
his rivals in the field by promising participants higher returns or demanding
smaller investments for the same return promised by a competitor. In other
words, widows' funds came to resemble life insurance companies of the nineteenth century and the various pension and annuity funds of the twentieth
century in their scale, their attention to investment possibilities, and also in
the breadth of their approach to choosing investments. By the 1780s it is difficult to decide whether some widows' funds should be characterized principally as pension funds or as investment trusts more intent on speculation
than on accumulating a secure reserve.
The pattern of the later Dutch widows' funds can be depicted by recounting the history of a contract organized in 1770 under the motto 'Uit Voorzorg' (From Precaution)"). The organizers, residents of The Hague and all
high public officials, announced that they would accept 2,000 subscribers
who were to pay in/. 25 per annum for ten years, or a total of/. 500,000 plus
what was earned in the meantime from the investment of premiums. Taking a
generous view of portfolio earning possibilities, the directors anticipated annual revenues after the premium period of something in excess of/. 30,000,
which was the amount of benefits they proposed to pay out after expenses.
Since it is known that Dutch government securities, considered the most
secure available on capital markets in the Republic, were then paying 4 per
cent per annum or less, it is clear that the directors intended from the first to
invest heavily in the higher yield but also more risky foreign government and
West Indian plantation loans then being raised in Amsterdam and elsewhere
in the Republic. The list of portfolio holdings published in December 1783
shows that that plan was carried out. Through Hendrik van der Mey, the
fund's manager, 'From Precaution' had acquired shares in loans to planters
on Dutch, English, and Danish islands in the West Indies, iron manufacturing and alum works in Sweden, a canal building project in Spain, an association of merchants in Lyons, and the Danish Asiatic Company. Van der Mey
had also bought securities in loans to several German free cities and principalities, Denmark, Sweden, Russia, Poland, and Saxony, and a large bloc
of British government and Bank of England shares. Bringing to bear the advantages of leverage, Van der Mey also invested insome other investment
trusts organized during the 1770s and, finally, in some projects in which he
was otherwise an interested party.
Then ten years after its organization ' From Precaution' called upon participants to designate the nominees for whose lives pensions would be paid.
For the 2,000 nominees the plan provided for a bloc of 120 pensions, ranging
from f. 50 to f . 1,000, repayment of the premium when a nominee died, and
annual dividends for the shares not receiving pensions.
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By the 1770s income security associations resembling 'From Precaution'
had been established throughout central and northern Europe and Britain,
and a few examples of them were beginning to appear in the British North
American colonies. In Germany, meanwhile, privately sponsored ISAs
emerged simultaneously with state sponsored associations. Because they
believed their territories to be underpopulated, and in some cases to be suffering depopulation, German officials turned to the formation of widows'
and orphans' funds as one part of repopulationist programs"). Thus
Frederick the Great created a pension fund for the widows of state officials in
1775 for both humanitarian and populationist reasons.
On the continent the state-sponsored widows' fund dates from 1737-1740
when Denmark formed a fund for the widows of civil servants and military
officers, formalizing the kind of provisions that the elector Frederick William
had earlier introduced for the wives of Prussian officers 20 ). Such associations
began to be formed in large numbers in the 1750s, in Kassel (1750), Lippe
(1752), Bremen (1754), and Weimar (1757) 21 ). As in the Dutch Republic,
German funds sometimes catered to particular occupations, especially to
clerics, civil servants, military officers, and university professors, and
sometimes were open to all occupational groups.
An example of the latter type was the Calenbergischen Wittwencasse
organized in 1767. In its first year 1454 couples joined and by 1774 the society
numbered 3197 couples. Within that period 241 wives had died, ending the
participation of their husbands, and 381 husbands, leaving their widows eligible for benefits. Of those 26 remarried within the eight years, 18 died, and 31
withdrew for other reasons, leaving 306 to receive pensions"). As the compiler of these numbers showed, it was entirely to be expected that, after eight
to ten years, an association would find that some one-tenth of its participants
were drawing pensions. In time that ratio would rapidly increase to an unsupportable level unless a fund added new members. But new members would be
refoctant to join if they were much younger than the age cohorts already participating, preferring to form funds among their own cohort. The problem,
then, was to accumulate a large enough reserve during the early years of a
fund, when few members died, so that the reserve could offset some pension
liabilities when the ratio of active couples to pensioned widows narrowed.
But the Calenberg fund did not meet these requisites. Looking into the
history of that fund in the middle 1780s, the actuarial mathematician Johann
Nicolaus Tetens discovered that as late as the 1750s in Germany the
mathematical elements of such associations remained unknown"). Thus the
state funds formed in that decade could have been solidly grounded only by
good fortune which, alas, had not prevailed. Regularly those funds had promised more generous benefits than, after a decade or so, it was evident they
would be able to deliver. And their shortcomings had sparked a rapidly
expanding German literature on the technique of properly founding such
funds. The Calenberg fund was reorganized in 1782 with a 40 per cent
decrease in benefits, to be funded from reserves with assistance from public
revenues").

THAT YOUR WIDOWS MAY BE RICH

67

In the heyday of ISA formation outside the Dutch Republic, that is from
the 1750s through the 1780s, widows' funds were also organized in Sweden,
Russia, the Austrian Netherlands, Hungary, and the British colonies in
North America. But it was particularly in Britain that the Dutch and German
activity in that direction was duplicated. In Britain, however, the life annuity
association had to compete with life insurance societies, the first of which
had been formed in 1706. The Amicable Society for a Perpetual Assurance
Office, organized as a mutual life insurance society aimed at members of the
liberal professions, clergymen, and tradesmen, paid conservative benefits
and gradually accumulated a reserve fund. Thus by the 1760s, when interest
in creating widows' funds was revived in Britain, the Amicable had a solid
financial base").
That was not true, however, of the many widows' funds organized from
1761, when the Laudable Society for the Benefit of Widows was created and
a "prodigious traffic" in life annuity schemes began 26 ) . Nor was it true of
most of the other widows' funds and other ISAs organized in Britain. In the
view of Richard Price, only the London Annuity Society of 1765 could safely
be reorganized; the others would best be dealt with by being dissolved.
The fresh spate of ISA formation of the 1760s was international, whereas
the first had been chiefly a Dutch phenomenon, and projected a large rather
than a small scale of individual enterprises. The funds of the 1760s and
thereafter were also investment trusts, sometimes with a single type of stock
or security in their portfolios but more likely multiple unit trusts holding a
variety of paper. And the later associations took considerable care to vary
premiums according to the age of nominees and otherwise to attend to some
of the factors influencing life expectancy. But the movement that spread
throughout so much of Europe in the 1760s was fundamentally weak rather
than strong.
In the first place, the people who projected these associations were overly
optimistic about their ability to select investments with lasting value. In the
earlier phase organizers like Hemminck had invested cautiously, choosing
shares in joint-stock companies like the Dutch East India Company or
securities from loans raised by governments deemed to be secure credit risks.
They might have earned larger returns for the beneficiaries in their associations by using the contract's assets to underwrite marine insurance, discount
commercial instruments, or issue personal loans, but they elected to buy the
most reliable investments. Beginning in the middle of the eighteenth century,
however, the organizers of widows' funds bought into higher yield and
higher risk investments. Like 'From Precaution', they bought at least some
stocks and securities that paid significantly greater returns than the prevailing
rate, so that a cautious projection would have taken into account the
likelihood that some securities would fail to achieve expectations for them.
But organizers like Van der Mey did not at the same time project earnings at
anything less than the maximum possible if all the securities they bought
perpetually held their initial value and paid the yield as first announced.
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That such expectations were unrealistic began to emerge during the 1770s,
when a large bloc of the securities bought by Dutch widows' funds since the
1750s proved to have been as speculative as their high yields had suggested.
Beginning in 1753 Dutch banking houses organized loans for planters in the
West Indies with the expectation that planters would use the credit to expand
their production of sugar and other products. But the sugar market in
Europe was volatile and some of the planters untrustworthy, with the result
that less new sugar was produced than lenders expected and the sugar that
reached Europe did not always command the prices necessary to service and
redeem these loans. In the early 1770s many planters suspended or curtailed
payments on their loans, leaving the investors who had bought shares in them
to ponder the wisdom of what they had done. For a time the Dutch continued
to believe that the crisis of 1772 was merely a short-term affair, and that even
the plantation loans would recover in value and in their ability to pay interest. Organizers of income security associations like 'From Precaution'
took the opportunity to buy during what seemed to be a momentary depression of these securities. Of the paper value of 'From Precaution's' assets in
1783, /. 584,075, nearly/. 150,000 was invested in plantation loans and additional sums in investment trusts that had also bought such securities. In
contrast only f. 67 ,200 was invested in the kind of securities (here Bank of
England and English government annuities) preferred by the ISA organizers
in the more cautious, earlier phase.
In other words, the organizers of large-scale widows' funds often chose to
invest premium income in securities that not only failed to hold their value in
the long run but also in some cases even lost value within a few years of their
purchase. That was true of the plantation loans, into which such funds
bought during the 1760s and 1770s, but it was also true of nearly all the.
securities they acquired at any time during the second half of the century.
The comparatively more secure portion of a portfolio was made up of paper
issued by European governments, which borrowed to finance war time
deficits and in peace time to refinance war debts. As long as war was
interspersed with long enough periods of peace to permit a state to regain
financial equilibrium, this system could be maintained. But the war that
began in Europe in 1792 and lasted, with only brief suspensions, until 1815
exhausted the participants. And as each state reduced the interest it paid on
its loans or, at worst, renounced its debts altogether, the expectations of
participants in ISAs were disappointed.
These financial problems are plainly evident in the outcome of 'From
Precaution.' Before it was dissolved in the middle of the nineteenth century,
'From Precaution' paid out large sums to some beneficiaries, but it was never
able to pay what had been projected. By the time investors in it were called
upon to select nominees for their contracts, in 1779, there was already a huge
gap between the paper and the market value of the association's assets. Furthermore, its income was less than half what the organizers had projected it
would be. As a result priority payments could be made, and pension winners
receive their generous returns, but the membership at large was left with
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much less than it had expected. The first generation of widows in it, that is,
the wives on whose lives pensions had been settled in 1779, got only piddling
benefits unless they were lucky enough to have won one of the 120 pensions.
But the second generation of widows, children in 1779 who subsequently
married, got little more unless they too won a pension or lived long enough to
participate in the mid nineteenth-century division of the society's assets. Of
course not just the married women in 'From Precaution' were disappointed.
Nor was any other outcome reasonable in the era. Surveying the financial
effects of twenty-three years of war in 1815, one could have found a few
securities that had paid dividends regularly throughout the last several
decades and that were still worth what had been paid for them, less the inroads of inflation. But such securities were rare indeed, and only the fortuitous ISA portfolio had been built chiefly or exclusively of them. The more
typical portfolio, one including a variety of paper and usually concentrated
in the more speculative securities, inevitably suffered during the war if it had
escaped damage earlier. The major financial hazard of widows' funds and
ISAs in general was not gullibility in the acceptance of unrealistic projections
of earnings, although that was a matter of some importance, but merely the
war and the war-caused failure of most assets to hold value and continue to
pay yields over the very long time that such associations required. Therefore
in tontines the longest living beneficiaries eventually earned dividends approaching what had been projected for them. But the interests of the average
participant were sacrificed to those, and thus the largest number of the wives
in them found themselves holding paper of little value unless they could
manage, despite their disappointed expectations, to survive an unusually long
period. In 'From Precaution' of course none of the first generation of wives
could survive so long in competition with men and women who had been
children in 1779.
Even the pure widows' fund, formed for the sake of wives in their 30s or
40s, which needed to be able to pay its heaviest claims between some ten and
thirty or forty years later, fared poorly in the investment climate of the late
eighteenth century. Correspondingly every type of investment fund that
shared the expectations of such funds, investment trusts, pension associations, and rentier portfolios, suffered the same hardships. As a consequence
in the Dutch Netherlands, where such organizations had developed further
than in any other land, the revolutionary and Napoleonic wars wiped out
much of the assets set aside in previous decades for retirement or estate accumulation. After the war the process of building endowments began anew,
but what survived of prewar associations was merely a remnant struggling
toward liquidation. As debilitating as they were, however, the financial problems faced by widows' funds and ISAs in general were not the most serious
difficulties these organizations encountered.
To shift from a widows' fund made equitable by providing that all participants would resemble wagerers of equal skill to that made equitable by the
reliable computation of life expectancy and widowhood expectancy required
that the actuarial mathematics worked out between the 1650s and the 1670s
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be applied generally to such associations. For most people who organized
widows' funds, however, the mathematics of life contingencies was an arcane
branch of knowledge, one whose intricacies defied mastery. Numerous
mathematicians published explanations of the computations necessary if a
widows' fund were to be properly grounded."). But their explanations were,
for people without advanced training in math, still difficult to follow.
Moreover, the mathematicians' handbooks on the proper grounding of
widows' funds and similar organizations showed that too often excessively
generous returns had been promised. To establish a fund according to the advice of the mathematicians, therefore, one had to establish a fund that charged higher _premiums than others already on the market or offered lower
returns. Thus solidly grounded funds were, from a certain point of view,
unattractive to investors whose view of this kind of financial instrument had
been conditioned by the excessively generous promises of early funds. As
long as the early funds struggled along, and as long as new promoters appeared with the offer of similarly generous pensions, there was little incentive
to form the conservative funds recommended by actuarial mathematicians.
Since these early funds usually failed long before the date projected for their
liquidation, and proved an embarassment to their organizers and participants, it is in the criticism of them by the mathematicians rather than the
records of the funds themselves that details about their development and
their defects may be found.
In Britain, the Dutch Republic, and Germany the stability of existing funds
and the proper conditions of new funds were matters of debate in the late
1760s and early 1770s. In Holland, for instance, F. H. van der Beets charged
the organizer of a recent series of widows' funds, Johannes van der Hey, with
having misled investors with the calculations included in his prospectuses'•).
According to Van der Beets, Van der Hey had made up the table of mortality
he included while purporting to have drawn it from the renowned Dutch
mathematician Nicolaas Struyck.
Even more revealing is the attack launched in England in 1768 by John
Rowe and expanded upon in 1771 by Richard Price. Known chiefly for his
sympathy for the American colonists in their rebellion, Price made a major
contribution to actuarial mathematics with Observations on Reversionary
Payments. That book has been remembered for its introduction of the
Northampton mortality table, which some British life insurance companies
used to establish premiums well into the nineteenth century. But Price wrote
it because he wanted to reveal the deficiencies in existing widows' funds,
which he first undertook to do in 1771 and reminded his readers of in several
subsequent editions").
To be properly grounded, Price pointed out, widows' funds should not only vary premiums according to the ages of participants, which many did, but
should also set premiums at a realistic level in light of the benefits promised,
which few did' 0 ). The Laudable of 1761 and the London Annuity Society of
1765 had not gotten much more than three-fifths of the income required to
pay the benefits promised, even assuming a favorable age structure among
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nominees. In those and other cases the wives widowed early would certainly
begin to receive what had been pledged them, since the pension burdens of
the societies would not yet be large. But after twenty years or so, when the
proportion of widows neared a peak, the societies would, without
thoroughgoing changes, inevitably fail").
As Price surveyed the possible traps in the path of such societies, he
revealed the lightness of foot required if a society were to survive over the
long term. It must not merely gauge the life expectancy of both husbands and
widows correctly, and set premiums accordingly, but it must also anticipate
changes in the yield of its portfolio. Failure on that later point had been the
major cause of the demise of the annuity scheme of the Mercers' Company of
London, founded in the late seventeenth century when earnings of 8 per cent
could be expected but trying in the 1770s to survive when yields of no more
than 3 per cent could be gotten. Other societies neglected to attend carefully
to deception by husbands who, with some good reason to fear their own early
death, took unfair advantage of the widows' fund.
The many snares that Price revealed, and perhaps also his imposing
mathematical demonstration of the features of a secure widows' fund, undercut the revival of such societies in Britain little more than a decade after the
Laudable had been formed. The societies in existence in 1771 generally attempted to reform themselves and, that failing, disbanded, or were liquidated straightaway"). A few survived longer, but in much reduced circumstances in comparison to what had been forecast for them. Few new
funds were organized after the early 1770s, particularly after the aggressive
attack on them in 1772 by William Dale, who announced his intention '' ... to
detect, expose, and suppress, some newly-established scandalous impositions
on the public ... "").
Without intending to do so, Price, Dale, and their allies not only marked
for liquidation societies involved, wittingly or unwittingly, in offering exaggerated benefits, but also undercut the general movement that sought to furnish pensions for widows and the aged. The few life insurance societies doing
business in Britain during the 1770s remained active, but the extent of their
life annuity and life insurance business was not yet great. Toward the end of
the century friendly societies flourished, offering the laboring classes the
benefits of mutuality in disablement and old age. But for middle class Britons
traditional, usually individualistic, means of providing an income in old age
had to be revived until the nineteenth-century expansion of life insurance.
The story that Price told in impersonal terms, a story of usually unintentional deceit that left thousands of individuals in central and northern
Europe and Britain without an income on which they had counted, is a sad
tale. It is, as Price held, usually a tale of ignorance on the part of organizers,
who exaggerated the longevity of active participants and underestimated that
of beneficiaries, or who made no very careful computations at all. It is also a
tale of avarice on the part of participants, who might have been more
suspicious than they were of the promises of earnings more lucrative than
could be gotten by other means. But it is occasionally also a tale of deliberate
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fraud. In 1781 the Nieuwe nederlandsche jaarboek reported on the recent
losses of many widows who had joined the Generale Nederlandsche
Lijfrenten Compagnie formed by Johannes van der Hey. Having managed
the society's interests in disastrous fashion in recent years and facing
demands from participants that they could not meet, the directors had fled.
In an effort to salvage what remained the courts had intervened with the
offer of 100 gold ducats (about £47) for the best plan of redress 34 ). Later the
banker Bergeon, active in the organization of ISAs and investment trusts,
absconded to France taking with him securities belonging to the members of
his societies").
In the end there is some surprise at discovering that most widows' funds
failed within two decades of their creation, and that the eighteenth-century
movement in favor of a mutual self-help response to the problem of
dependency income collapsed because of the failure of the societies in which
so much hope had been placed. What is surprising is that the technical conditions necessary for the creation of successful income security associations
existed by the 1750s and 1760s, when large-scale societies began to be formed
under state supervision in Germany and privately in the Dutch Republic, Britain, and elsewhere. That is, the mathematical techniques for life contingency
computations were available, and thus the problem of establishing a fair
return could be solved. Premium income could be invested in a wide variety
of stocks and securities, although, as we have seen, it was only good fortune
that permitted any society to choose paper that held value over the very long
run. Founders of widows' funds and ISAs in general enjoyed the good will of
public and official opinion. Of course some of the founders were scoundrels,
but most were honest, well-intentioned people. In the Dutch Republic and
Britain they wanted to be compensated for their trouble, but in the Dutch
case at least they set firm limits on the amount of their compensation, so that
one could only in the most unusual circumstances accuse them of avarice.
To a certain extent, however, the failure of the movement was unpredictable but unavoidable. Since few stocks or securities retained their value or
paid the yields that ISAs counted on in the long run (and that was true even
of most Dutch government securities), ISA organizers should be faulted in
regard to portfolio selection only for having too often selected high yield and
high risk securities that lost value early rather than later. On the other hand,
the organizers failed generally to inform themselves about life contingency
mathematics or hire people who were expert in that field. In Britain a number
of the widows' funds and annuity schemes asked for, or got unsolicited,
advice from Richard Price on how to establish equitable premiums and
dividends. But they did so only after having already started operation. For
the rest many widows' funds were launched by people who, intentionally, left
every impression that they had made the necessary actuarial computations.
In The Hague Johannes van der Hey left that impression in each of the four
annuity schemes he formed between 1759 and 1766, and defended himself
against Van der Beets' charge that his computations were defective, which in
fact they were. Both organizers and participants in these funds fell under the
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sway of the eighteenth-century fascination with the power of compounding.
They were prepared to believe that small sums could, if only invested and
reinvested, quickly grow into extraordinarily large sums, and thus they were
prepared to be duped by the exaggerated promises of unscrupulous enterpreneurs. On the one hand, ISA organizers were guilty of deceit when they
implied more in the way of mathematical expertise than they had brought to
bear, and on the other hand of excessive innocence when they trusted too
much in vague notions about how much needed to be collected in premiums
to pay the kind of dividends they wished to offer. Later the actuary Francis
Baily labelled the problem "ignorance or knavery ... encouraged by credulity
and folly" 36 ).
But in the final analysis the technical expertise that' ISA organizers could
have called upon by summoning men like Price or Tetens to make their computations would have remained faulty. Price and Tetens both knew how to
compute fair premiums given information about interest rates and longevity
experience. But they were not particularly adept at forecasting interest rates
or longevity experience. Price argued for twenty years, from 1771 to his death
in 1791, that England's population was diminishing when in fact it was
growing rapidly. Likewise the mortality data he used to construct the
Northampton table reflected an experience that was appropriate to the past
rather than the future. Beginning in Price's day Englishmen and other
Europeans lived longer lives than suggested by the Northampton table. Such
a turn of things was beneficial for the life insurance companies that thrived in
the nineteenth century using the Northampton table to set premiums for
insureds who lived longer lives than expected"). Thus the life insurance
company got more in premiums and held those premiums longer. But for life
annuity associations exactly the reverse was true. Longer lives meant longer
periods of paying pension benefits, of expenditure rather than income, and
thus eventual failure even for the most cautiously constructed societies.
Only a few small funds , like one for Scottish clerics, survived over the long
run . The large ISAs of the second half of the eighteenth century seldom
lasted long enough to suffer the consequences of a changing longevity trend.
They failed or faded from existence earlier, under the effects of their unfortunate portfolio selections and the deceit or innocence of their organizers.
Rather than blending into the nineteenth-century development of life insurance, their earlier failure left a hiatus between the collapse of the ISA
movement and the first large growth of life insurance, which occurred in Britain in the 1790s and on the continent only in the nineteenth century. Middle
class mutuality broadened options for trying to provide income security in
the seventeenth and especially in the eighteenth century, but in the end it
failed to provide husbands that "your widows may be rich when you're
forgotten ."
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK IV
') Quoted by Albert Rosin, Lebensversicherung und ihre geistesgeschichtlichen
Grundlagen (Leipzig, 1932), p. 88, from the epigram of a widows' fund .
') Maandelijkse Nederlandsche mercurius .. ., Amsterdam, 1766.
' ) Such researches were initiated by Nicolaas Struyck in Inleiding tot de algemeene
geographie ... (Amsterdam, 1740). Parts of that and of Struyck's later work relevant
to population may be found in French translation in Les ceuvres de Nicolas Struyck
(1687-1769) .. ., J. A. Vollgraff ed. and trans. (Amsterdam, 1912), especially pp.
211-49. Using the records of life annuities sold by the government in Amsterdam in
1672-1674, Struyck first pointed out with statistical evidence the superior longevity of
females.
' ) Besides Struyck, see Gy. Acsadi and J . Nemeskeri, History of Human Life Span
and Mortality (Budapest, 1970), p. 251; and T. H. Hollingsworth, "Mortality in the
British Peerage Families Since 1600," Population, XXXII (1977), 328.
' ) This point of view is identified particularly with William Derham and Johann
Peter Siissmilch, who helped fashion an argument from design based on population
patterns and trends.
') The nominee, the person on whose life a contract is constituted, may or may not
be the same person as the investor, who purchases the contract and receives the annuity it pays.
') De Witt's contribution of 1671 is most readily to be studied in Johan de Witt, Le
rapport de Johan de Witt sur le calcul des rentes viageres, P. J . L. de Chateleux and J.
P. van Rooijen eds. and trans. (The Hague, 1937), and Halley's of 1693 in Edmund
Halley, Degrees of Mortality of Mankind, Lowell J. Reed ed. (Baltimore, 1942).
' ) Heinrich Braun, Geschichte des Lebensversicherung ... (2nd ed., Berlin, 1963),
173; and Johann Peter Siissmilch, Die gottliche Ordnung, in den Veranderungen des
menschlichen Geschlechts ... (new ed.; 3 vols., Berlin, 1798), III, annex, pp. 42-43.
Also Paul Jacob Marperger, Montes pietatis oder Leih- Assistenz- und Hiilfshauser ...
(rev. ed.; Leipzig, 1760), deals with earlier German widows' funds.
') Herman Wagenvoort, Tontines: Een onderzoek naar de geschiedenis van de
lijfrenten bij wijze van tontine ... (Utrecht, 1961), passim, esp. pp. 94-111 and 126-53;
and idem, "Contracten van overleving en andere ton tines," Tijdschrift voor
rechtsgeschiedenis, XXXV (1967), 584-94. In addition to the sources referred to by
Wagenvoort, anyone interested in these associations in the Dutch Republic should
consult the P . Ned. series of pamphlets in the Economisch-Historische Bibliotheek in
Amsterdam .
") Also, when life annuitant life spans are compared with those inferred from
model life tables that appear to reflect general population experience in the era before
the European demographic transition, a significant difference is found only in the first
two or three years after selection of the nominee. For example, compare Struyck's
tables with the West model life tables found in Ansley J . Coale and Paul Demeny,
Regional Model Life Tables and Stable Populations (Princeton, 1966), e.g. pp. 6-8 of
the tables. Thus it would seem that the social and economic distinctions that separated
life annuitants from the population at large did not much influence life spans except in
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THE INTERNATIONAL DIFFUSION OF

OCEAN STEAM NAVIGATION

The myth of the retardation of
Netherlands steam navigation to the East Indies
by
F. J. A. BROEZE

In the historiography of the Netherlands economy in the nineteenth century, the alleged lateness of the introduction of steam navigation on the route
to her colonial empire in the East Indies is customarily given as a stock example and indeed an integral part of its long stagnation and the retardation of
its industrial revolution'). The date of the founding of the Stoomvaart
Maatschappij "Nederland" in 1870-only after and immediately related to
the opening of the Suez Canal in the preceding November-is suggestively
proffered as coincidental with the liberalisation of the colonial economy
through measures, such as the Agriculture and Sugar Acts of that same year.
The late introduction of ocean steam navigation, parallelling the beginnings
of industrialisation of the Netherlands which is also usually dated around
1870, is then contrasted with the promising and much earlier activities of the
engineering and shipping pioneers of the 1820s, Roentgen and Van Vlissingen, who virtually always figure prominently amongst the few exceptions
cited to the general psychological malaise of Dutch enterprise diagnosed for
the period prior to 1870.
The explanation for the backwardness of Dutch steam navigation on its
imperial trunk route is principally sought in specific national circumstances
and as such reflects, in microcosm, the traditional liberal critique of the
general economic stagnation of the Netherlands'). Foremost, the pernicious
influence of the Nederlandsche Handel-Maatschappij is emphasized, both
through the longstanding promotional freight rates it paid to sailing ships
and its virtual monopoly over the supply of cargoes on Java; not much less
importantly, and partly related, the lack of entrepreneurial and innovative
spirit, strikingly illustrated by the utter failure of the few earlier projects for
steam to the Indies; the unsatisfactory condition of the ports of Amsterdam
and Rotterdam and their routes to sea, which in combination with their
jealousy toward the development of outports, especially Den Helder, made
Holland badly accessible to large ships; and, finally, the general
technological backwardness of Dutch industry as reflected in the stagnant
state of metal shipbuilding and marine engineering. Admittedly, Brugmans
also referred to the lack of interest shown in Batavia for the establishment of
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an independent Dutch postal steam link with Europe, as the mails were carried efficiently by British steamers, but he regarded this only as a factor of
secondary importance. He perceived neither the full implications of the fact
that the traffic was virtually limited to mails and passengers, nor the overriding importance of the adoption of an international framework for his
analysis. On the contrary, at the point where he did use the chronology of
developments on intercontinental routes elsewhere to put Dutch retardation
into international perspective, his examples were chosen indiscriminately and
consequently are, as will be shown, highly misleading: the experimental
voyage of the Enterprise to Calcutta (1825), the establishment of the network
of the Peninsular & Oriental Steam Navigation Company (P & 0) East of
Suez in the 1840s, and the services of the American Pacific Mail Steamship
Company (Pacific Mail) to California (1847) and across the Pacific (1865)'),
all took place under highly exceptional circumstances.
It is the purpose of this essay to reconsider the introduction of steam
navigation on the Netherlands imperial trunk route within the comprehensive
historical and conceptual framework of the international diffusion of
sea-going steamshipping•). In the development of this theme, particular
attention must be given to, firstly, the chronological pattern of geographical
diffusion of steam technology over the shipping routes of the world, and,
secondly, an analysis of the circumstances that allowed and determined the
introduction of steam on those routes. In that analysis, besides the
considerable technological change of the steamship itself, several crucial
factors of a geographical, economic and political nature must be especially
considered: the length of each route; the volume and nature of existing and
potential freight traffic on that route; the relationship of the route to other
routes where steamshipping had already been established; existing and potential competition between rival companies, both nationally and internationally; and, last but not least, political and financial support offered by governments intent on promoting their national steamshipping industries. While
under the general market conditions of the capitalist world it was in principle
commercial considerations that determined attitudes and decisions of active
and prospective shipping managers and investors, governments could
through supportive measures-among which the British system of mail subsidies must rank foremost-exercise a very strong influence on the pace and
geographical lay-out of the pattern of diffusion ' ). Only such a systematic
and comprehensive analysis can enable us to formulate proper yardsticks for
comparisons and thus judge the relative retardation (or progressiveness) of
the introduction of steam on any particular route, such as, in our case,
through the "Nederland" on the Holland-Batavia trunk line. It is, further,
only by using these yardsticks that the relative position of Netherlands steamshipping can be evaluated and opinions on the quality of the entrepreneurship of those involved can be based.
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II

The early diffusion of the steamship can be best likened to an oil-patch:
gradual improvement in the efficiency and output of the marine engine
allowed it to be employed on sea routes of increasing length"). Some of the
major historical benchmarks are given below-indicating not, as is so often
wrongly done, experimental or otherwise exceptional voyages, but the beginnings of regular commercial services:
TABLE I
Early Diffusion of Regular Seagoing Steam Navigation
1818
1819
1821
1824
1826
1830
1835
1838

Glasgow-Belfast; Venice-Trieste
Glasgow-Liverpool; Holyhead-Dublin
Liverpool-Dublin; Bristol-Cork; Dover-Calais
Naples-Genoa; foundation of the General Steam Navigation Co. : LondonHamburg, -Rotterdam, -Antwerp, -France
Batavia-Surabaya
Bombay-Suez (East India Company)
London-Lisbon-Malaga (Peninsular Steam Navigation Co.)
Bristol/Liverpool/London-New York

Two factors are fundamental for an understanding of this pattern of diffusion. Firstly, the employment of the steamship was determined by the commercial opportunities offered by its technological superiority over the sailing
ship. After initial problems caused by the unreliability and weakness of the
early engines had been overcome, its greater average speed and regularity
enabled it to be operated as a liner on regular schedules that were designated
and advertised in advance of the actual sailings. Secondly, that these advantages were offset by much heavier costs which had to be passed on as much
higher freight rates. The cost of engine and fuel made the steamer considerably more expensive than a sailing ships of similar size, while the large
space taken up by the power plant and its coal supply reduced its freight earning capacity to a fraction . The first Cunard liner, the Britannia of 1840, with
her 1, 139 gross tons could only carry 225 tons merchandise besides 90
passengers'). A sailing ship of c. 1, 100 tons register would, at half the cost of
the Britannia, be capable of loading some 1,500 tons.
For a long time this excluded steamers from the general freight market;
indeed, considering the pattern of diffusion from the demand side, the
commercial prerequisite for steamshipping was the existence and/ or
anticipation of large-scale passenger and mail traffic, supplemented with a
trickle of low-volume high-value merchandise, such as silk, superior sorts of
tea, or opium'). In view of the geographical configuration and position of
the United Kingdom, which immediately created a sizeable and quickly growing demand for regular and speedy passenger transport, it is not surprising
that most early steam routes radiated from its main ports and linked it to the
continent.
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It is, however, not sufficient to look at the demand side only; decisive was
the supply of suitable ships, capital and management. No systematic study
has as yet been made of the composition of the new steamshipping interest,
but it appears that four occupational groups were foremost involved in its
initiation and gtowth: the builders and engineers of the steamers; merchants
in one or both terminals of the route to be covered; sailing-ship owners who
were not bound by conservatism; and, finally, ship's agents and freight
brokers who through their very commercial function were in closest touch
with existing and the expectations for future passenger and freight traffic.
During the first decade or so the British marine engineering industry enjoyed
a virtual monopoly and most of its products were sold domestically. But
several of the ventures overseas (as the Venice-Trieste and the BataviaSurabaya services) were also initiated by British entrepreneurs, often with
steamboats or engines imported from Britain. From the 1820s onward marine
engineering made some progress in other countries, as was evidenced by
the achievements of Roentgen and Van Vlissingen in the Netherlands, but
British dominance was maintained until at least the 1880s-fundamentally,
because Britain's engineers and shipbuilders maintained their technological
superiority and comparative cost advantages•).
It must be emphasised that the lack or backwardness of a national steamship building industry did not necessarily restrict the development of a nation's or a region's shipping industry. As stated above, both engines and
complete steamers could be exported, as was evidenced by the voyage of the
Aaron Manby to France (1822), the Sophia Jane to New South Wales
(1831) 10), or the development of the fleets of the East India Company (from
1830) or the Austrian Lloyd (from 1836) 11 ). Yet, their early start and
established position gave British companies a very strong competitive position, when foreign rivals attempted to enter their field. They fully capitalised
on Britain's geographical configuration, where the Irish Sea, North Sea and
Channel provided natural opportunities, but also long coastal routes could
be successfully exploited. It was on the Aberdeen-London run that in 1835
the most advanced steamer until then was employed: the City of Aberdeen of
1,800 tons, 200 h.p., and a speed of 12 knots"). Expansion of steam links
boosted traffic demand and thus created conditions for self-generating and
sustained growth. A leader in this field was the General Steam Navigation
Co. which in 1837 boasted a fleet of no less than 40 steamers").
Against such a well established company, with a nominal capital of £2
million and assisted by mail subsidies on several of its routes, foreign smallscale enterprise, usually operating on one route only and then most often to a
British port, found it extremely difficult to compete. While the British companies were not able, or perhaps regarded it as immoral, to destroy all rival
companies founded abroad, they ruined the Compagnie Anversoise des
Bateaux a Vapeur (1836) and Van Vlissingen's Stoom Schroefschooner
Reederij (1849), severely limited the growth of Roentgen's Nederlandsche
Stoomboot Maatschappij and Van Vlissingen's earlier creation, the Amsterdamsche Stoomboot Maatschappij, and forced their rivals to other routes
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that did not touch British ports"). These routes certainly offered some opportunities, but, and this is a factor of crucial importance in the evaluation of
continental steamshipping, the scope for steam navigation there was as yet
limited. Passenger and mail traffic between ports on the continent was not
large, not only because sometimes alternative modes of transport existed
(especially after the advent of the railways), but foremost because the
seaports often were neither the point of departure nor the ultimate destination of the traveller. A resident of Arnhem who wished to visit England had
to cross the sea somewhere, but a trip to Hamburg or Paris would certainly
be undertaken overland. On longer routes, where steam navigation indeed
offered significant advantages-such as Amsterdam-Copenhagen-St.
Petersburg or Rotterdam-Bordeaux-as yet little demand for its services existed, which naturally restricted the growth of any companies involved.
Until further technological advances allowed the steamship to enter the
freight market on those routes, continental countries and entrepreneurs thus
had a limited field of operations; only in the Mediterranean ampler opportunities existed through geographical and political circumstances. From 1830
the French conquest of Algiers, and then the general growth of commercial
exchanges in the whole Mediterranean basin allowed the growth of French
and Austrian steamshipping, but still was of too little consequence for the
Netherlands. Thus, as long as steam remained suitable only for passenger,
mail and high-value merchandise traffic, Dutch shipping enterprise had
preciously little scope for expansion. Services to Britain, France, Hamburg
and the Baltic were certainly initiated as early as was commercially
possible-and probably even before that, as the continuous financial
troubles of the companies involved suggested. Under these circumstances it is
difficult to reach any other conclusion than that by 1850 Dutch steam shipping, although small"), occupied the position that technological, commercial,
geographical and (not receiving any governmental support) political circumstances allowed it to occupy. From this insight it follows that, contrary
to customary opinion, the backwardness of Dutch marine engineering had no
negative influence on the performance of steam shipping in the Netherlands.
It was just the limited opportunities of the shipping sector that failed to promote the growth of a national metal shipbuilding and engineering industry,
which then, in turn, was perhaps not capable of providing the very best
material. Whether that industry, for example, would have been able to
respond adequately to the challenge of a steam service to Java in say 1859,
may be doubted, if one has to judge from the failure of the two ships Van
Vlissingen built in 1856 for the S.A. Beige de Bateaux a Vapeur Transatlantiques 16 ).
III

For the conquest of long-distance intercontinental routes the British steamshipping industry in 1837 gained the active cooperation of the British government, when the responsibility for all British mail communications was
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transferred to the Admiralty"). The Post Office, which around 1820 for its
domestic and short sea routes had changed over from sail to steam, had
presently been faced with competition from private shipowners").
Anomalous enough in this era of free trade, the ideological problems
resulting from this situation were exacerbated by the heavy costs involved,
and it had been decided after several Parliamentary enquiries that a completely different system had to be adopted. Rather than using her own ships,
the Admiralty was wherever possible to contract with private companies. In
exchange for a subsidy, the company was to undertake to maintain a service
of a specified speed, frequency and regularity. Control over the new system,
of which the pattern and pace of diffusion and expansion was to be determined by a fascinating interplay of imperial interest and private enterprise, was
to rest with the newly created Department of Steam Machinery and Packet
Service under its comptroller Sir Edward Parry, the famour Arctic explorer,
steam enthusiast, and friend of Samuel Cunard 19 ) .
The first to benefit from the mail subsidy system was the Peninsular Steam
Navigation Co' 0 ). Set up by London shipbrokers Willcox & Anderson, who
since the early 1820s had been active in the Portuguese and Spanish trades,
with the support of steam interests in the Irish Sea, the company offered sailings to Lisbon and Spanish ports beyond. Overoptimistic expansion on a
route which was just too long and as yet generated insufficient traffic, had
brought the company in dire financial straits, when the mail contract awarded in 1837 saved it. Whatever its earlier weakness had been, the Peninsular S.
N. Co. quickly showed itself capable of maintaining strict schedules of faster
and more frequent services than the Admiralty itself had been able to
provide. This demonstrated that from both the ideological and imperial
viewpoint it made complete sense to transfer the execution of overseas mail
services to private enterprise.
The immediate success of the new arrangement had two important consequences. Firstly, the Admiralty was now willing and indeed keen to promote
steam communications on routes of imperial significance through the
application of generous subsidies (which were paid by the Post Office
anyway)"), while in the same time merchants and other entrepreneurs interested in establishing steam navigation on particular routes could anticipate
a positive response from the government, if and when they applied for a subsidy after having formed their company. Secondly, the system enabled steam
navigation to grow far beyond what purely commercial conditions would
have allowed. The increasing efficiency and performance of the marine
engine had indeed led to the lengthening of steam routes, still largely for a
growing passenger and high-value merchandise traffic but gradually also capturing and boosting trade in perishables (such as cattle or citrus fruit), and
making small inroads in other cargo trades. But as yet no bulk cargoes were
carried by steam, and operations over long distances were as yet commercially impossible. Even on the North Atlantic, the foremost commercial and
passenger intercontinental route of the world, which was only bridged by
steam in 1838, technological and economic circumstances made that the
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survival of non-subsidised companies was by no means certain 22 ). Without
subsidies steam from Europe to the other continents, and certainly beyond
the North Atlantic, was as yet out of the question").
In the quarter century after 1837 a global network of British intercontinental steam companies, supported by imperial mail subsidies, was superimposed on the earlier oil-patch pattern of diffusion (see MAP) 24 ). Here the foundations were laid of most prestigious British imperial companies:
TABLE II
The Diffusion of British Mail Subsidies
1837
1839
1839
1840
1844
1845
1850
1852
1852
1856
1857

Portugal, Spain (Peninsular S. N. Co.)
Liverpool-Halifax-Boston (1848: New York) (Cunard Line)
Southampton-West Indies (Royal Mail Steam Packet Co.)
Britain-Egypt-India (Peninsular & Oriental S. N. Co.)
India-Singapore-China (Peninsular & Oriental S. N. Co.)
Valparaiso-Callao-Panama (Pacific S. N. Co., founded in 1840)
Britain-Brazil-La Plata (Royal Mail)
Britain-West Africa (African Steamship Co.)
Singapore-Australia (1859 from Ceylon) (Peninsular & Oriental S. N. Co.)
Britain-Canada (Allan Line)
Britain-South Africa (Union Steamship Co.)

It must be emphasised that these enterprises for a long time were virtually
exclusively engaged in the carriage of first-class passengers and mail, and that
they could not have existed without lavish subsidies. In 1852 Cunard received
a total of £188,040 (c./2,050,000), the Royal Mail £270,000 (c./3,240,000),
while the next year the P & 0 for its network of services between Britain and
Egypt, in the Mediterranean, and East of Suez to India, Singapore, China,
and Australia was granted a sum of almost £200,000 (c. /2,400,000). In 1860,
when the Post Office regained control over the contract system, the total
subsidies amounted to almost£ I million, or some/ 12 million").
The creation of British intercontinental steam routes through mail subsidies, at a moment when the marine engine was still so imperfect as to prohibit a purely commercial diffusion over such long distance routes, gave a
tremendous boost to the development of the British maritime industries.
There can be no doubt that the increasingly demanding conditions of the mail
contracts had a powerful effect on the building of faster, larger and more
reliable engines and steamers. Neither de companies nor their engineers and
shipbuilders were content to rest on their laurels, as the following example
from the P & 0 shows:
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TABLE III
Development of the P

&

0 fleet until 1869

Year
of
Building

Name
of
Ship

Gross
Tonnage

Material
of
Hull

Method
of
Propulsion

1836
1849
1854
1861
1869

Braganza
Bombay
Simla
Mooltan
Hindostan

668
1195
2441
2257
3113

wood
wood
iron
iron
iron

paddle
paddle
screw
screw
screw

Power
of
Engine

Steam
Pressure

260
450
1766
1734
3194

0.5
0.5
I.I
1.9
2.0

hp
hp
hp
hp
hp

atm
atm
atm
atm
atm

Commercially, however, the virtual monopolies created by the mail subsidies were much more controversial 2 •). Cunard was able to dispose of the
unsubsidised Great Western Steamship Co. and several non-British rivals,
and the P & 0 in the early 1850s easily survived the partition of its mail contracts to Calcutta and Australia that Parliamentary enquiries into the contract system had forced upon it"). The short-lived competitors of the P & 0
were forced to take the all sea route around the Cape of Good Hope, and
consequently were confronted with the twin technological and commercial
problems of long distance, while the P & 0 was already firmly established in
all major ports East of Suez, benefiting from an earlier start and the organic
growth of its network of operations, where trunk and branch lines were of
considerable mutual support. Moreover, its passenger services attracted mail
and customers from far beyond its ports of call, as several of these already
functioned as focal points for short distance regional services or were soon
stimulated to do so. Thus, immediately after the P & 0 had established its
India-China service through Singapore, the government of the Dutch East
Indies established a connecting steamer link between Batavia and
Singapore") ., The reduction of travelling time thus achieved had immediate
and most powerful effects on the mail traffic from Java to Holland (it almost
trebled in three years), while in 1846 the Nieuwe Rotterdamsche Courant
started a special monthly edition for the East Indies'•). For several years the
service was maintained by naval steamers, but when in 1850 a mail contract
was granted to W. Cores de Vries to establish the beginnings of a network in
the archipelago, the Singapore route was taken over by this private
venture'"). The result of these developments was that from 1845 all urgent
mail and passengers between Europe and Java travelled per P & 0 and across
Egypt, rather than by sail around Africa-which route still took all mercantile cargoes emanating from Asia. It meant not only that the position of the P
& 0 had been strengthened even further, but also that the Netherlands
empire, both in Europe and in the Indies, came to rely on and appreciate the
services of the British company. Once used to this, no reduction in the quality
of the communications between Holland and Batavia was acceptable.
As a result of the contract system, British steam shipping by the 1850s
stood even more strongly in the intercontinental than in the short sea trades.
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New companies, foreign or British, could only break into the realm of the
mail companies by either ensuring themselves of adequate subsidies and/or
adopting a superior technology. Thus, the United States government in 1845
adopted a comprehensive mail subvention scheme"). Companies supported
included the dramatic Collins Line which operated on the New YorkLiverpool run and until its demise in 1858 collected some $ 4.5 million (c. f 11
million) in subsidies (and still needed a secret agreement with Cunard to survive that long)"), while the Pacific Mail ran a service from Panama to San
Fransisco that waxed rich on the Californian gold rush. Also on shorter
routes mail subsidies were instrumental in expanding steamshipping, as was
illustrated by Cores de Vries' East Indies contract of 1850: for an annual sum
off 100,000 his vessels plied the routes Batavia-Padang, Batavia-SurabayaMacassar, and Macassar-Amboina-Menado''). The French Messageries
Imperiales in 1852 gained a comprehensive contract for its Mediterranean
services, which soon forced the Austrian Lloyd to apply to its government for
similar support"). From this regional basis both companies were later to
break out into the Indian Ocean, and the different means with which this was
achieved illustrate better than anything else what options and possibilities
Netherlands steam shipping had . The Messageries in 1861 gained a mail contract for the new French imperial trunk line Marseilles-Suez-Saigon (which
had been captured in 1859); the service from Suez started the next year with
an annual grant of7.5 million francs (c. /3,750,000) B). The Austrian Lloyd
could not play any such imperial card, and failing to gain support from both
its own and the Batavia government had to await the opening of the Suez
Canal and the development of the compound engine before it could open an
unsubsidised service beyond the Mediterranean-significantly no further
than Bombay'•).
The second alternative was to adopt superior technology which made it
possible to compete with subsidised lines and/or to tackle other markets than
just those for first-class passengers, mail, and luxury goods. Significant
advances in the efficiency of the marine engine, the adaption of screw
propulsion, and the use of iron for shipbuilding could thus be translated into
commercial initiative and even success. Striking examples of the penetration
of steam into new markets-not necessarily new regions!-were provided by
the first steam collier John Bowes (1852), Cunard's freight lines into the
Mediterranean and across the Atlantic (1853), and the founding of the
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij (1856) which opened
services to the Baltic, France, and the Mediterranean. Perhaps the best symbol of the new age was the City of Glasgow (1850), built in Glasgow by the
Napier trained engineers Tod & McGregor, with which the Inman Line successfully entered the mass migrant trade"). Initially, carefully avoiding New
York, the stronghold of Cunard and the American sailing packets, Inman
despatched his ships to Philadelphia. Not until 1856 did he switch to New
York, virtually simultaneously with the establishment of a whole spate of
new steam companies in many continental ports, including at Antwerp the
S.A. Beige de Bateaux a Vapeur Transatlantiques (1853-59), the Norddeutscher Lloyd (Bremen), and the Hamburg Amerika Paketfahrt A.G.
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which changed over from sail"). The main dynamo for these ventures was
large-scale emigration from Europe to America during a period of buoyant
trading conditions; hence, it was not surprising that after the crash of 1857
and the resulting drop in migrant traffic many marginal companies had to be
liquidated.
The Golden Fifties also saw the first experiments with the superior type of
marine power plant that was to enable steam to carry ordinary merchandise,
if not yet the cheapest bulk cargoes, on most intercontinental routes. In 1854
the Glasgow engineer John Elder-we shall encounter him again!-installed
his first experimental compound engine on board the Brandon, but after a
successful voyage across the Atlantic the Crimean War and condensation
problems intervened 39 ) . It was not before Edward Humphrys (partner of the
firm of Humphrys & Tennant that built engines for the P & 0 and the Royal
Navy) around 1860 developed a satisfactory surface condensor that the
definitive breakthrough was possible••). While for the P & 0 the new engines
represented but a gradual improvement over earlier power plants, it was
Alfred Holt's entirely self-designed trio of freighters (Agamemnon, Ajax,
and Achilles) that in 1865/66 constituted a revolutionary leap forward 41 ).
With, at a gross tonnage of 2,280 tons, an unprecedented cargo carrying
capacity of some 3,000 tons, these first vessels of Holt's Ocean Steamship
Co. were propelled by compound engines of 945 hp, operating at a steam
pressure of 5 atm and a coal consumption at their regular speed of 10 knots
of less than 20 tons per day, about half that of conventional engines. As a
result they could cover the 15,700 km between Liverpool and Mauritius
without coaling. For the first time the Indian Ocean was traversed regularly
by a non-subsidised company. Holt, moreover, had the commercial acumen
to design his ships for the China trade, where he could exploit the premium
paid for speed in the conveyance of tea to the British market. Initial prejudice
(shippers feared the deleterious effects of the sweating of metal hulls on the
quality of their tea) was soon overcome, and by 1869 Holt's were firmly
established despite the higher freight rates they charged.
IV
As has been suggested in the introductory remarks, the chronology of the
introduction of steam on the Netherlands-Java route can only be adequately
evaluated within the appropriate comprehensive and international perspective. Specifically, two questions must now be put: what was the position in
1869 of steam navigation within the Indian Ocean and from that region to
Europe, and under what conditions, commercial and political, had steam
navigation been established on these or any other routes of approximately
equal distance?
In 1869, just before the Suez Canal was opened, three types of operation
could be distinguished in steam shipping in and across the Indian Ocean and
Chinese Seas (see MAP) . Firstly, the services of the great mail companies
supported by heavy subsidies from their governments. This was foremost the
P & 0 which now received almost £450,000 (j 5.4 million!) for its network
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from Suez to India, Ceylon, Singapore, China, Japan, and Australia 42 ); the
French Messageries lmperiales (Suez-Saigon, with minor side branches, and
an extension to China and Japan) with a total annual subsidy of 10.5 million
francs (c. f 5,250,000) 43 ); and, thirdly, the Pacific Mail which played a
crucial role in Secretary of State· Seward's vision and strategy of making New
York the new commercial, financial and communication centre of the world,
and in 1865 had started operations between San Fransisco (which in the same
year 1869 was to be linked to the Eastern states by the transcontinental
railroad), Yokohama and Shanghai for the relatively modest sum of
$ 500,000 (f 1,250,000) per year 44 ) . Secondly, there were the the many
regional and coastal companies, in some cases also supported and promoted
by mail contracts. The most prominent of the latter were tWe British India S.
N. Co., serving the whole coast line of India and venturing East to Singapore
and West into the Persian Gulf 45 ), and its affiliate, the Nederlandschlndische Stoomvaart Maatschappij which in 1863 had obtained the comprehensive contract for a now extensive network of postal services
throughout the islands. For routes with a total length of 42,156 miles it had
beaten the tender of Van Vlissingen by the incredible margin of 1 cent per
mile, and at f 6.97 received annual grants of almost f 300,000' 0 ). On the
coasts of China and Australia where no exclusive mail contracts existed,
several steam companies, supported foremost by local merchant houses, vied
with each other 47 ). Thirdly, there was Holt's line around Africa to China.
There were no other other, subsidised or non-subsidised, passenger or freight
carrying steam companies that maintained regular sailings between Asian
ports and the outside world 41 ).
The significance of this state of affairs cannot be emphasised enough. It
means that, apart from a proportion of the Chinese tea exports to Britain, no
Asian export cargoes-whether it be Bombay cotton, Bengal saltpetre or
sugar, Burmese rice, or Javanese coffee and sugar-was carried other than by
sail. The steamship just was not yet advanced far enough to allow it to enter
these freight markets. Only the successful application of the compound
engine was to make this possible, and that not until some years after Holt's
initial voyages of 1866. Neither a better understanding of the value of speed
nor any changes in the freight rates of the N. H. M.-which during the
halcyon days of the 1850s had been considerably below the current market
rates, and since then had been so much reduced to be hardly promotional
anyway 49 )-could have altered that fundamental situation. When in the
1850s not sufficient capital could be found to realise a projected steam service from Holland to Java ' 0 ), this was not a sign of the lack of enterprise, but
rather of common sense and correct judgement on the part of the unwilling
investors.
As soon as Holt had shown the full technological and presently also commercial potential of the compound engine, his fellow engineers were quick to
sense their new opportunities. Great activity was displayed by Humphrys &
Tennant and John Elder, but they were no more than symptomatic for the
whole industry. The tonnage of steamships built in Britain increased from
79,000 in 1868 to 338,000 in 1872, while from 1870 many older ships were
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re-engined. No doubt a significant proportion of these ships would in any
case have followed Holt's lead into the Indian Ocean, but the opening of the
Suez Canal in November 1869 caused this spill to assume the proportion of a
flood.
It is no exaggeration to state that the five years 1869-1873 witnessed a
veritable steam ship mania: on the Atlantic and in the Indian Ocean
numerous new companies in both Britain and elsewhere completely changed
the complexion of the shipping world. On the American run incisive benchmarks were the foundation of the White Star Line (1870), and continental
companies such as the Norse American Line (1871), Red Star Line (Antwerp,
1872), and the Holland America Line (Rotterdam, 1872/73), while in the
same years the subsidised Cunard, Royal Mail and Allan Lines, and the less
prestigious Anchor and Inman Lines switched over to compounds"). In the
Indian Ocean the impact of the compound engine on the shipping scene was
even more powerful, as its advantages were enhanced con~iderably by the
shortening of distances caused by the Suez Canal"). Consequently the diffusion of steamshipping, stimulated by the high profits gained by the first ships
to pass through the Canal, occurred at a much quicker pace than otherwise
would have been the case' 0 ). Significantly, the expansion of steamers now
represented not only an addition to the services of the sailing ship, but instead their replacement in the carrying of merchandise. This real transition
from sail to steam was evidenced by the fact that already in 1871 virtually all
cotton manufactures to Bombay and almost 20% of all exports from Calcutta to Britain travelled through through the Suez Canal"). Now also Javanese
coffee and sugar could be profitably carried by steam.
Within a few years the P & 0 was joined on the India run by at least six major British rivals, while in the Chinese trade they and Holt's had to deal with
the arrival of the City, Shire, and Glen Lines. The Commercial Steamship
Company in 1872/73 started a service between Rotterdam and Java (which
enterprise in 1875 was to become the Rotterdam Lloyd). Also outside Britain
enterprise stirred, and many other continental companies joined the
Messageries on routes to and from Asia:
TABLE IV
Leading Continental Steamship Companies to Asia, 1870-1873
Country

Homeport

Name

Main Destination

Austria
France

Trieste
Le Havre
Marseilles
Bremen
Hamburg
Hamburg
Genoa
Amsterdam
Odessa
Bilbao
Sevilla

Austrian Lloyd
Quesnel
Fraissinet
Rickmers
Kingsin
O'Swald
Rubattino
"Nederland"
Russian S. N. Co.
Larrinaga
Cassanova

Bombay
Calcutta
India
Burma, East Asia
East Asia
East Africa
India, East Asia
Java
Vladivostok
Liverpool-Manila
Bombay

Germany
Italy
Netherlands
Russia
Spain
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Altogether until 1873 more than twenty new steamship companies were
formed in Europe for the Asian trades, amongst which the "Nederland"
appeared as the Dutch representative. This international survey clearly shows
that Holland was not slower than any of the other European nations in
establishing steam navigation on her most important Asian route. Apart
from Holt's trailblazing venture to China, one cannot even state that Britain
moved significantly more quickly than the continent, although quantatively
British shipping immediately established its supremacy.

v
In the analysis, why and how the "Nederland" was founded and hence
why the Netherlands was able to enter Indian Ocean steamshipping in the
same time as her rivals, obviously many other factors than the enterprise,
capital and connections of its initiators must be taken into account"). These
include the restless activity of John Elder, keen to expand his sales (although
he was not allowed to control the new company, he built the first four ships
for the "Nederland", and besides taking a considerable share in its capital
offered attractive financial conditions); the internal and external diplomacy
of Prince Hendrik necessary to unite the fragmented and individualistic shipping brokers, merchants and other potential investors of Amsterdam, and to
represent the interests of the company; and the support given by the government of the East Indies, thus ultimately by that of the Netherlands itself, in
giving cargo preferences and guaranteeing a freight rate the was f 22.50 per
last (equivalent to c. 19 sh. per ton) above the average rate for sailing ships"),
plus an undertaking to have all civil servants travel with the "Nederland".
But admitting that the "Nederland" needed an active midwife to emerge
from the womb of the Amsterdam business community, does not mean that
entreprise was lacking, or that it had been lacking before, or that, even if
more enterprise had been displayed earlier on, steam navigation to Java
could have been established prior to 1870/71. It is true that the negotiations
of 1869/70 were not easy and delayed the foundation of the company by
several months, but it is not this relatively insignificant retardation that is
customarily criticised.
The only way in which before 1870 regular steam navigation to Java could
have been established was by the Netherlands government adopting a policy
of huge subsidies for a line that could only carry passengers and mail. Before
estimating the costs thereof, the route for this service must be determined.
The passage around Africa would have been technologically problematic (as
was shown by the sad experiences of the British rivals of the P & 0 in the
1850s), logistically expensive through the absence of coaling stations, and
from the viewpoint of providing an alternative to the P & 0 trans-Egyptian
route nonsensical, as it would have been impossible to match either the
travelling time (further shortened with the successive opening of new railway
lines on the European continent) or the frequency offered by that company.
The Dutch line would thus have to be established on the same route as
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the P & 0-and from 1862 also the Messageries lmperiales-both in European/Mediterranean waters and from Suez via Aden, Ceylon, and through
the Straits of Malacca (probably bypassing Singapore) to Batavia. Even if all
civil servants and mail coul.d have been diverted to the service, it would still
attract only a fraction of the business of the P & 0 which could benefit from
its total network, based on the entire territorial and commercial expanse of
the British Empire East of Suez.
A service of equal performance would therefore have to be heavily subsidised; how heavily can perhaps be best estimated by considering the support
provided to the established mail lines. The P & O's total subsidy rose from
£200,000 in 1853 to some £450,000(f5.4 million) in 1869' 0 ), but this applied
to its total network. It would be difficult to apportion a precise fraction of
those sums to any specific route of a network that was one organic entity, but
about one half (say f 2.5 million) would probably be the minimum required
to maintain a Suez-Singapore service in isolation. More immediately suitable
for a comparison was the subsidy paid by the French government to the
Messageries. At 7.5 million francs (f 3,750,000) this included besides the
Suez-Saigon trunk line a few minor braches, which suggests a figure for a
Suez-Batavia service which would not be far away from that estimated above
for a British service to Singapore. To this would have to be added the
expenses of running the Mediterranean branch of the service, and the total
cost of investment (all facilities for coaling etc. would have to be established)
and subsidies would have been staggering.
Estimating the necessary annual subsidy at a conservative f 2.5 million
(more than eight times as much as that granted to the N. I. S. M. for its Indonesian network), the main question becomes a political one, viz. whether
the Netherlands government at any time was willing to guarantee payment of
this sum over long enough a period to spur enterprise into action. Even the
most cursory glance at the economic policy of the successive cabinets between
1848 and 1869 shows that the offer of such a generous subsidy was entirely
outside the realm of political reality. It is true that the large colonial surplus
(the "Batig Slot") could have allowed large-scale support to the merchant
fleet and the establishment of a steam link with Java. In 1867 this surplus
amounted to no less than some f 15 million " ). But it should not be forgotten
that, although these funds were used to reduce the national debt and finance
railway construction, their prime function was not to assist the national
economy, but to keep the tax burden on the propertied classes low. Any shipping subsidies consequently would have had to be met by increased taxation.
Moreover, politico-economic ideology, which had been grudgingly bent for
the absolutely necessary railways, ruled out such a costly commitment and
mail subsidies of that order of magnitude were never contemplated"). The
prevailing views on this point were eloquently expressed by the episode of the
"cent van Van Vlissingen" in 1863, when the national tenderer for the Indonesian mail contract missed out by one cent per mile. Successive governments were not prepared to promote national steamshipping where adequate
foreign services could be obtained more cheaply: the efficient and over-
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whelming network of the P & 0-from 1862 complemented by that of the
Messageries-nipped any thoughts about such measures in the bud").
Under these circumstances: the impossibility of the steamship carrying
freight goods on intercontinental routes beyond the North Atlantic and
Mediterranean; the necessity of heavy subsidies for long distance passenger
and mail traffic; the existence of British and French networks in the Indian
Ocean; and, finally, the lack of political will of successive Netherlands
governments to grant the required funds, no regular steam navigation
between the Netherlands and Java was possible before 1869. Only the advertt
of the compound engine in 1866, and then its rapid diffusion-to which the
opening of the Suez Canal contributed significantly-created the prerequisite
technological conditions and simultaneously the commercial opportunities
when then were grasped virtually immediately. Together with the fact that
the ships of the "Nederland" were built in Scotland, and that for some years
Den Helder was used as the Dutch terminus of its service• 0 ), the events of
1869170 showed that neither a general lack of enterprise nor the backwardness of Dutch marine engineering nor the difficult state of access to the sea of
Amsterdam can be accepted as valid explanations for the alleged "retardation" in the introduction of steam on the Java route-a ·~retardation" that,
indeed, itself is a myth.
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Lloyd (Rotterdam 1933), p. 63.
") Bonsor, Atlantic Seaway, passim.
" ) The following table may give a clear idea of these savings:
Route
from
London to:
Bombay
Calcutta
Singapore
Shanghai

Distance
around
Africa
19,800
21,700
21,100
25,500

km
km
km
km

Distance
through
Suez Canal
11,470
14,600
15,250
19,300

km
km
km
km

Savings
in
o/o
42
33
28
24

(Source: Farnie, East and West of Suez, appendix). The savings on the routes from the
Netherlands to Batavia would be slightly smaller than those from London to
Singapore.
" ) Fletcher, Suez Canal, p. 561; it was estimated in November 1871 that until then
£3.7 million (some/ 44 million) had been invested in new steamships for the Suez route
(Idem). See also Farnie, East and West of Suez, chs. 8-10, on which also the following
paragraph has been based .
") For detailed accounts of this episode see De Boer, Amsterdamsche Stoomvaart,
vol. I, pp. 170-205 . The crucial role of freight broker Gerrit Jan Boelen, senior partner
of De Vries & Co., should be emphasised. The role of the shipping brokers in the
development of shipping, and the particular significance of De Vries & Co. (founded
by the well known J. van Ouwerkerk de Vries) for Amsterdam, are future fields of fertile study.
") This difference corresponded with that gained by steamships under comparable
circumstances in the China trade (Hyde, Blue Funnel, p. 24; Farnie, East and West of
Suez, p. 182). ·
") Robinson, British Mails, p. 237.
" ) B. H. M. Vlekke, Nusantara (Cambridge Mass. 1945), p. 291.
" ) Cf. De Boer, Amsterdamsche Stoomvaart, vol. l, pp. 162-168.
") This may be contrasted with the airline policies of the three European colonial
powers in Asia around 1930, when Imperial Airways (Britain), Air France, and the
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij operated parallel services between their
metropolitan capitals and India-Singapore-Australia, Indochina, and Batavia respectively (C. Chant & J. Batchelor, Piston-England Airliners. Seventy Years of Air
Transportation (London 1980), p. 24) .
0
' ) Its technical supervisor there was the German Ernst Voss who had previously
held the same position at Glasgow during the building of the first ships (Prager,
Blohm+ Voss, p. 17).

VI
COALITIEVERBOD EN STAKINGSVRIJHEID
Sociaa/-rechtshistorische aspecten van de wet van 12 april 1872 (Stb. 24)

door
A. H. HUUSSEN JR.
In een bekende passage van De arbeidende k/asse in Nederland in de 19e
eeuw constateert Brugmans dat werkelijke vakverenigingen in ons land eigenlijk pas na 1865 begonnen te groeien '). Verwonderlijk is dat niet, vervolgt
hij, want iets dat op klassebewustzijn geleek, ontbrak nog totaal. Brugmans
geeft een aantal oorzaken voor het ontbreken van zo'n klassebewustzijn. Op
zijn these over het ,klassebewustzijn', welke de laatste jaren uitvoerig in discussie is geweest'), wil ik bier niet ingaan. Ik houd het bij een der voorwaarden voor het opkomen van 'werkelijke vakverenigingen'. Even v66r zijn
geciteerde constatering namelijk is Brugmans tot de slotsom gekomen dat wet
of staat - in sommiger optiek de 'heersende klasse' - aan arbeidersverenigingen geen strobreed in de weg legde: alleen bepaalde handelingen der
verenigde personen werden aan banden gelegd 3 ).
Het is dus duidelijk dat de discussie die over het ontbreken van een klassebewustzijn wordt gevoerd, meer zin heeft als men Brugmans' premisse over
het nag~noeg onbeperkte verenigingsrecht kan onderschrijven. Vrij wat tijdgenoten deden dat echter niet. Het lijkt mij daarom zinvol de prealabele
vraag naar de betekenis van die beperkingen op het verenigingsrecht opnieuw
aan de orde te stellen. Brugmans heeft daarover een zeer uitgesproken - en
nooit weergesproken - mening: noch artikel 291 (tot 1855), noch de artikelen 414-416 (tot 1872) van het vigerende wetboek van strafrecht (de Code
penal) kunnen als een beknotting van de rechten der arbeiders worden
beschouwd'). Terwijl Treub in de verbodsbepalingen van de Code penal een
beknotting zag van het verenigingsrecht _zoals dat was vastgelegd in de wet
van 1855, is Brugmans van mening dat verenigingsrecht en coalitieverbod
goed uit elkaar gehouden moeten worden'). Analytisch is dat ongetwijfeld
juist. In de praktijk bestaat echter zoveel wederzijdse verstrengeling dat een
zo scherp onderscheid als Brugmans tussen beide wil maken, niet realistisch
is. Waar gaat het om?
Coalitieverbod

Na de inlijving van het Koninkrijk Holland bij het Franse Keizerrijk werd
ook bier de Franse Code penal van 1810 van kracht 0 ). In dat wetboek waren
in het hoofddeel over de 'misdaden tegen eigendommen' in gewijzigde vorm
opgenomen bepalingen van de wet van 22 germinal an XI (12 april 1803) '). In
art. 7 van die wet werd elke coalition van arbeiders om het werk neer te
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(doen) leggen bedreigd met een gevangenisstraf van maximaal drie maanden.
De Code voegde daaraan nog voor de 'hoofden of aanleggers' een bedreiging
met gevangenisstraf van 2 tot 5 jaar toe 8 ) (zie hierna bijlage I). Hoewel de
strafwet zich zowel tegen werkgevers als werknemers richtte, was hun behandeling zeer ongelijk. De coalition van werkgevers om het loon te verlagen
werd - slechts ingeval zij het ,,tegen regt en billijkheid" hadden ondernomen - bedreigd met een gevangenisstraf van maximaal een maand benevens
een geldboete. De 'onderlinge zamenspanning of vereeniging' der werklieden
tot het (doen) staken van het werk - ongetwijfeld met het oog op loonsverhoging! - werd veel zwaarder gestraft. Doe! van deze artikelen was, mede
gezien hun plaatsing in de wet, bescherming van ambachts- en fabrieksnijverheid9).
Dit coalitieverbod heeft gegolden tot 1872. Intussen kwamen deze bepalingen op verschillende momenten in discussie: niet alleen werden in sommige
der ontwerpen voor een (nationaal) wetboek van strafrecht herformuleringen
voorgesteld 10 ), maar ook in het kader van de vastlegging van het recht van
vereniging en vergadering kwamen de artt. 414-416 C.P. ter sprake. Niettemin oordeelt Brugmans: "Dat deze bepalingen buiten het verenigingsrecht
stonden, is duidelijk" ").
Verenigingsrecht en coalitieverbod

Op grond van art. 10 Grondwet van 1848 <lat het grondrecht van vereniging en vergadering erkende, werd op 22 april 1855 (Stb. 32) een speciale wet
van kracht die <lit recht nader regelde. Er werd onder meer in vastgelegd <lat
verenigingen en vergaderingen niet strijdig mochten zijn met de openbare orde en <lat ze ook niemand in de uitoefening van zijn rechten mochten storen.
De wet maakte strafbaar de deelneming aan een verboden vereniging voorzover <lat al niet bij de algemene strafwet was voorzien . De eerste editor van de
wetstekst van 1855 wijst erop <lat de memorie van toelichting bij het wetsontwerp expressis verbis onder andere de artt. 414-416 C.P., noemde "). Maar er
is meer. Het Tweede-Kamerlid Mr M. H. Godefroi vestigde er in 1872, tijdens de discussies over de opheffing van het coalitieverbod - waarover
straks meer - de aandacht op, dat de wetgever uitdrukkelijk allerlei strafwetsbepalingen, waaronder 414-416 C.P. had willen laten bestaan"). En
inderdaad vindt men op de door Godefroi kennelijk bedoelde plaats een
ondubbelzinnige uitspraak:
,,Aan den anderen kant moest het, tot voorkoming van misverstand, raadzaam
geacht worden, bij de wet de onderscheidene, zoo even bedoelde bepalingen van het
Code Penal, die geacht konden worden het regt van vereeniging en vergadering te beperken, uitdrukkelijk in stand te houden; zoo als de artt. 123 volgg. wegens de coalitien van ambtenaren; de artt. 265 en volgg. wegens de vereenigingen van misdadigers;
en de artt . 414 en volgg. wegens de ongeoorloofde vereenigingen van werkbazen en
werklieden" ").

Die dreigende handhaving van het coalitieverbod gaf een Leidse jurist toen
aanleiding tot het schrijven van een kritische dissertatie nog v66rdat de wet
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was aangenomen ").Op economische en op juridische gronden acht Van der
Schalk handhaving van het coalitieverbod onwenselijk. Wat betekent coalition in de Nederlandse wettekst vertaald als ,,zamenspanning of vereeniging"
(zie bijlage I) eigenlijk? "a) Van der Schalk meent dat bedoeld wordt: 'strafbare vereniging' "). De promovendus is van oordeel dat het wetsontwerp de
uitoefening van het recht van vereniging en vergadering regelt en beperkt in
het belang der openbare orde "). Van der Schalk gaat niet zo ver afschaffing
van de gewraakte artikelen te bepleiten, want hij vindt dat de individuele vrijheid, 66k der arbeiders, moet worden beschermd tegen 'woeste raddraaiers'
- met andere woorden: werkwilligen dienen beveiligd te worden tegen
stakers die de integriteit van de persoon belagen en de openbare orde
verstoren "). Hij doet dan het, in het licht van de discussies in de jaren 1869
tot 1872 zeer interessante, voorstel de tekst van 414 en 415 C.P. te vervangen
door:
,, De vereenigingen tot bepaling van het loon en de regeling van den arbeid, hetzij
door meesters of werklieden, zijn vrij; die echter anderen dwingt, zijn gevoelen en leiding te volgen, hetzij door feitelijk geweld, hetzij door bedreigingen , geschikt om op
een redelijk mensch indruk te maken , zal gestraft worden met eene gevangenis van ...
of een geldboete van .. . " " ).

Van der Schalk realiseerde zich al, wat men later ook heeft geconcludeerd uit
de wijze waarop openbaar ministerie en rechter met de artt. 414-416 C.P.
omsprongen: namelijk dat het element van bedreiging der openbare orde de
voorrang heeft gekregen boven de (oorspronkelijk bedoelde) bescherming
van de vrijheid van arbeid en bedrijf' 0 ). En geen wonder! want de praktijk in
de jaren 50 en 60 leerde dat werkstakingen met bedreiging, geweldpleging of
zelfs mishandelingen gepaard plachten te gaan.
·
In dezelfde zin hebben zich in de jaren vijftig en zestig liberalen uitgelaten:
Sloet tot Oldhuis, De Bruyn Kops en Vissering"), maar ook een conservatief
als De Bosch Kemper 22 ) of een radicaal als De Witt Hamer"). De Witt maakt
in zijn dissertatie over cooperaties een onduidelijk onderscheid tussen vereniging en coalitie. Als voorbeeld van bepalingen om de ontwikkeling van dearbeiders tegen te gaan zegt hij: ,,Zoo is in sommige landen het regt van vereniging beperkt of verboden, evenzeer als dat van co-alitie." Ook hij pleit voor
opheffing van het coalitieverbod 24 ).
Het is, dunkt mij, duidelijk dat tijdgenoten en latere auteurs 25 ) het coalitieverbod steeds in verband met het verenigingsrecht hebben gezien. In de
jaren vijftig en zestig was, zoals bleek, het openbare orde-aspect dat beide
gemeen hebben, op de voorgrond gekomen.

Opheffing van het coalitieverbod
Aan het eind van de jaren zestig werd opnieuw een frontale aanval
ondernomen op de destijds bewust gehandhaafde artt. 414-416 C.P. Het
initiatief werd, zoals bekend, hernomen door Mr. Samuel van Houten. Minder bekend is het dat Van Houten niet veel meer deed dan een stap verder zetten op een door anderen al deels geplaveide weg - hun namen noemden wij
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al. Waarom kwam de jonge radicaal uit Groningen hiertoe? Als Brugmans
gelijk heeft met zijn stelling dat de arbeiders zich al vrij konden verenigen en
alleen bepaalde (strafbare) handelingen waren verboden, zouden we moeten
veronderstellen dat Van Houten het best vond als de openbare orde door stakingen verstoord zou worden Of dat hij alleen maar de wettelijke ongelijkheid
tussen werkgevens en werknemers wilde opheffen. De zaak lag wat gecompliceerder.
De hoofdlijnen van de totstandkoming van de wet van 12 april 1872 zijn
we! bekend' 6 ) . Minder heeft men zich bekommerd om de argumenten die in
het zeer uitvoerige en interessante Kamerdebat naar voren werden gebracht,
en evenmin om de betekenis van de wetstekst in vergelijking met het ontwerp
Van Houten. Ik beperk mij hier tot de voornaamste aspecten. Voor nadere
bijzonderheden zie men de uitvoerige analyse van Worthmann") . In bijlage
II heb ik een schema van de parlementaire behandeling gegeven.
Er zijn, grofweg, drie stromingen te ontdekken. Voorstanders van absolute
organisatievrijheid, gematige voorstanders en tegenstanders. De meest radicale positie was die van Van Houten die in zijn eerste optreden in deze
kwestie onmiddellijk het argument gebruikte dat art. 415 van de Code penal
de werklui afschrikte van 'vereniging' - over werkstaking sprak hij toen
niet! Hij achtte de ongelijke positie van de individuele werkman tegenover de
werkgever onbillijk en hij stelde, met een beroep op soortgelijke maatregelen
in Frankrijk, Engeland, Duitsland en Belgie, voor de betreffende strafbepalingen eenvoudig te schrappen"). Hij zag zijn voorstel tevens als een 'verbetering in den regtstoestand van de vereenigingen van werklieden' 29 ). Tijdens
zijn interpellatie bracht Van Houten ook de grondwettelijke vrijheid van vereniging in het geding. Bovendien waarschuwde hij bij die gelegenheid dat
men moest oppassen, want anders zouden de bezadigde arbeidersleiders zich
terugtrekken en zouden 'oekonomische' verenigingen - blijkbaar in de zin
van : fondsen, verzekeringen en dergelijke die het doe! hebben de materiele
omstandigheden van de !eden of deelnemers te bewaren of te verlichten het brandpunt van politieke agitatie worden. ,,Ongetwijfeld zullen de arbeidersvereenigingen waarvan onze tijd de kiem ziet, in later tijd invloed op het
politieke !even hebben, maar belemmeringen van Staatswege dwingt haar om
zich ontijdig met politiek te bemoeijen" 30 ). De liberale minister van justitie
Mr J. A. Jolles, die Van Lilaar was opgevolgd, vertolkte het gematigde regeringsstandpunt: vrijheid van vereniging (inclusief coalitie) maar tevens uitdrukkelijke bescherming van werkwilligen door speciale strafbedreiging 3 ').
Het behoudende standpunt werd al onmiddellijk vertolkt door Van Zinnicq
Bergmann die niet alleen Van Houtens voorstel tot simpele afschaffing van
de artt. 414-416 C.P. afwees, aangezien de maatschappij ,,dan ongewapend
tegenover het oproer (zou) staan", maar die tevens het voornaamste argument voor het voorstel van Van Houten bekritiseerde:
,,Men werpt tegen dat dergelijke wetsbepalingen de associatie van werklieden beletten. Ik geloof niet dat de associatien, hun nuttig en dienstig, daardoor verhinderd wor-·
den, maar er zijn strafbare associatien, gevaarlij k voor de rust der maatschappij en de
veiligheid der ingezetenen ") ."
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Van Houten had intussen een ongebruikelijke, en wat overhaaste, stap
gedaan door zijn voorstel - waarvan hij had gedreigd het in een initiatiefvoorstel te zullen omzetten als de regering zich de kwestie niet zou aantrekken
- te publiceren "). Dit gaf aan de zaak een publiek gewicht dat mede de
uitvoerigheid van de latere Kamerdebatten kan verklaren.
De beide voorlopige verslagen van de Kamerafdelingen over het wetsontwerp gaven 34 ), met de ministeriele memories van toelichtingen "), een afspiegeling van de standpunten welke tijdens de openbare beraadslagingen aan de
orde zouden komen. Aan de debatten die in de Tweede Kamer van 4 tot 9
maart 1872 werden gevoerd, namen in totaal 24 sprekers dee!.
De voorstanders van het regeringsontwerp waren het er over eens dat het
tijdsgewricht geen staatsingrijpen op het terrein van de vereniging der arbeiders meer toeliet. De meeste liberale !eden vonden dat dit uitgangspunt ook
het recht van vereniging met het doe! tot een werkstaking te komen
impliceerde'•). De conservatieve tegenstanders echter zagen, zoals Wintgens
het uitdrukte, geen heil in vrijheid tot 'samenspannen'. Hij vreesde dat dit
zou leiden tot industriele anarchie") . Terwijl liberalen als De Bruyn Kops het
stakingsrecht als een 'natuurlijk recht' zagen, beschouwden conservatieven
als Heemskerk Azn het als een middel tot verstoring van een natuurlijk
evenwicht 38 ). Waar de liberalen een positief economisch effect voorzagen,
constateerden de conservatieven een negatieve consequentie: de arbeidersverenigingen zouden via oneigenlijke middelen een (te) hoog loon forceren.
Eensgezind was men we! in zijn oordeel dat de arbeiders zelf op lange termijn
altijd alleen maar nadelige gevolgen van stakingen zouden ondervinden. Waren de voorstanders en tegenstanders het roerend eens over het bezadigde ka,
rakter van de Nederlandse arbeiders, de laatsten waarschuwden voor het
gestook van buitenlandse elementen. De !eden van de 'zoogenaamde Internationale' immers waren er openlijk op uit door middel van de (algemene)
werkstaking een sociale en economische omwenteling te bewerkstelligen. Alie
sprekers kwamen op de Internationale terug, ,,een politiek genootschap van
den allergevaarlijksten en allerverderflijksten aard" 39 ). Oat was ook niet verwonderlijk: sommige Kamerleden verweten de minister de ontijdigheid van
het ontwerp, dat werd ingediend op 30 april 1871 tijdens de anarchie van de
Parijse Commune. Vooral de tegenstanders van het ontwerp hadden zich terdege over de Internationale - die zij achter de Commune in Parijs vermoedden - georienteerd. We horen Van Zuijlen van Nyevelt via De Werkmansvriend voordragen uit De Werkman• 0 ). Heemskerk Azn en C. van Nispen tot
Sevenaar citeren Edmond Villetard 41 ). Zij vreesden dat de openbare orde en
rust verstoord zouden worden, omdat het wetsontwerp de arbeiders in de
waan zou brengen dat zij door middel van niet meer strafbare verenigingen
en pressiemiddelen hun zin bij de loon-'onderhandelingen' zouden kunnen
krijgen.
Behalve het economisch- en sociaalpolitieke motief speelde uiteraard het
juridische argument een eigen rol. De tegengestelde meningen over de relatie
verenigings- en stakingsvrijheid noemden we al. Per slot van rekening ging
het, naar de vorm, om een discussie over voorstellen tot wijziging van het
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wetboek van strafrecht, en zelfs om 'de-criminalisering'. Minister Jolles
drukte het zo uit:
., lntusschen is het niet twijfelachtig, dat werkstaking op zich zelve, ofschoon soms
in strijd met een contract, nimmer is eene onregtmatige daad in den zin van het burgerlijke regt, veelmin dus een misdrijf, volgens goede begrippen van strafregt; ( ...)""

De tegenstanders van wetswijziging zagen twee of drie mogelijkheden op juridische gronden het ontwerp tegen te houden. Niet alleen ontkenden zij het
verband met het verenigingsrecht, maar zij legden er de nadruk op dat het begrip coalition zou inhouden strafbare samenspanning - strafbaar, omdat
dwang wordt uitgeoefend - welke tijdens zo'n ad hoc-vereniging!werkstaking tot een begin van uitvoering moest zijn gekomen. Een communis opinio
was overigens ver te zoeken. Sommige tegenstanders vonden dat coalitie en
vereniging (in de zin van associatie) niets met elkaar te maken hebben, andere
zagen er toch we! een speciaal soort vereniging in"). De minister zelf was
voor het overige nogal dubbelzinnig in zijn woordgebruik geweest. In de memorie van toelichting had hij trade-unions vertaald als 'vereenigingen tot
werkstaking' en schreef hij over 'vereenigingen van arbeiders tot werkstaking, noch de werkstakingen zelve' .. ). Nu was dat zeker geen opzet. Deverwarring en onzekerheid welke door etymologische en wetshistorische excursies werden gemarkeerd, waren ongetwijfeld te danken aan maatschappelijke
veranderingen die de inhoud van het begrip haast onmerkbaar in de loop van
zestig jaar hadden gewijzigd. Nu men voor de opgave stond een nieuwe heldere definiering te geven kon het niet anders of maatschappelijke en politieke
visie bepaalden de interpretatierichting der Kamerleden. Hetzelfde beeld geven de discussies in de Franse Assemblee te zien toen daar de artt. 414-416
C.P. werden vervangen (1864) .,). Proudhon schamperde toen in een posthuum uitgegeven boek over het zojuist verleende droit de coalition als even
absurd als een recht van incest of een recht van overspel! ••)
Een zwaarwegend argument tegen het wetsontwerp was het bezwaar ·dat
het een partiele wetswijziging betrof. Dit woog temeer omdat juist een staatscommissie doende was een nieuw, nationaal wetboek van strafrecht te ontwerpen. Dit argument, dat ook door de Raad van State in zijn advies over het
wetsontwerp was geuit " ), werd echter weggewoven met de tegenwerping: dat
deze poging tot hercodificatie nog wel lang kon duren - en inderdaad werd
het nieuwe wetboek pas in 1886 ingevoerd -; dat gedeeltelijke herziening op
het juiste moment moest worden doorgezet; en dat de staatscommissie zich
akkoord had verklaard met de geest van het wetsontwerp' ').
Bij de beoordeling van opportuniteit en urgentie van het wetsontwerp
speelde ook de recente strafrechtspraak een rol. Hoe vaak was met name art.
415 C.P. tegen coalities van arbeiders toegepast? Werkte het artikel niet alleen preventief - dat aspect mogen wij natuurlijk niet vergeten! -, maar
werd het ook ter repressie van coalities toegepast? Ook hier gaven de ' feiten'
aanleiding tot tweeerlei conclusie. Uit de door de minister, mede op verzoek
van Godefroi" ), verschafte gedetailleerde informatie moest blijken dat bij de
arrondissementsrechtbanken in de periode 1850 tot 1870 23 zaken waren be-
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handeld waarin 126 beklaagden hadden terechtgestaan ' 0 ). Van hen werden er
75 veroordeeld, 39 vrijgesproken en twaalf van rechtsvervolging ontslagen.
De straffen waren bijna altijd niet hoger dan 8 weken gevangenisstraf geweest. Uitzonderingen waren vijf werklieden aan een gasfabriek die in 1863 te
Haarlem tot 'minder dan een jaar' werden veroordeeld; een spoorwegarbeider te Zutphen in 1864 tot 6 maanden; 2 spoorwegarbeiders te Rotterdam in
1869 tot 2 jaar, en drie schildersknechts in datzelfde jaar te Haarlem tot 'minder dan een jaar'. Moest men nu hieruit tot repressie Of tot (bijna) niettoepassing concluderen? De tegenstanders van de wet vonden het een te verwaarlozen aantal: gemiddeld een zaak per jaar - zij het met een tendens tot
toeneming (en tot zwaardere straffen) in de jaren zestig. De regering en de
voorstanders vonden het aantal veroordeelden nu juist bepaald niet te
verwaarlozen'' ).
Vanzelfsprekend speelde wetsvergelijking met de omringende landen een
rol blj de beslissing tot afschaffing van het coalitieverbod. De Franse wet van
1864 noemden wij al") . Ook de Belgische wet van 1866 ter herziening van de
Code penal"), de Engelse wetten van 1869 en 1871 "), de Oostenrijkse van
1869 en 1870") en de Handels- und Gewerbeordnung van 1869 van de
Noordduitse Bond ' 6 ) kwamen herhaaldelijk aan de orde - soms met instemming aangehaald, dan weer als afschrikwekkend voorbeeld genoemd.
Een uit juridisch en rechtspolitiek oogpunt ongetwijfeld interessante vraag
werd door Wintgens tijdens de algemene beraadslagingen weer naar voren gehaald. In het voorlopig verslag van november 1871 was de vraag gesteld of de
regering, na eventuele aanneming van het wetsontwerp nog we! het instrument ten dienste zou staan om - zoals eerder al eens was gebeurd rechtspersoonlijkheid te weigeren ,,aan eene vereeniging van werklieden, die
zich verhooging van arbeidsloon ten doe! stelde". De minister had geantwoord dat de impliciete veronderstelling in de vraag onjuist was. Er was inderdaad een vereniging geweest tegen welks aanvankelijke doelstelling in de
statuten ten departemente bezwaren waren gerezen; de voorgestelde middelen ter bereiking van het doe! waren in strijd met 415 en 416 C.P. Nadat de
ontwerp-statuten waren gewijzigd, was aan die - niet nader genoemde vereniging alsnog rechtspersoonlijkheid verleend "). Wintgens wilde nu we!
graag weten of de regering van plan was goedkeuring te verlenen aan de statuten ,, van eene kleine Internationale hier te lande, van eene vereeniging van werklieden van een of meerdere vakken, ten doe! hebbende verhooging van
arbeidsloon te erlangen en daartoe werkstakingen aan te wenden" "). De minister antwoordde dat hij verwachtte dat de regering zou aarzelen rechtspersoonlijkheid te verlenen ,, wanneer eene vereeniging zodanig strafwaardig karakter heeft als over het algemeen aan de Internationale wordt gegeven."
Wintgens drong echter aan op een duidelijk antwoord op de vraag of men
statuten zal aanvaarden van een vereniging die werkstaking als haar doe! opgeeft. De minister was echter niet tot een ondubbelzinnig antwoord te bewegen . Hij ontweek een positieve uitspraak: ,,Het komt mij voor eerst vreemd
voor dat er eene vereeniging zal worden opgerigt waarin reeds dadelijk op
den voorgrond zal worden gesteld het vormen van werkstakingen" 59 ) . Elke
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aanvraag zou worden beoordeeld naar de normen van de wet van 1855 (art.
7). - De aanvragers waren dus gewaarschuwd!
Het laatste argument uit de Kamerdebatten waarop ik hier de aandacht
vestig, brengt ons op eventuele buitenparlementaire pressie om tot afschaffing der gewraakte artt. 414-416 C.P. te geraken. Hierboven noemde ik al enkele namen van economisten en juristen die voor afschaffing of vervanging
pleitten. De tegenstanders wezen er op dat de jonge Van Houten geen ruggesteun vond in de arbeidersklasse. Er bestond dus kennelijk geen behoefte
aan de opheffing van het coalitieverbod. En inderdaad waren weliswaar een
of twee adressen aan de Koning gezonden, maar bij de Kamer kwam pas
tijdens het debat een betuiging van adhesie voor het wetsontwerp binnen
van de Vereeniging tot Bevordering van Fabrieks- en Handelsnijverheid te
's-Gravenhage 60 ). Tevoren had ook het bekende 'Comite ter bespreking der
sociale quaestie' besloten intrekking der artikelen te vragen 61 ).
Voorzover thans bekend, hebben pas de stakingen van 1869 enige discussies in de pers losgemaakt. Twee hoofdartikelen in het Algemeen Hande/sblad van 7 en 8 juli 1869 reageren op een artikel in De Tijd dat in de stakingen
de juistheid van de visie der pauselijke Syllabus Errorum, toegevoegd aan de
bekende encycliek Quanta Cura van 1864, bevestigd zag: de maatschappij
was verrot en gezagsloos, vrijdenkend geworden. Het A.H. achtte daarentegen niet zozeer het 'verlichte' karakter der 19e eeuw debet aan de opstandige
geest, als wel een gebrek aan opvoeding en economisch inzicht. Imrners, de
arbeiders zouden tot het besef gebracht moeten worden dat de gewelddadige
werkstakingen nooit het beoogde resultaat kimnen hebben. Afgedwongen
loonnivellering leidt bovendien tot gelijke beloning voor ongelijke
arbeidsprestaties•2). De werkstaking is een ramp, vindt het A.H. ,,Voor den
werkman staat werkstaking met den oorlog gelijk" 63 ).
Toen het wetsontwerp al aanhangig was liet J. B. van Hugenpoth in Het
Vader/and een ingezonden stuk plaatsen over het coalitieverbod (7 juni
1870) 64 ). Hij betoonde zich een tegenstander van opheffing van het stakings·verbod, dat ook zijns inziens slechts tot 'oorlog' zou leiden. Wei wenste Van
Hugenpoth dat vreedzame actie - door middel van een kleine wijziging van
art. 415 C.P. - zou worden gelegaliseerd.
Minder bekend is de brochure van Mr. Brants. Deze 'kantonrechter te
Hindeloopen' verklaarde zich voorstander van vervanging der artt. 414-416
C.P. door de par. 152 en 153 van de hierboven al genoemde Gewerbeordnung
van de Noordduitse Bond uit 1869 6 ' ). Dat deze hele kwestie v66r Van
Houtens initiatief een punt van intense publieke belangstelling was, kan
inderdaad moeilijk Worden volgehouden.
Conclusie

Wat was nu de betekenis van de wet die het coalitieverbod ophief maar de
individuele bedrijver van dwang en geweld tegen werkwilligen forse gevangenisstraf in het vooruitzicht stelde? Men kan graag meegaan met het oordeel
van Brugmans dat de opheffing van het coalitieverbod te beschouwen is als
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een doorwerking van de liberale gedachte in het arbeidsrecht 66 ). Dater in de
praktijk weinig veranderde is moeilijk in te zien, al is het tegendeel - zoals
gebruikelijk in dergelijke gevallen - niet te bewijzen. Gehoord de openbare
discussies over coalitieverbod en stakingsvrijheid, gezien de niet te verwaarlozen tegenstand tegen het gematigde regeringsontwerp 0 ' ) en gelet op de juist
begonnen stakingsonrust en de toenemende strafrechterlijke repressie ervan,
ben ik eerder geneigd te vermoeden dat deze wetswijziging ook in die zin op
tijd kwam dat men, evenals elders in West-Europa, de georganiseerde arbeiders de wind uit de zeilen wilde nemen door alleen nog de individuele
staker/geweldpleger met (relatief zware) straf te bedreigen.
Misschien pleit voor de waarschijnlijkheid van deze interpretatie ook de
socialistische historiografie. Mannen als Bymholt"'), Loopuit 6917°) en
Oudegeest") oordelen weliswaar positief over de wet van 1872, maar besteden er toch slechts weinig woorden aan. Enigszins anders is dat met Hudig,
die de opheffing van het coalitieverbod tamelijk uitvoerig bespreekt, maar
van oordeel is dat de vakbeweging van de oude wetsbepalingen nooit hinder
had ondervonden. De strafvonnissen uit de jaren zestig konden zijns inziens
ook geen belemmering voor de vakbeweging zijn want het ging daarbij steeds
om deelnemers aan 'ongeorganiseerde' stakingen! ") In dat oordeel is Brugmans hem kennelijk gevolgd. Toch snijdt het geen hout, dunkt mij. Immers,
als er nog geen sprake was van klassebewustzijn en er ook nog geen georganiseerde vakbeweging bestond, dan hadden de strafbepalingen van de artt. 414416 C.P. ten eerste toch hun preventieve werking en ten tweede werden zij ter
repressie van (al dan niet georganiseerde) werkstakingen gebruikt. In dat
laatste geval functioneerden die strafbepalingen dus we! degelijk als een barriere, want zelfs de conservatieve Kamerleden in 1872 beseften dat aan de
werklieden en hun verenigingen als laatste pressiemiddel in de loononderhandelingen met de werkgevers weinig anders dan de werkstaking ter beschikking
stand. Het zou te formeel-juridisch en te weinig realistisch geredeneerd zijn
vol te houden dat die nieuwe strafbepalingen van 1872 - ook na hun vervanging in 1886") - niet gebruikt konden worden tot onderdrukking van
werkstakingen. Het begrip openbare orde is daarvoor rekbaar genoeg.
Het is misschien goed er in dit verband op te wijzen dat de meeste Kamerleden bij werkstaking aan oproer of geweld dachten "). De voorstanders van
opheffing van het coalitieverbod spraken soms zelfs uitdrukkelijk van het
toestaan van 'vreedzame' werkstaking. Nu ligt ook dat niet in de aard der
zaak, maar is het een kwestie van perceptie"). Een beknopt onderzoek naar
de opvattingen over werkstakingen tijdens de Republiek leert al dat de overheid steeds werkstaking zonder meer gelijkstelde met muiterij, seditie en
oproer' 0 ). Het is dan niet verwonderlijk als men in 1872, onder de indruk van
de gebeurtenissen in Parijs, beangstigd door de revolutionaire taal van de Internationale, en met de stakingen van 1869 nog vers in het geheugen bij
werkstakingen direct aan ongeregeldheden dacht. De angst voor 'Engelse
toestanden' zat bij sommigen diep ").
Ik meen dan ook de conclusie te mogen trekken dat weliswaar aan het
recht van vereniging sinds 1855 weinig andere belemmeringen in de weg wer-
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den gelegd en dat inderdaad het verenigingsleven bloeide "). Maar dat anderzijds toch zowel de artt. 414-416 C.P. als de wet van 1855 en de wet van 1872
zodanige beperkende bepalingen kenden, ontleend aan de openbare orde, dat
een preventieve en repressieve werking waarschijnlijk moet worden geacht.
Daaraan ontleent die laatste wet dan ook haar, kortstondige, belang - zelfs
als men niet zover wil gaan als destijds de liberale hoogleraar in het arbeidsrecht, Van Esveld, die in 1972 schreef: , ,Onze sociale wetgeving begint met de
afschaffing van het coalitieverbod'"').
BIJLAGEN
1. Wetsteksten

A. Code Penal. Edition officielle/ Wetboek van Strafregt. Officieele uitgave. Amsterdam en Rotterdam 1811, p. 257 en 259: Boek 3, titel 2, hoofdstuk
2 Misdaden enz. tegen eigendommen, vijfde onderafdeeling Schending der
reglementen of verordeningen betrekkelijk handwerken of fabrieken, koophandel en kunsten:
Art. 414. Alie onderlinge zamenspanning of vereeniging van de genen, die
handwerkslieden in 't werk stellen, strekkende om tegen regt en billijkheid
een vermindering van het werkloon door de drijven, wanneer zij van een
poging of aanvang van uitvoering gevolgd wordt, zal gestraft worden met
gevangenzetting voor zes dagen tot een maand, en een geldboete van tweehonderd tot drieduizend franken.
Art. 415. Alie onderlinge zamenspanning of vereeniging van de zijde der
werklieden, om te gelijker tijd het werk te doen ophouden, het werk in een
fabriek of werkplaats te verbieden, het te werk komen en blijven voor of na
zeker uur te beletten, en in 't algemeen, om den arbeid te doen staken, te beletten of duurder te maken, zoo wanneer er eenige poging in het werk gesteld
of een aanvang met de uitvoering gemaakt is, zal gestraft worden met een gevangenis van ten minste een maand, en ten hoogste drie maanden. De hoofden of aanleggers zullen gestraft worden met een gevangenzetting van twee tot
vijf jaren.
Art. 416. Ook zullen gestraft worden met de straffen bij het vorig artykel
gesteld en met in acht neming van hetzelfde onderscheid, de werklieden die
eenige boete, verbod, ontzegging, of eenige proscriptie onder den naam van
vervloeking of verdoeming, of wat benaming het zijn mag, uitgesproken of
aangezegd zullen hebben, het zij tegen de fabriekuestuurders en ondernemers
van werken, het zij tegen elkander.
In het geval van dit en het vorig artykel, zullen de hoofden of aanleggers van
het wanbedrijf, na het uiteinde van hun straf, onder toezigt van de hooge
policy gesteld mogen worden voor ten minste twee en ten hoogste vijf jaren.

B. Ontwerp van wet tot vervanging van de artikelen 414, 415 en 416 van het
Wetboek van Strafregt door andere bepalingen. Uit: Bijlagen tot de Handelingen Tweede Kamer 1870-71, 1667 (113.2) en 1871-72, 149 (40.2).

106

COALITIEVERBOD EN STAKINGSVRJJHEID

Art. I. Al wie inbreuk heeft gemaakt of gepoogd heeft inbreuk te maken
op eens anders vrijheid in de uitoefening van zijn arbeid of nijverheid, wordt
gestraft:
met gevangenisstraf van eene maand tot twee jaren en geldboete van vijf en
twintig tot vijf honderd gulden, te zamen of afzonderlijk, indien dit geschied
is door geweld, door ontneming of beschadiging van werktuigen of gereedschap, door bedreigingen met eenig strafbaar feit of door bedriegelijke handelingen;
met gevangenisstraf van zes dagen tot drie maanden en geldboete van acht
tot twee honderd gulden, te zamen of afzonderlijk, indien dit geschied is
door beleediging of door deelneming aan zamenscholingen in of bij fabrieken, werkplaatsen of woningen van eigenaars of bestuurders dier inrigtingen.
Art. 2. Artikel 463 van het Wetboek van Strafregt en artikel 20 der wet van
29 Junij 1854 (Staatsblad no. 102) zijn toepasselijk op de gevallen bij deze
wet voorzien.
Art. 3. Zijn afgeschaft de artikelen 414, 415 en 416 van het Wetboek van
Strafregt en de artikelen 19 en 20 van Titel II der wet van 6 October 1791.
C. Wet van 12 April 1872, tot vervanging van de artikelen 414, 415 en 416 van
het Wetboek van Strafregt door andere bepalingen (Staatsblad no. 24).
Art. I . Al wie inbreuk heeft gemaakt of gepoogd heeft inbreuk te maken
op eens anders vrijheid in de uitoefening van zijn arbeid of nijverheid, wordt
gestraft:
met gevangenisstraf van eene maand tot twee jaren en geldboete van vijf en
twintig tot vijf honderd gulden, te zamen of afzonderlijk, indien dit geschied
is door geweld, door wegneming, beschadiging of onbruikbaarmaking van
werktuigen of gereedschap, door bedreigingen met eenig strafbaar feit of
door bedrieglijke handelingen;
met gevangenisstraf van zes dagen tot drie maanden en geldboete van acht
tot twee honderd gulden, te zamen of afzonderlijk, indien dit geschied is
door beleediging of door deelneming aan zamenscholingen; alles voor zoover
bij eenige wet tegen de feiten bij de twee vorige zinsneden bedoeld, geene
zwaardere straffen zijn bedreigd.
Art. 2. Artikel 463 van het Wetboek van Strafregt en artikel 20 der wet van
29 Junij 1854 (Staatsblad no. 102) zijn toepasselijk op de gevallen bij deze
wet voorzien.
Art. 3. Zijn afgeschaft de artikelen 414, 415 en 416 van het Wetboek van
Strafregt en de artikelen 19 en 20 van Titel II der wet van 6 October 1791.
D. De wet van 12 april 1872 werd bij de invoering van het Nederlandse wetboek van strafrecht in 1886 afgeschaft. De betreffende bepalingen werden
toen ondergebracht bij art. 284. Zie H. J. Smidt ed., Geschiedenis van het
Wetboek van Strafrecht. II (Haarlem 1891), 442:

Art. 284. Met gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden wordt gestraft:
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I hij die een ander door geweld of bedreiging met geweld wederrechtelijk
dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden;
2 ° hij die een antler door bedreiging met smaad of smaadschrift dwingt iets
te doen, niet te doen of te dulden.
In het geval onder 2° omschreven, wordt het misdrijf niet vervolgd dan op
klachte van hem tegen wien het gepleegd is.
0

II. Schema parlementaire behandeling wetsontwerp tot vervanging artt. 414-

416 Code penal

Hand. 1869-70
326-327 Van Houten spreekt zich uit tegen de artt. (26.11.1869)
366
antwoord van de minister van justitie, Van Lilaar (29 .11.1869)
372
reaktie van Van Houten (29 .11.1869)
845
Van Houten komt op de kwestie terug (18-2-1870)
minister van Lilaar kondigt verzending van wetsontwerp naar
Raad van State aan (18.2.1870)
Hand. 1870-71
305-308 Interpellatie van Van Houten (10.3.1871)
Bijl. 1870-71
1667
113.1
113 .2
1668-9 113.3
113.5
1752
1886-8 113 .5

Kon. Boodschap (30.4.1871) zie Hand. 1870_71 613
Ontwerp van wet
'
Memorie van toelichting (get. J. A. Jolles)
( = 4) Verbetering van drukfeilen
Voorlopig verslag (8. 7 .1871) zie Hand. 1870-71, 986

Bijl. 1871-72
149
40. l Kon. Boodschap (29.9.1871)
40.2 Ontwerp van wet
149-51
40.3 Memorie van toelichting (en antwoord) (get. J. A. Jolles)
met bijlage: ,,Overzigt der vervolgingen en veroordeelingen wegens overtreding van art. 415 Wetboek van Strafregt, 1850-1869."
40.4 Voorlopig verslag (14.11.1871)
583-85
1063-64 40.5 Memorie van beantwoording (dee. 1871 ; get. J . A. Jolles)
40.6 Eindverslag (14.12.1871)
1064
40.7 Missive (16.2.1872)
1281
1282-83 40.8 met bijlagen: Staat A: Getal zaken betreffende overtredingen van art. 415 Wetboek van Strafregt bij de arrondissements-regtbanken gedurende het twintigjarig tijdvak 18501869 behandeld
1284-91
Staat B: Nadere omschrijving der in Staat A vermelde
zaken
40.9 ?
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40. 10-12 Amendementen van Van Beyma en Bredius; m1ss1ve
van minister (7.3.1872) die het amendement van Bre-

dius overneemt
Hand. 1871-72
113
Benoeming commissie rapporteurs (14.10.1871)
Godefroi vraagt details over bijlage bij MvT (40.3) (20.12.1871)
714
806-33, Algemene beraadslagingen over wetsontwerp 40 (4 tot 9.3. 1872)
835-52, 854-67, 870-76
[819: Petitie van de Vereeniging tot Bevordering Fabriek- en

883-86

Handwerksnijverheid in Nederland, te 's-Gravenhage,
houdende adhesie met wetsontwerp (5.3.1872)
854: Rapport commissie verzoekschriften over voorgaande
petitie
854: twee amendementen van Van Beyma en Bredius (zie Bijl.
p. 1344)
870: regering neemt amendement-Bredius over; Van Beyma
trekt bet zijne in
870: Van Houten en S,midt dienen twee amendementen in
875: eerste amendement-Van Houten-Smidt aangenomen,
tweede verworpen
876: stemmen staken over art. 1 wetsontwerp (36 tegen 36)]
art. 1 aangenomen met 37 tegen 34
artt. 2 en 3 zonder hoofdelijke stemming aangenomen
wetsontwerp aangenomen met 37 tegen 34 stemmen

Handelingen Eerste Kamer 1871-72
wijziging in tekst wetsontwerp (4.4.1872)
250
268-69 Voorlopig verslag commissie van rapporteurs (6.4.1872)
269-70 Memorie van antwoord (get. J. A. Jolles)
Eindverslag (8.4.1872)
287-301 Algemene beraadslagingen (10.4. 1872)
[301: wetsontwerp aangenomen met 24 tegen 11 stemmen]

NOTEN BIJ HOOFDSTUK VI
') I. J. Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw, 1813-1870.
Utrecht-Antwerpen 1978 (deze 11 e druk is gelijk aan de achtste, laatst gewijzigde,
druk uit 1970), 188.
') Zie J. Giele en G. J . van Oenen, Th. van Tijn en H. A. Diederiks in het Mededelingenblad. Orgaan van de Ned. Ver. tot Beoefening van de Sociale Geschiedenis nrs .
45 en 46 (1974) en de voortzetting in het Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis nrs. I
(mei 1975), 4 (febr. 1976).
') Brugmans, De arbeidende klasse, 186.
') Brugmans, De arbeidende klasse, 188 en 249.
' ) Brugmans, De arbeidende klasse, 186 noot 3 en 250 noot I.
' ) R. Feenstra, 'Enkele opmerkingen over de invoering der Franse wetgeving in Nederland', Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 20 (1952), 344-351.
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') Tekst o.a. in C. J. Fortuijn ed. Verzameling van wetten, besluiten en andere
regtsbronnen van Franschen oorsprong, in zooverre deze, ook sedert de invoering der
nieuwe wetgeving, in Nederland van toepassing zijn. II (1799-1807). Amsterdam 1840,
248-251; vgl. daarbij (L. Metman, A. de Pinto en N. Olivier) Rapport der Commissie
van onderzoek aangaande de alsnog hier te lande vigerende wetten en verordeningen
van Franschen en anderen oorsprong, benoemd bij K.B. van 5 Februarij 1849 (Staatsblad no. 5). Eerste Gedeelte, 's-Gravenhage 1850, 97 (sub 99).
' ) Voor de verdere wetsgeschiedenis die terugvoert naar 1791 (afschaffing der gilden
en wet Le Chapelier) verwijs ik naar hoofdstuk I van de diss. van Monnik (zie volgende noot).
') J. H. Monnik, Bescherming van arbeidswilligen in de artikelen 284 en 426 bis
Wetboek van Strafrecht. Wageningen 1907 (diss. VU Amsterdam), 55 .
") Monnik geeft er een overzicht van: Bescherming van arbeidswilligen, 50-54.
") Brugmans, De arbeidende klasse, 250.
12
) J. van Gigch ed., Wet regelende en beperkende <le uitoefening van het regt van
vereeniging en vergadering. Naar aanleiding der daaromtrent gehouden beraadslagingen, met aanteekeningen voorzien. Gorinchem 1855, 16. Vgl. E. van Raalte, Het recht
van vereeniging en vergadering in Nederland. Alphen aid Rijn 1939.
1
' ) Handelingen Tweede Kamer (verder afgekort als Hand.) 1871-72, 807 (4 maart
1872).
1
' ) Bijlagen tot de Handelingen Tweede Kamer (verder: Bijl.) 1850-51, 461: verslag
commissie rapporteurs over wetsontwerp recht van vereeniging (xxix. 4), ondertekend
door Groen van Prinsterer, Dullert, Meeussen, van Eck en Metman.
1
' ) J.C. J. van der Schalk, Art. 414 en 415 van den Code Penal beschouwd in verband met de theorie van het loon. Leyden 1853 (diss.) 5; ook geciteerd door Brugmans, De arbeidende klasse, 250 n. 6. Het boek van Van der Schalk werd al in 1872
door de eerste spreker in het Kamerdebat, Godefroi, aangehaald: Hand. 1871-72, 807
(4 maart 1872).
1
' a) J . W. Bosch, 'Nederlandsche vertalingen van Franse wetten en werken van
Franse juristen in de jaren 1810-1813. Enkele inleidende aantekeningen' Tijdschrift
voor Rechtsgeschiedenis 25 (1957), 345-384.
1
•) Van der Schalk, Art. 414 en 415, 10-13. Voor de strafbaarheid moest een 'paging' en een 'begin van uitvoering' bewezen kunnen worden: ibidem, 17. Mij dunkt,
dat dit 'begin van uitvoering' in principe een veel breder strafbaar terrein bestrijkt dan
de ,,bepaalde handelingen der verenigde personen" van Brugmans schijnen te suggereren: De arbeidende klasse, 186.
1
' ) Van der Schalk, Art. 414 en 415, 54 vv.
11
) Van der Schalk, Art. 414 en 415, 41-42.
1
' ) Van der Schalk, Art. 414 en 415, 42.
20
) Monnik, Bescherming van arbeidswilligen, 55: ,,Elke werkstaking had strafrechtelijk moeten vervolgd worden, maar het Openbaar Ministerie stelde alleen dan eene
strafactie, wanneer ze gepaard waren gegaan met gewelddadigheden of ordeverstoringen. Men vergat kortweg dat deze artikelen in den Code Penal stonden om de industrie
te beschermen en men deed alsof ze de bedoeling hadden de openbare rust te handhaven." en hij voegt er aan toe: ,,Sterker bewijs dat er in dit opzicht van klassejustitie
geen sprake was, is er zeker we! niet te vinden ." In deze geest ook G. F. Ornstein,
Vrijheid van vakorganisatie. Amsterdam 1940 (diss. Leiden), 6.
21
) Geciteerd bij Brugmans, De arbeidende klasse, 250 n. 3-5 .
22
) J . de Bosch Kemper, Handleiding tot de kennis van het Nederlandsche staatsregt
en staatsbestuur. ( = Handleiding tot de kennis van de wetenschap der zamenleving en
van het Nederlandsche staatsregt, dee! 3.) Verm. uitg. Amsteram 1865, par. 349 (over
verenigingsrecht zie aldaar par. 36).
" ) M. J . de Witt Hamer, De arbeidersvereenigingen. Leiden 1866 (diss.).
" ) De Witt Hamer, De arbeidersvereenigingen, 102-103.
" ) Behalve de al genoemde wijs ik nog op J. G. Gratama Wzn, Het recht van vereeniging en vergadering. Groningen 1890 (diss.) 6-8, 26-27 en vooral op J. Valkhoff, Een
eeuw rechtsontwikkeling. De vermaatschappelijking van het Nederlandse privaatrecht
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sinds de codificatie (1838). 2e herz. druk . Amsterdam 1949, 135-136 (in het kader van
par. 3 'De vereniging') .
") Brugmans, De arbeidende klasse, 251-252; G. M. Bos, Mr. S. van Houten. Analyse van zijn denkbeelden, voorafgegaan door een schets van zijn !even. Purmerend
1952 (diss. Amsterdam) 32-33 en 50-53; Monnik, Bescherming van arbeidswilligen, 5663.
") F. Worthmann, 'Geschichte des Coalitionsverbots und seiner Aufhebung in den
Niederlanden' Zeitschrift fiir die gesammte Staatswissenschaft 32 (1876) 320-351 en
583-630.
21
) Hand. 1869-70, 327 (26 november 1869).
") Hand. 1869-70, 845 (18 februari 1870).
") Hand. 1870-71, 306-307 (10 maart 1871).
") Hand. 1870-71, 307 (10 maart 1871): ,,Bij de groote vrijheid, die ik gaarne mijnerzijds zou willen toekennen aan den arbeider met betrekking tot zijn werk, moet
toch de vrijheid van anderen om te arbeiden niet minder worden gehandhaafd." Van
Houten repliceerde daarop: ,,lk moet hem (de minister) doen opmerken dat ook ik die
vrijheid (van hen die bij een werkstaking het werk willen voortzetten) volkomen ongeschonden wil behouden. Het verschil is alleen dat naar mijn oordeel tegen de belemmering aan die vrijheid door de gemeentewet en de gewone strafwet behoorlijk is voorzien." (Ibidem.)
") Hand. 1870-71, 308 (10 maart 1871).
") S. van Houten, De regtstoestand der werklieden in Nederland. Ontwerp van wet
met memorie van toelichting. 's-Gravenhage 1870, herdrukt in zijn Vijfentwintig jaar
in de Kamer (1869-1894). (Deel I:) Eerste periode, tot aan den dood van Thorbecke
(1869-1872). Haarlem 1903, 285-308; aldaar op 73 en 222-242 ook de teksten van de
voornaamste redevoeringen van Van Houten over deze kwestie.
") Bijl. 1870-71, 1886-1888 (8 juli 1871) en 1871-72, 583-585 (14 november 1871).
") Bijl. 1870-71, 1668-1669; Bijl. 1871-1872, 149-151 en 1063-1064 (memorie van
beantwoording).
16
)
Hand. 1871-72, 820 (5 maart 1872; Oldenhuis Gratama), 822 (De Bruyn Kops),
828 (Lenting).
" ) Hand. 1871-72;· 813 en 815 (4 maart 1872; Wintgens).
" ) Hand. 1871-72, 822 (5 maart 1872; De Bruyn Kops), 816 (4 maart 1872; Heemskerk Azn).
") Hand. 1871-72, 816 (4 maart 1872; Heemskerk Azn); vgl. J. J. Huizinga, J.
Heemskerk Azn (1818-1897), conservatief zonder partij, z.pl. 1973 (diss. Leiden), 108.
0
' ) Hand. 1871-72, 811 (4 maart 1872).
") Hand. 1871-72, 816 (4 maart 1872) en 847-848, 851 en 862 (6 en 7 maart 1872).
Zie E. Villetard, L'histoire de I' Internationale. Paris 1872.
") Bijl. 1871-72, 1063 (schriftelijke memorie van beantwoording; december 1871).
Ook geciteerd (?) door H. van den Berg, P. Fortuyn en T. Jaspers, De ontwikkeling
van het stakingsrecht in Nederland. Nijmegen 1978, 14; ook hun verwijzing naar
Drenth schljnt onjuist (H. Drenth, 'Het stakingsrecht en de socialistische beweging'
Socialisme en Democratie 17 (1960) 172-182. Overigens wees Heemskerk Azn deze
opvatting van de minister resoluut af: Hand. 1871-72, 817 (4 maart 1872).
") Hand. 1871-72, 812-813 (4 maart 1872; Wintgens), 825-826 (5 maart 1872; De
Brauw).
") Bijl. 1870-71, 1668 (april 1871).
") Emile Ollivier, Commentaire de la loi du 25 mai 1864 sur !es coalitions. Paris
1864. Ollivier staat op het standpunt dat greve ongetwijfeld een mogelijk gevolg van
coalition is, maar an sich geen coalition is. Coalitie is ook geen association meent hij:
,,On s'associe pour poursuivre, a !'aide d'une action commune continuee pendant un
certain temps, la realisation d'une affaire ou d'une idee; on se coalise pour obtenir par
une action commune d'une duree restreinte un changement dans !es conditions du
travail." (aldaar, 43) .
In de Tweede Kamer werd nog gewezen op twee andere Franse verhandelingen: Anselme Batbie, Greves et coalitions. Paris 1867 (vgl. ook diens 'La question des salaires et
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des greves' Revue des Deux Mendes 69 (mai/juin 1867) 960-984) en Eugene d'Eichtal,
'Les coalitions de patrons et d'ouvriers' Revue des Deux Mendes 98 (mars/ avril 1872)
188-213. Zie Hand.. 1871-72, 813 (Wintgens; zie ook 806 Godefroi) en 837 en 842 (minister Jolles) . Merkwaardig beknopt over de Franse coalitiewetgeving zijn E. Shorter
en C. Tilly, Strikes in France 1830-1968. Cambridge 1974 en Michelle Perrot, Les
ouvriers en greve. France 1871-1890. Parijs-Den Haag 1974.
") P-J . Proudhon, De la capacite politique des classes ouvrieres. Paris 1865, 421.
Het was S. van Houten die de Kamerleden op het laatste hoofdstuk in dat boek attendeerde: Hand. 1871-72, 833 (5 maart 1872) en de reaktie van Wintgens op 844 (6
maart); vgl. ook 845 (Van Houten) en 855 (Van Zinnicq Bergmann).
47
)
Het concept-advies heb ik teruggevonden op het ARA Den Haag, Tweede Afdeling, archief Raad van State nr. 1008 (chronologische index 1870) sub 5 april 1870 No.
10, 25 april No. 13, 10 mei No. 12 en 17 mei No. 8 (zie nr 272: bijlagen). In het advies
was de Raad van State overigens positief. Vgl. ook Hand. 1869-70, 845 (18 februari
1870; minister van justitie Van Lilaar) en 1870-71, 307 (10 maart 1871, minister van
justitie Jolles).
") Hand. 1870-71, 307 (10 maart 1871) en 1871-72, 838 (6 maart 1872) De mededeling van minister Jolles wordt bevestigd door de onlangs uitgegeven notulen van de
Staatscommissie voor de zamenstelling van een Wetboek van Strafregt 1870-1876. Notulen (4 delen) en Bijlagen Nrs. 1-170 (7 banden). Tilburg (Vakgroep Strafrecht en Criminologie van de KH) 1976: Notulen I, 185 (2le vergadering van 13 maart 1871, missive van de minister van justitie); 198-204 bespreking van het toegezonden wetsontwerp
en formulering van een advies (alternatieve tekst); Bijlagen I, 198-201 (sub N. 25) Notitie van commissie-voorzitter Mr. J . de Wal; 191 -197 advies aan de minister 24 maart
1871; 202-204 nadere opmerkingen d.d. 4 april 1871 van commissielid Mr. A. A. de
Pinto naar aanleiding van de hem ter ore gekomen ministeriele opdracht aan de afd.
wetgeving van het departement tot herformulering van de tekst van het wetsontwerp;
Notulen I, 208-209 (23e vergadering; 8 april 1871) vertrouwelijke bespreking van De
Pinto's nadere opmerkingen. Op 30 oktober 1871 kwam deze materie opnieuw, nu in
verband met het ontwerp-wetboek, in de staatscommissie ter sprake: Notulen I, 351.
") Hand. 1871 -72, 714 (20 december 1871).
") Bijl. 1871 -72, 149-150 (waar 136 dagvaardingen en 71 veroordelingen geboekt
worden); Bijl. 1871-72, 1281-1291 (12 februari 1872).
") Welsprekend verwoord door de conservatief-liberale tegenstander van partiele
wetswijziging Godefroi: Hand. 1871 -72, 808 (4 maart 1872); op 809 bracht hij de beruchte zaak-De Vletter nog ter sprake.
") Zie verder Bijl. 1870-71 , 1668 (wet van 1849), 1669, 1888; 1887 (beperkende
ontwerp-wet 1871); Bijl. 1871-72, 584 (1871); Hand. 1871-72, 813 (1849), 827 en 840
(1864), 809, 810, 837. Over de rot van Emile Ollivier nog: Bijl. 1870-71, 1888; Bijl.
1871 -72, 151 noot; Hand. 1871-72, 810 en 813 .
") Bijl. 1870-71, 1668, 1669 en 1888; Hand. 1871-72, 806, 810, 817, 840 en 863.
") Bijl. 1871-72, 150; Hand . 1871-72, 823, 827, 830 (Mackay over de 'Equitable
Courtcils of Conciliation Act' van 1867) en 846.
" ) Bijl. 1871-72, 150; Hand. 1871-72, 827 . Vgl. daarbij K. Ebert, ' Der industrielle
Arbeitsvertrag in der 6sterreichischen Gesetzgebung und Rechtswissenschaft des 19.
Jahrhunderts' Zeitschrift der Savigny-Stiftung fiir Rechtsgeschichte. Germanistische
Abteilung 92 (1975), 143-173 en de daar in noot 47 genoemde monografie.
" ) Bijl. 1870-71, 1888; Bijl. 1871-72, 150, 151 en 584; Hand. 1871-72, 817, 857 en
861 (Van Houten over par. 240 Strafwetboek Noordduitse Bond), 865. Zie thans ook:
P . Kogler, Arbeiterbewegung und Vereinsrecht. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des B.G.B. Berlin 1974. Aan diens literatuur kan nog worden toegevoegd Th. Loewenfeld, 'Kontraktbruch und Koalitionsrecht im Hinblick auf die Reform der deutschen Gewerbegesetzgebung' Archiv fiir Soziale Gesetzgebung und Statistik 3 (1890),
383-488. Zie verder C.-H . Germelmann, Theorie und Geschichte des Streikrechts.
Darmstadt 1980 (Ertrlige der Forschung, Band 140).
" ) Bijl. 1871-72, resp. 584 (par. 3) en 1063-1064. Over de juridische implicaties van
het instrument der 'erkenning' en 'verlening van rechtspersoonlijkheid' zie de rechts-
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vergelijkende studie van F. M. Huussen-de Groot, Rechtspersonen in de 19e eeuw.
Een studie van privaatrechtelijke rechtspersonen in de I 9e-eeuwse wetgeving van
Frankrijk, Nederland en Duitsland. Leiden-Zwolle 1976 (diss.), 102-105.
") Hand. 1871-72, 843 (6 maart 1872).
") Hand. 1871-72, resp. 850 (citaat Jolles en Wintgens) en 851 (citaat Jolles).
") Hand. 1871-72, 819 (5 maart 1872) en 854; 830 (Mackay), 839 (Godefroi);
Handelingen Eerste Kamer 1871-72, 275 (9 april 1872), 289, 290.
") Brugmans, De arbeidende klasse, 255-256.
") Algemeen Handelsblad 7 en 8 juli 1869: hoofdartikelen 'Werkstaking', in de Kamer aangehaald door Godefroi, Hand. 1871-72, 808 en 810 (4 maart 1872). Het hoofdartikel van 10 juli 1869 werd de aanleiding tot publikatie van de bekende brochure van
'Een Werkman' Open brief aan den schrijver van het Hoofdartikel voorkomende in
het Algemeen Handelsblad van 10 Juli 1869 'De werklieden en hunne opruijers'.
Amsterdam 1869, vgl. J. J. Giele, De eerste Internationale in Nederland. Een onderzoek naar het ontstaan van de Nederlandse arbeidersbeweging van 1868 tot 1876.
Nijmegen 1973, hoofdstuk 2.
·
") Algemeen Handelsblad 8 juli 1869. Deze visie vindt men m.m. terug bij de socialist Jos. Loopuit die, veel later, schreef: ,,Het recht van werkstaking is in zekeren zin
oorlogsrecht, omdat werkstaking oorlog is, maar daarom behoeft er op industrieel terrein niet noodwendig immer oorlogstoestand te heerschen?" Jos. Loopuit en H. Smissaert, Het recht van werkstaking. Baarn 1906 (Serie 'Pro en Contra' II, 5), 11.
") Het Vaderland 7 juni 1870 (Bijvoegsel) 'Samenspanning der werklieden, Art.
415 van Strafrecht'. Hierop wees Van Zinnicq Bergmann in Hand. 1870-71, 308 (10
maart 1871).
") D. J. R. Brants, Recht - Vrijheid - Orde. Gedachten over wijziging der Nederlandsche strafwetgeving ten aanzien van vereeniging van ondernemers en werklieden.
Amsterdam 1871 (gedateerd: april) 14-15, 20-21.
") Brugmans, De arbeidende klasse, 252.
") In de Tweede Kamer werd het, gewijzigde, regeringsontwerp slechts met een
krappe meerderheid van 37 tegen 34 stemmen - met Van Houten als grote afwezige aangenomen: Hand. 1871-72, 886-887 (9 maart 1872). In de Eerste Kamer was de
stemmenverhouding 24 tegen 11: Handelingen Eerste Kamer 1871-72, 301 (10 april
1872).
") B. Bymholt, Geschiedenis der arbeidersbeweging in Nederland. 2 din. Amsterdam 1976 (herdr. ed. 1894) I, 94-95.
69170
) Loopuit, Het recht van werkstaking (zie noot 63), 2. Hij bepleitte omzetting
van de - in 1903 verder beperkte - stakingsvrijheid in een stakingsrecht, omdat een
werkstaking z.i. niet als contractbreuk mocht worden geinterpreteerd.
") J. Oudegeest, De geschiedenis der zelfstandige vakbeweging in Nederland. 2 din.
Amsterdam 1926-32, I 20 (,,Zoo ontstond in het laatste der jaren '60 een beweging tot
afschaffing van deze wetsartikelen, die tenslotte in 1872 leidde tot de opheffing (van
het coalitieverbod), waardoor de vrijheid van vereeniging werd toegelaten. "!), 39, 80.
") D. Hudig jr., De vakbeweging in Nederland 1866-1878. Amsterdam 1904 (diss.),
120 en 121. Ronduit onjuist is de korte passage die Giele, De Eerste Internationale in
Nederland, 33 aan de wet van 1872 besteedt. G. Harmsen en B. Reinalda, Voor de
bevrijding van de arbeid. Beknopte geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging.
Nijmegen 1975, 46 en 437.
") De wet van 12 april 1872 werd bij de invoering van het Nederlandse wetboek van
strafrecht in 1886 afgeschaft. Ervoor in de plaats kwam art. 284 (zie tekst hierna in
Bijlage I). Vgl. H. J. Smidt ed. Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht. Volledige verzameling van regeeringsontwerpen, gewisselde stukken, gevoerde beraadslagingen, enz. 2e druk, herzien en aangevuld door J. W. Smidt. 5 din. Haarlem 1891-1901,
II (1891) 442-446. De wijzigingen door de wet van 11 april 1903 (Stb. IOI), aangebracht na de spoorwegstakingen, vindt men aldaar in dee! V (1901 [ = 1903]), 525-700;
zie daarbij ook A. J.C. Rilter, De spoorwegstakingen van 1903, een spiegel der arbeidersbeweging in Nederland. Leiden 1935 (herdr. Nijmegen 1978). Verder: D. J. den
Beer Poortugael, Opmerkingen naar aanleiding van Art. 284 Wetb. van Strafr. Leiden
1891 (diss.) en N. A. M. van Aken, Verboden vereenigingen. Leiden 1895 (diss.).
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") Hand. 1870-71, 308 (10 maart 1871; Van Zinnicq Bergmann); Bijl. 1871-72, 583
en 584 (14 november 1871).
") Met hetzelfde probleem worstelde men in het begin van deze eeuw toen de arbeidsverhoudingen in de veranderde industriele samenleving met haar vakverenigingen
moest worden gecodificeerd. Verbaasd constateert een promovendus dan: ,,Met het
recht van werkstaking wordt zonderling gesold. Sommigen bedoelen er mee, dat sinds
de wet van 12 April 1872 (in Frankrijk sinds de wet van 1864) de werkstaking niet meer
valt binnen het gebied der strafwet.": J . C. van Kempen, Het juridisch karakter der
werkstaking en hare gevolgen, in verband met het ontwerp arbeidscontract. Amsterdam 1907 (diss.), 17. Zie ook P.A. Diepenhorst, De Nederlandsche arbeidswetgeving.
2 din. Utrecht 1921-30, I 46-47; A. N. Molenaar, Arbeidsrecht, I: Algemeen gedeelte.
Zwolle 1953, 37, 70, 114 vv.; M. G. Levenbach, De vakvereenigingen in het Nederlandsche recht. Leiden 1929, 13-16.
") Zie vooral bij G. W. Kernkamp, 'De ,,droogscheerderssynode". Eene bijdrage
tot de geschiedenis van de lakenindustrie in Holland in de 17e en !Se eeuw' Geschiedkundige opstellen uitgegeven ter eere van H. C. Rogge. Leiden z.j ., 85-132: p. 87, 98,
103, 105, 130; N. W. Posthumus ed., Bescheiden betreffende de provinciale organisatie der Hollandsche lakenarbeiders (de zgn. Droogscheerderssynode). Utrecht 1937
(Werken Hist. Gen. 3e serie nr 38) nrs. I, 5, 9, 41, 56, 59. (Leidse strafvonnissen tegen
stakingsleiders/oproerlingen vindt men thans bij H. M. van den Heuvel, De criminele
vonnisboeken van Leiden 1533-1811. Leiden 1978, o.a. 218-219, 319-321, 356-357,
367.) Verder: N. W. Posthumus, De neringen in de Republiek. Amsterdam 1937 (Mededeelingen KNAW, afd. Letterkunde di. 84 serie B nr 1) 28-29; J. G. van Dillen, Van
rijkdom en regenten. Handboek tot de economische en sociale geschiedenis tijdens de
Republiek. 's-Gravenhage 1970, 465-466, en vooral R. Dekker, 'Oproeren in de provincie Holland 1600-1750. Frequentie en karakter, relatie met conjunctuur en repressie' Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 3 (1977), 299-329. Uit J. R. Bruijn en E. S.
van Eyck van Heslinga eds., Muiterij. Oproer en berechting op schepen van de VOC,
Bussum 1980, blijkt dat ook het scheepsvolk maar weinig andere pressiemiddelen dan
werkstaking ter beschikking stonden.
") Vgl. Bijl. 1870-71, 1668 en 1669. lk hoop ook op zijn minst de indruk te hebben
gegeven dat het negatieve oordeel van Hudig over het Kamerdebat - ,,Bij de behandeling kwam weinig belangrijks in het debat" , De vakbeweging in Nederland, 120 volstrekt misplaatst is. Integendeel geven de debatten een goed inzicht in het denken
over sociale en economische wenselijkheden mogelijkheden: kinderarbeid, vrouwenarbeid, arbeidershuisvesting enz. kwamen eveneens ter sprake, zie bijv. Hand. 1871-72,
811, 815 (4 maart 1872; Van Zuijlen van Nyevelt en Wintgens).
") E. Abma, , Verenigingen in verleden, heden en toekomst' Drift en Koers. Een
halve eeuw sociale verandering in Nederland. 3e dr. Assen 1968, 287-316 die eveneens
pas sinds 1866 arbeidersverenigingen signaleert (297-298).
") N. E. H. van Esveld, 'Een eeuw vakverenigingsvrijheid' Sociaal Maandblad
Arbeid 27 (1972) 235-239 (citaat 235).

VII

P ATENTBELASTING EN ECONOMISCHE STRUCTUUR
Leeuwarden 1870-1890*)

door
G. COLLENTEUR, T. DANKERT EN
W. TERWISSCHA VAN SCHELTINGA
Inleiding

De belangstelling die bestaat voor stadsgeschiedenis komt niet alleen tot
uiting in een toenemende beoefening van deze specialisatie, maar ook in een
groeiend theoretisch, methodisch en technisch apparaat dat de historicus bij
de beoefening van het vak ter beschikking staat. Daarbij is stadsgeschiedenis
vooral het domein geworden van de sociaal-economische geschiedenis, waarbinnen zij zich ontwikkelt als een subdiscipline. Een dee! van de recente
geschiedschrijving met betrekking tot steden tendeert in de richting van een
integrale beschrijving van de stad. Daarbij ligt dan de nadruk op de sociale,
economische, politieke, demografische en planologische ontwikkelingen in
hun onderlinge samenhang binnen die stad. Cruciaal hierbij is dat de mens
juist in het aangeven van die onderlinge samenhang een meer centrale plaats
gaat innemen: de mens bepaalt en verbindt structuren door zijn participatie
erin. Omgekeerd hebben ook structuren invloed op het !even van mensen. In
de reconstructie van structuren, met de mens als uitgangspunt, speelt kwantitatief onderzoek een grote rol. Het is immers ondoenlijk om alle mensen
gedurende een bepaalde periode van verschillende kanten te volgen zonder
daarbij van kwantitatieve methoden en technieken gebruik te maken. Een
eerste vereiste voor een integrale beschrijving van een stad op deze wijze is
dan ook bronnen te zoeken die geschikt zijn voor kwantitatieve bewerking,
en een methode van bewerking te ontwikkelen.
Van reconstructie van sociale structuren van steden is een aantal voorbeelden bekend. Reconstructie van een economische structuur waarin de mens
het uitgangspunt vormt stuit echter op enkele moeilijkheden. Waar op sociaal terrein onder andere bevolkingsregisters uitstekende bronnen vormen
voor onderzoek naar sociale structuren, zijn dergelijke bronnen op economisch terrein nauwelijks voorhanden. AI bevatten kohieren met betrekking
tot de hoofdelijke omslag, personele belasting en dergelijke, nuttige gegevens
over inkomen en economische positie, gegevens over de aard van de economische activiteit, die aan dat inkomen ten grondslag lag, komen er niet in voor.
De enige bron die dergelijke gegevens, in combinatie met gegevens over
omzet, bedrijfsgrootte en personeelssterkte bevat, zijn de registers van de
patentbelasting.
Onderzoek op basis van de patentregisters heeft vaak Of alleen betrekking
op een zeer klein dee! van de economisch actieve _bevolking, Of er worden
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conclusies getrakken op basis van de opbrengsten van de patentbelasting. De
registers zelf zijn nooit in hun geheel aan onderzoek onderworpen. Het feit
dat er zich bij zo'n onderzoek een tweetal moeilijke prablemen voordoet is
hier mogelijk niet vreemd aan. In de eerste plaats blijkt bij gebruik van de patentregisters al snel dat er zich verscheidende aanslagen per persoon kunnen
voordoen die op verschillende plaatsen in de registers zijn genoteerd. Bij onderzoek naar een klein aantal mensen is dit euvel nog te overzien, temeer daar
een aantal van deze dubbele aanslagen onder elkaar genoteerd staan. Hoe
grater echter het aantal mensen, hoe grater het prableem. Er is echter een
tweede, en zo op het oog grater prableem verbonden aan het gebruik van de
patentregisters. De aanslagen kunnen over het algemeen onderling niet warden vergeleken, omdat ze volgens de verschillende normen tot stand gekomen
zijn. Reconstructie van de economische structuur op basis van de patentregisters, die, gezien de daarin voorkomende informatie, een uitermate
geschikt uitgangspunt lijken te vormen, kan dus pas plaatsvinden als de
genoemde prablemen tot een oplossing kunnen warden gebracht.
Bedrijven

In elk sociaal onderzoek waarbij het individu centraal staat, wordt dat individu gezien als een sociale kern, een afgerande sociale eenheid. Alie individuen zijn daardoor in de sociale sfeer onderling vergelijkbaar en voldoen
daarmee aan een conditio sine qua non van reconstructie van sociale structuren, uitgaande van de mens. Bij die reconstructie wordt echter niet gewerkt
met de mens zelf maar wordt getracht zijn sociale ,kenmerken' te reconstrueren. Zijn kenmerken in de sociale sfeer, zoals bijvoorbeeld geslaclit, leeftijd,
godsdienst en burgelijke staat warden als gegevens uit brannen opgenomen.
Die kenmerken warden gegraepeerd rand een persoon en kunnen vervolgens
kwantitatief verwerkt warden. Hierbij kunnen zowel een als meer kenmerken
tegelijkertijd in de beschouwing warden betrakken. In de economische sfeer
echter stuit een dergelijke aanpak op prablemen. Weliswaar kan ook hier het
individu als economisch wezen centraal gesteld warden en gezien warden als
afgerande eenheid maar zowel uit economisch als methodologisch oogpunt
valt hier het een en antler op af te dingen. Economisch gesproken is het nut
van een individuele economische activiteit, buiten het persoonlijk inkomen,
slechts in enkele gevallen zonder meer duidelijk. Vee! van de economische
activiteiten van de mens krijgt pas zijn economisch nut als onderdeel van het
arbeidspraces en de aard van die activiteit is slechts in het kader van een bedrijf te achterhalen '). Uit methodologisch oogpunt kan aangevoerd warden
dat de economische activiteiten van individuen niet onderling vergelijkbaar
zijn. De aard van die activiteit verschilt van bedrijf tot bedrijf, daar die activiteit dee! uitmaakt van een grater geheel. Belangrijker echter is nog dat aan
die individuele economische activiteit een aantal relevante economische gegevens niet verbonden kunnen warden. Winst, omvang, praducten en functie
zijn uit hun aard gegevens die bij een bedrijf thuis horen. Zowel de economische als de methodologische overwegingen leiden ertoe dat beter uitgegaan
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kan worden van een bedrij f als centrale eenheid bij de reconstructie van een
economische structuur. Op deze wijze worden eenmansbedrijfjes vergelijkbaar met grotere ondernemingen en blijft de mogelijkheid tot koppeling met
de sociale structuur bovendien gehandhaafd. Bedrijven immers zijn aggregaties van individuele economische activiteiten en door middel van de individuen is de koppeling met de sociale structuur mogelijk.
Economische structuur
Met het begrip structuur wordt een samenhang tussen twee gelijksoortige
elementen aangeduid. De economische structuur, die in dit artikel aan de orde komt, is opgebouwd uit bedrijven. Bedrijven zijn, evenmin als de daarin
werkende mensen, onveranderlijke grootheden: een bedrijf kan van functie
veranderen, van omvang, van plaats en dergelijke, maar ook kan een bedrijf
verdwijnen of verschijnen. Al deze veranderingen in of rondom een bedrijf
zijn van invloed op de economische structuur. Een structuur ondergaat veranderingen, verandert echter zelf ook weer van samenstelling, hetgeen tot
veranderingen in bedrijven kan leiden. Indien bijvoorbeeld een bedrijf een
goedkopere productiewijze invoert en een antler bedrijf uit concurrentieoverwegingen diezelfde, of een nog goedkopere, productiewijze gaat toepassen en
daardoor een groter marktaandeel verovert, zal de economische structuur
veranderen. De economische struktuur is dus geen onveranderlijke grootheid. Het voorbeeld suggereert echter alleen een intern veranderingsproces:
binnen de structuur veranderen bedrijven en daardoor de structuur. Oorzaken van de veranderingen kunnen echter heel wel buiten de economische
sfeer liggen. Politieke, sociaal-demografische en andere veranderingen zijn
van invloed maar kunnen ook be'invloed worden. Het is dus zaak die economische structuur zodanig te reconstrueren dat niet alleen veranderingen binnen die structuur, de interne dynamiek, bestudeerd kunnen worden, maar
ook zo dat oorzaken buiten de economische sfeer beschouwd kunnen worden
in samenhang met die structuur.
Veranderingen in een structuur zijn het gevolg van zowel interne als externe processen. Nu is die structuur zelf gebaseerd op het bestaan van bedrijven.
Vergelijking van een structuur op verschillende momenten laat zien welke
veranderingen daarin zijn opgetreden maar niet hoe die veranderingen tot
stand zijn gekomen. De veranderingen zijn het resultaat van processen die
plaats hebben gevonden in de periode tussen beide momenten. Juist die processen kunnen de hoedanigheid van die veranderingen verklaren. Informatie
met betrekking tot deze processen kan worden verkregen door het door de
tijd heen volgen van bedrijven. Hierbij staat het bestaan van bedrijven centraal; in het kader van dit onderzoek kunnen de bedrijven verzameld worden
in groepen met dezelfde jaren van verschijning in de patentregisters. Door nu
bedrijven en hun kenmerken te hergroeperen op grond van deze aanwezigheidsvormen kan een beter inzicht worden verkregen in de specifieke bijdrage
die afzonderlijke bedrijven leveren aan de uiteindelijke structuur. Voor dit
onderzoek naar de ontwikkelingen die veranderingen in een structuur veroorzaken, wordt de term ,intrastructureel onderzoek' ge,patent'eerd.
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Samenvattend: in de te reconstrueren economische structuur moet een
drietal elementen terug te vinden zijn:
- de grondslag van de structuur moet gevormd worden door de economische activiteiten van individuen. Dit maakt in een later stadium de verbinding naar andere gereconstrueerde structuren mogelijk. Bovendien kunnen veranderingsprocessen nauwkeurig worden gevolgd.
- De structuur dient te worden opgebouwd uit bedrijven om zoveel mogelijk economisch relevante gegevens te kunnen verwerken. De elementen
van de structuur zijn bovendien op deze wijze onderling vergelijkbaar.
- reconstructie dient interne veranderingsprocessen voor onderzoek toegankelij k te maken.
In onderstaand artikel wordt een methode uiteengezet en gedeeltelijk beproefd die, uitgaande van de ,Registers op het Regt van Patent' , leidt tot een
economische structuur die in beginsel aan de gestelde voorwaarden voldoet.
Het hiervoor noodzakelijke onderzoek werd gedaan in het kader van een
doctoraalscriptie ,,Belasting en economie, een onderzoek naar de waarde van
belastingbronnen voor de reconstructie van een stedelijke economie, Leeuwarden 1870-1890".
PRAKTUK VAN HET ONDERZOEK

De patentwet
Tijdens en na de Franse Revolutie werden in Nederland nogal wat beJastinghervormingen doorgevoerd. In deze tijd werd de , ,Wet op het Regt van
Patent" afgekondigd. Rond 1800 stond het begrip ,patent' voor een door de
overheid uit te reiken bewijs waardoor de houder bevoegd werd tot de uitoefening van een bepaald beroep of bedrijf. Na de opheffing van de gilden
waren er geen grenzen meer gesteld aan de vrije beroepsuitoefening. Het was
nu de opzet van de overheid om beunhazerij te voorkomen door middel van
vergunningen, patenten genaamd.
Door de enorme financiele tekorten van de toenmalige overheid werd het
vergunningenstelsel al gauw gebruikt als belastingsysteem. Deze overgang
was vrij eenvoudig, want de patentplichtigen moesten immers voor hun vergunning rechten betalen! Daarmee kochten zij het recht om een jaar Jang het
in de vergunning vermelde beroep of bedrijf uit te oefenen 2 ) .
Op 1januari1806 trad de patentwet in werking. In 1819 werd de wet geheel
herzien, waarbij deze op een aantal tot dan toe vrijgestelde beroepen van toepassing werd. Vanaf het begin is het grondbeginsel van de wet geweest dat
iedereen die enige handel, beroep, bedrijf, handwerk of nering uitoefent, tot
het nemen van patent verplicht is'). Er zijn echter enige belangrijke groepen
vrijgesteld. Ten eerste degenen die op een andere, doch vergelijkbare wijze,
werden belast, zoals landbouwers door middel van de grondbelasting. Ten
tweede zij die als te arm werden beschouwd om welke directe belasting dan
ook te betalen. Ten derde de groepen die van vitaal belang voor de samenleving werden geacht, waartoe onder andere de vissers gerekend werden.

118

PATENTBELASTING EN ECONOMISCHE STRUCTUUR

Van de tussen 1806 en 1870 afgekondigde vrijstellingen waren de belangrijkste:
- alien die verbonden waren aan kerken of kerkelijke instellingen.
- alien die in directe dienst waren van overheids- en semi-overheidsinstellingen en onderwijs.
- advocaten en kunstenaars.
- een aantal vervoerders te water.
- alien, werkzaam in de huiselijke dienstensektor.
- alleenwerkenden in geringe beroepen in de hout- en textielnijverheid.
De belasting maakte in een opzicht geen enkele uitzondering: zowel mannen als vrouwen werden belast. Gehuwde vrouwen die een belastbaar beroep
of bedrijf uitoefenden samen met hun echtgenoot, hoefden echter geen apart
patent te nemen.
Voor de vaststelling van de aanslag werden beroepen en bedrijven verdeeld
over 16 tabellen. Elke tabel kende een eigen maatstaf waarnaar belast werd:
- Tabel I: fabrieken en werkbazen, belast naar personeelssterkte van hun
bedrijven.
- Tabel II: brouwers en branders, belast naar productieomvang, azijnmakers naar productiecapaciteit.
- Tabel III: korenmolens, pelmolens, boekweitmotens en dergelijke: belast
naar de huurwaarde van de moten.
- Tabel IV: overige motens, later ook allerlei andere arbeidswerktuigen, zoats draaibanken. Voor elke in deze tabet onderscheiden categorie was een
vast absotuut bedrag (met een maximum en minimum) vastgestetd.
- Tabet V: ijzer- en metaalgieterijen, fabrieken in de chemische sektor en
andere, niet in tabet I opgenomen fabrieken: meestat belast ats in tabel
IV, soms ook naar het aantat gietovens, smeedhamers en dergetijke.
- Tabel VI: winketiers, belast naar omzet.
- Tabel VII: kramers, belast als in tabet IV.
- Tabel VIII: vreemde scharenslijpers, ketelboeters en dergetijke, belast als
in tabel IV.
- Tabel IX: naamloze vennootschappen, belast naar uitgekeerde winst.
- Tabet X: Beheerders van administratiekantoren van inschrijving op het
grootboek der nedertandsche schuld en dergelijke, belast naar het bedrag
van inschrijving en uitgekeerde winst.
- Tabel XI: Boekhouders, zaakwaarnemers en kterken, belast naar de
hoogte van het in toondienst genoten inkomen.
- Tabel XII: ambachtslieden, belast naar de personeelssterkte van hun
bedrijven.
- Tabel XIII: logement-, badstoofhouders en dergelijke, belast als in tabel
IV.
- Tabel XIV: kooplieden, makelaars, artsen, bakkers en dergelijke, belast
als in tabel IV.
- Tabel XV: ondernemers in de sektor vermakelijkheden, belast naar het
aantal voorstellingen, het aantal bezoekers en dergelijke.
- Tabel XVI: schepen, belast naar tonnage, bestemming en dergelijke.
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Voor elk beroep moesten apart rechten betaald worden, behalve bij verwante beroepen. Verwant waren beroepen ,,welke algemeen en gewoonlijk te
zamen uitgeoefend worden'").
Het patentrecht werd geheven naar twee tarieven: A en B. Het A-tarief was
een tarief dat voor alle plaatsen hetzelfde was. Het B-tarief was afhankelijk
van de rang van de gemeente. De patentwet deelde hiervoor de gemeenten in
in verschillende rangen. Amsterdam en Rotterdam waren gemeenten van de
eerste, Den Haag, Groningen en Utrecht gemeenten van de tweede rang. Van
belang is in dit geval het elftal gemeenten van de derde rang, waartoe Leeuwarden behoorde. De vierde rang bestond uit een dertiental gemeenten en de
vijfde uit een negentiental. De zesde rang omvatte alle overige gemeenten.
Voor elk beroep of bedrijf werd in een van de zestien tabellen aangegeven
of deze volgens het A-, dan we! het B-tarief aangeslagen diende te worden.
Zowel het A- als het B-tarief kende zeventien klassen, waarbij de hoogste
klassenummers de geringste te betalen belastingbedragen omvatten. Voor
Leeuwarden betekende dit dat voor een beroep, belast volgens het B-tarief,
ingedeeld in de zeventiende klassef 0.30 per jaar belasting betaald diende te
worden. Viel men echter met een bepaald beroep in het A-tarief en werd men
ingedeeld in de zeventiende klasse, dan was het te betalen belastingbedrag
f 0.90 per jaar. Een beroep uit de eerste klasse B ,kostte' /210.- per jaar in
Leeuwarden, een gemeente van de derde rang, in gemeenten van de vijf overige rangen lagen de tarieven weer anders. Een beroep uit de eerste klasse A
,kostte' f 315,- per jaar. Zie hiervoor verder bijlage I.
De wetswijziging van 1887

Een vergunningenstelsel dat belastingstelsel werd moest in een land waarin
de vrije uitoefening van alle beroepen en bedrijven gepropageerd werd, we!
leiden tot kritiek. Toch trok de overheid, om voor de hand liggende
financiele redenen, zich lange tijd weinig aan van deze kritiek. Pas in 1887
kwam een ingrijpende wetswijziging tot stand. Toen werd namelijk bepaald
dat, van de in tabel I en XII genoemde bedrijven - alle belast naar personeelssterkte -, de alleenwerkenden vrijgesteld werden ').
De aanhoudende kritiek op de patentbelasting zal een voorname reden
geweest zijn voor deze maatregel. Zo werd op de valreep toch nog aan een
vrij kwetsbaar dee! van de patentplichtigen tegemoetgekomen. Op de valreep, want in 1893 werd de patentbelasting vervangen door de belasting op
bedrijfs- en andere inkomsten•). Zonder vrees voor een aanzienlijke vermindering der staatsinkomsten, kon toen pas het belastingapparaat tot het
nieuwe stelsel overgaan. Daarbij drukten de zwaarste lasten, meer dan bij de
patentbelasing, op de sterkste schouders.
Voor dit onderzoek is de wetswijziging van 1887 zeer belangrijk. Deze wijziging leidt ertoe dat in de gegevens die zijn verzameld van het belastingjaar
1890 een aantal beoefenaren van de beroepen uit tabel I en XII niet meer
voorkomen. De alleenwerkenden konden echter we! voor andere beroepen
patentplichtig zijn. In dat geval werden ze natuurlijk we! in de patentregisters
vermeld.
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De patentregisters

De patentwet vereiste dat de patentplichtigen ieder jaar een aangiftebiljet
indienden. Op het biljet vermeldden de patentplichtigen welke patenten zij
verlangden. Dit biljet werd ingediend bij de door de gemeentebesturen ingestelde Colleges van Controleurs en Zetters. Deze colleges onderzochten de
aangiften en bepaalden tenslotte de hoogte van de aanslag. Hierna werden de
- eventueel herziene - gegevens van de aangiften genoteerd in de Registers
van Patentschuldigen '), kortweg patenregisters genaamd.
De gegevens die verschenen in de patentregisters omvatten dan de namen,
voorletters en adressen van de aangeslagenen, de beroepen waarvoor men
aangeslagen werd en het tarief en de klasse volgens welke de patentschuldigen
belast werden 8).
Vele personen kregen meerdere aanslagen. Niet alle aanslagen zijn echter
op een en dezelfde plaats in de patentregisters vermeld. Omdat bekend is welke aanslagen behoren bij welke personen is het dus in principe mogelijk om
dubbeltellingen te voorkomen. Deze zijn onvermijdelijk als men, zoals De
Jonge'), conclusies verbindt aan de per verschillende belastingklassen
betaalde, tota!e belastingbedragen.
De informatie uit de patentregisters maakt het mogelijk om economische
gegevens van bedrijven te verzamelen. Zo is voor fabrieken, belast naar het
aantal arbeiders, uit de aanslag een indicatie van het economisch belang te
halen. Voor winkeliers is die indicatie de omzet waarnaar ze belast werden.
Echter, de manier waarop bijvoorbeeld de kooplieden werden aangeslagen,
maakt de zaak er niet overzichtelijker op. Hun aanslagen kwamen tot stand
door onderlinge vergelijking. Daar de aanslagen ieder jaar opnieuw werden
bekeken en een bepaalde branche, zeker in Leeuwarden, tamelijk overzichtelijk was, zullen de aangeslagenen elkaar dus nauwlettend in de gaten gehouden hebben. We mogen aannemen dat de aanslagen de verhoudingen tussen
de kooplieden redelijk weerspiegelen 10). Ondertussen blijft het een probleem
de groepen onderling te vergelijken, bijvoorbeeld de kooplieden met de
winkeliers. In ieder geval biedt de patentbelasting zelf geen mogelijkheid dit
probleem op te lossen. Met aanvullend materiaal bleek echter een dergelijke
vergelijking we! mogelijk zoals verderop beschreven zal worden.
Conform het belastingjaar voor de patentbelasting openen de patentregisters sedert 1833 per 1 mei met het zogenaamd ,,primitief kohier". De aangiften die daarna binnenkwamen werden per kwartaal ingeschreven in de vier
,,suppletoire registers". Hierbij ging het deels om nieuw gevestigden, maar
hoofdzakelijk om aangiften van reeds aangeslagen personen. Dezen belandden door uitbreiding, inkrimping of verandering van hun activiteiten in andere klassen en/ of tabellen. Daarnaast dienden kermisreizigers en kooplieden
die buiten Leeuwarden woonden maar we! in de stad handel dreven, vaak
aanvullende rechten te betalen vanwege de lagere rang van hun woonplaats.
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de primitieve kohieren. Deze
voldoen aan de eis van een volledige opsomming van economische activiteiten waarvoor een patent nodig was. Om de tien jaren zijn de gegevens van
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alle aangeslagenen uit de primitieve kohieren verzameld, we spreken hierna
dan ook van de steekjaren 1870, 1880 en 1890 als het gaat om de 1-mei aanslagen van de belastingjaren 1870/71, 1880/81 en 1890/91.
De volgorde van inschrijving van de aangiften in de registers verliep
volgens een bepaald patroon. De Leeuwarder registers openen met zo'n 200
kramers, schippers, reizend agenten en debitanten in de Joterij. Vervolgens
komen de tappers, slijters en kroeghouders en bier- en koffiehuishouders.
Daarna volgen de overige patentschuldigen, een kleine tweeduizend, gerangschikt volgens hun adres: wijk en wijknummers. Ook toen na 1878 in Leeuwarden de straatsgewijze nummering werd ingevoerd, bleef de wijkvolgorde
primair tot aan de afschaffing van de wet"). Voor de steekjaren 1880 en 1890
is de volgorde van inschrijving nog de oude, hoewel naast wijk en wijknummers ook de adressen per straat genoteerd werden. Sommige aangeslagenen
komen twee maal voor in de registers. Naast bijvoorbeeld een patent voor de
uitoefening van het beroep tapper, blijken ze ook een patent voor het beroep
timmerman gehad te hebben. Deze laatste aanslag vinden we echter terug bij
de bovengenoemde kleine tweeduizend. Dubbeltellingen komen dus pas naar
voren door het op naam sorteren van alle aanslagen: de alfabetische
ordening.
Systematisering

Nadat van alle aangeslagenen een fiche is gemaakt met daarop alle gegevens uit de patentregisters ontstaat een bestand van ruim tweeduizend fiches
per steekjaar. De volgorde van inschrijving der aanslagen in de patentregisters bepaalt in eerste instantie de volgorde van deze fiches. Om het bestand
toegankelijk te maken voor verdere bewerking zijn de fiches daarna alfabetisch op naam gerangschikt. Daarbij . spelen de volgende overwegingen een
rol:
- in de eerste plaats kunnen de eerder genoemde dubbeltellingen opgespoord worden. Alie aanslagen van een persoon komen nu op een fiche.
- in de tweede plaats wordt het nu mogelijk de stap van aanslagenbestand
tot bedrijvenbestand te maken. Gezien de aard van de patentwet is bij de
meeste aanslagen al sprake van een zelfstandige beroepsuitoefening door
een persoon. Die aanslagen kunnen moeiteloos verklaard worden als aanslagen betreffende een bedrijf. Als meerdere personen worden aangeslagen voor beroepen die ze uitoefenden binnen een bedrijf zijn ze samengevoegd op een fiche. In een aantal gevallen geeft het patentregister onvoldoende informatie om van individuele aanslagen tot bedrijven te komen.
De eerste groep personen waarvan niet bepaald kan worden in welke onderneming zij werkte wordt gevormd door de volgende aangeslagenen:
kantoorbedienden, zaakwaarnemers, directeuren, (reizend) agenten en
bodes, doodgravers, boekhouders, translateurs, klerken, aansprekers en
korenmeters 12 ). Van een andere groep is weliswaar vast te stellen binnen
welke ondernemingen de aangeslagen personen werkten, maar hier zijn
geen economische gegevens in de patentregisters opgenomen. Het gaat om
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de gasfabriek, de waterleidingsmaatschappij, de zwem- en badinrichting,
de staatsspoorwegen en de staatsloterij. Binnen het kader van dit onderzoek is, omdat essentiele informatie over de ondernemingen in de patentregisters niet voorkomt, van deze aanslagen geen gebruik gemaakt.
- in de derde plaats kan door de alfabetische volgorde van het bestand
informatie uit andere bronnen eenvoudig worden toegevoegd aan het
materiaal op de fiches .
Al eerder kwam ter sprake dat een onoverkomelijk probleem bij de patentbelasting leek dat groepen, zoals winkeliers en kooplieden, niet onderling vergeleken kunnen worden omdat ze op verschillende manieren werden belast.
Gelukkig leveren de Kohieren van de Directe Belasting op het Inkomen 13 ) een
oplossing voor een groot dee! van de problemen. We hebben dankbaar gebruik gemaakt van deze bron omdat deze inkomstenbelasting we! de mensen
volgens een principe - het inkomen - aansloeg. Nu kan het inkomen een
maatstaf vormen voor de vergelijking van ondernemingen binnen een groep
maar ook voor groepen ondernemingen onderling! Uiteraard bestaat- de
mogelijkheid dat een deel van het persoonlijk inkomen ontleend kon zijn
aan bronnen waarover de patentregisters geen informatie verschaffen.
In de kohieren zijn de namen van de belastingplichtigen in alfabetische
volgorde genoteerd. Per belastingplichtige wordt de inkomensklasse vermeld
waarin hij werd aangeslagen. In 1876 werden de grenzen van de klassen
veranderd. Om de inkomensklassen over de drie steekjaren toch te kunnen
vergelijken zijn door ons nieuwe klassen gevormd die een vergelijking van
het inkomen in de drie steekjaren mogelijk maakt. Voor de berekening van
de diverse inkomens en gemiddelde inkomens worden de middencijfers van
de nieuw gevormde klassen gebruikt. Daarbij veronderstellen we dat de
belastbare inkomens normaal binnen een klasse zijn verdeeld. Van mensen
die niet in de kohieren voorkomen veronderstellen we dat hun inkomen
onder f 350,- per jaar lag. Dit bedrag vormt namelijk de benedengrens van
de laagste klasse van de inkomstenbelasting.
Per onderneming is van de patentplichtigen de inkomensklasse op het fiche
genoteerd. In geval van meerdere patentplichtigen per onderneming wordt
het gemiddelde inkomen bepaald van die verschillende inkomens en geldt als
het inkomen uit de onderneming. In enkele gevallen bestaat er een discrepantie tussen de informatie uit de patentregisters en uit de kohieren. Meestal gaat
het daarbij om niet overeenstemmende of onvolledige adressen. Verder werden weduwen in de patentregisters op meisjesnaam genoteerd en in het kohier
op naam van de overleden echtgenoot. In deze gevallen is gebruik gemaakt
van de bevolkingsregistratie "). Daarnaast leveren de Adresboeken ") in
voorkomende gevallen nadere gegevens over adressen en beroepen. De
faillisementsdossiers 1 •) zijn geraadpleegd om informatie te verzamelen over
het grote aantal bedrijven dat tussen 1870 en 1890 verdween. In deze dossiers
is maar een heel klein dee! van de verdwenen bedrijven terug te vinden.
Financiele problemen werden kennelijk anders dan door faillietverklaring
afgehandeld. Informatie uit de Vennootschapsacten 11 ) is voornamelijk
gebruikt om aangeslagen personen te kunnen plaatsen bij de juiste onderne-
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ming. Ook hebben de Verslagen van den Toestand ") een rol gespeeld in het
onderzoek. Deze leveren een globaal beeld op van de economische ontwikkelingen. Hieruit zijn ook de gegevens over de gemeentelijke inkomensbelasting
en de indeling van de inkomensklassen gehaald. De gegevens van de naar personeelssterkte aangeslagen bedrijven uit de patentregisters zijn vergeleken
met de gegevens uit Verslagen 19 ). Dan blijkt dat de werkelijke personeelsbezetting tendeert naar de bovengrens van de klasse van aanslag in de
patentbelasting' 0 ). Zie hiervoor verder bijlage I.
Hoofd- en nevenberoep
Als de gegevens uit de patentregisters en de aanvullende bronnen eenmaal
op de fiches staan, kan worden begonnen met de groepering van het materiaal om tot een overzichtelijk geheel, geschikt voor statistische bewerking, te
komen. Het meest eenvoudige zou natuurlijk zijn om alle gelijke beroepsomschrijvingen te bundelen. Omdat er echter vele honderden beroepencombinaties voorkomen is dit een onbruikbare methode. Het ligt voor de hand om in
dit onderzoek de bedrijven te groeperen naar de aard van de economische activiteiten. Hiertoe moeten de beroepsomschrijvingen onder de loep genomen
worden.
Bij verreweg de meeste ondernemingen zijn meerdere beroepen vermeld.
Dee!S gaat het om combinaties van beroepen die de wetgever als verwant
beschouwde zoals de combinatie timmerman/metselaar/doodkistenmaker.
Voor het merendeel gaat het echter om kombinaties van niet-verwante beroepen waarvoor meerdere aanslagen werden opgelegd zoals die van winkelier/
kroeghouder, kleermaker/tapper en winkelier/instrumentenmaker. Om tot
groepering van bedrijven naar aard van economische aktiviteit te komen
moet eerst van alle beroepencombinaties bepaald worden welke die aard was.
De beroepsomschrijvingen kunnen echter sterk uiteenlopende beroepen
bevatten en daarom zal daarvan de be/angrijkste economische aktiviteit
bepaald moeten worden. Al eerder bleek dat de mate van belangrijkheid van
de beroepen ten opzichte van elkaar niet afgeleid kan worden uit het tarief en
de klasse van aanslag. Daarom moet een verantwoord criterium gezocht
worden om de belangrijkste ekonomische aktiviteit - het hoofdberoep - te
kunnen bepalen. De overige economische activiteiten binnen het bedrijf
worden daarmee automatisch nevenberoep.
Het is maar in een klein aantal gevallen mogelijk uit de beroepsomschrijving direct een hoofdberoep af te Ieiden. Dit is mogelijk bij die combinaties
waarbij beroepen als architect, kassier/bankier, procureur, notaris en
genees- en heelkundige voorkomen . In al deze gevallen kan redelijkerwijs
worden verondersteld dat het grootste gedeelte van het verdiende inkomen
verworven wordt door de uitoefening van deze beroepen. We merken deze
beroepen dan ook aan als hoofdberoepen. Het gaat hier echter om een gering
aantal beroepencombinaties.
Om in de overige combinaties een hoofdberoep te bepalen zijn criteria
vastgesteld. Daarbij wordt in eerste instantie bekeken of een der beroepen uit
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de combinatie een producerend karakter heeft. Onder dat producerende
karakter wordt verstaan bewerking of verwerking van goederen of grondstoffen. Doet zich zo'n geval voor, dan bepaalt die beroepsomschrijving de aard
van het bedrijf. Van de overige in de combinatie genoemde aktiviteiten wordt
verondersteld dat zij ondergeschikt zijn geweest aan dit hoofdberoep en dus
nevenberoep waren.
Er is uiteraard een groep beroepencombinaties waarin geen enkel beroep
voorkomt met een producerend karakter. Hinnen deze groep combinaties
wordt een onderscheid gemaakt naar het al dan niet voorkomen van een
beroep met een handelskarakter. Handel wordt hierin gezien als koop en
verkoop van uitsluitend stoffelijke, door derden geproduceerde goederen of
waren.
De toepassing, achtereenvolgens van deze twee kriteria houdt in dat een
handelskarakter ondergeschikt wordt gezien aan het producerende karakter
van een der beroepen binnen een combinatie. Omdat we naar onze mening in
een aantal gevallen de werkelijkheid teveel geweld aan zouden doen bij een
consequente toepassing van deze criteria zijn enkele uitzonderingen gemaakt.
Bij combinaties waarin, zonder dat een beroep uit de productiesfeer yoorkomt, een van de volgende beroepen aanwezig is: baardscheerder, haarsnijder, kapper, barbier, kamerverhuurder, wordt dat beroep, 66k als het samen met een ander beroep uit de handelssfeer voorkomt, toch hoofdberoep.
Er blijft nu een groep combinaties van beroepen over waarbij niet aan de
hand van de criteria een hoofdberoep valt te bepalen. In deze groep overige
beroepsomschrijvingen komen in combinatie de volgende beroepen voor: notarisklerk, deurwaarder, agent of bode van een bank of verzekeringsfonds,
kroeghouder, houder van een biljard, een koffiehuis of iets dergelijks, tapper, verkoper van verversingen, verhuurder van pramen, paarden, rijtuigen
en dergelijke, eigenaar van schepen, vrachtschepen, pontveren, pachter van
tolgelden, bruggen en dergelijke, scheepsjagers en wagenaars. Combinaties
waar deze beroepen in voorkomen zijn onderscheiden door in de eerste plaats
in alle gevallen waarin de beroepen notarisklerk of deurwaarder voorkomen,
deze als hoofdberoep te beschouwen. De overige beroepen zijn onderscheiden naar het al dan niet gebruiken van een ruimte die als noodzakelijk voor
de uitoefening van dat beroep wordt beschouwd. Beroepencombinaties waarbij meerdere beroepen uitgeoefend worden waarvoor een ruimte noodzakelijk is, zijn niet verder uitgespJ.itst omdat het gaat om aanverwante activiteiten. Ook de overblijvende beroepencombinaties bestaan alien uit activiteiten
die verwant te noemen zijn. Tot slot moet worden opgemerkt dat de beroepen tapper en verkoper van verversingen altijd beschouwd zijn als nevenberoepen, behalve in die gevallen dat een van beiden als enig beroep uitgeoefend werd.
Vooral bij de laatste groep is de bepaling van het hoofdberoep soms moeilijk. Om toch een onderscheid in hoofd- en nevenberoep te kunnen maken is
daar waar mogelijk gebruikt gemaakt van de beroepsomschrijving in de
adresboeken.
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Samenvattend kan op deze manier, namelijk door het opsporen van een
beroep met een producerend karakter, het opsporen van een beroep met een
handelskarakter, het al dan niet gebruik maken van een ruimte, en door de
adresboeken - en in deze volgorde van belangrijkheid - uit een schier eindeloze hoeveelheid combinaties van beroepen van ieder bedrijf de aard van
de economische activiteiten vastgesteld worden.
Het zal duidelijk zijn dat het onderscheid in hoofd- en nevenberoepen, hoe
noodzakelijk ook, ten koste gaat van het inzicht in de complexiteit van de
door een bepaald individu uitgeoefende activiteiten. Gegevens over de complexiteit leveren de patentregisters we!, inzicht in de totaliteit van het gebeuren echter niet.
Sectoren

Na vaststelling van het hoofdberoep kunnen de ondernemingen in groepen
van naar aard verwante economische activiteiten worden samengevoegd.
Zo'n groep wordt een sector genoemd. De indeling in sectoren moet echter
we! in alle drie steekjaren correct en vooral eenduidig gebeuren. De alfabetische ordening der ondernemingen maakt controle daarop eenvoudig, maar
we! tijdrovend. De controle bestaat uit het in alfabetische volgorde doornemen en vergelijken van de ondernemingen - en de aard van het hoofdberoep
- uit de drie steekjaren tegelijkertijd. Door deze werkwijze wordt het tevens
mogelijk om aan te geven of een onderneming in een of meerdere steekjaren
voorkomt, en indien dat het geval is, in welke sector. Zo wordt dus niet alleen
controle op de keuze van hoofd- en nevenberoepen uitgeoefend, maar ook
informatie verzameld over de aanwezigheid van ondernemingen gedurende
de hele periode 1870-1890.
Alie ondernemingen die een hoofdberoep hebben met een producerend karakter zijn in te delen naar de aard van de bewerkte of de te bewerken
grondstoffen of goederen. Door toepassing van dit criterium ontstaan de volgende sectoren in de productiesfeer: aardewerk, bakkers, bloemisten, boek-,
drukwerk- en papierfabricage, cichoreifabricage, bewerking van edele metalen, houtbewerking, instrumentmakers, leerbewerking, metaalbewerking,
textielbewerking en vleesbewerking. Het merendeel van deze bedrijven krijgt
een aanslag op basis van de personeelsbezetting van het bedrijf. Een aantal
bedrijven in de productiesfeer kan niet op deze wijze bij sectoren ingedeeld
worden. De sector molenaars ontstaat door de verzameling van bedrijven die
naar de huurwaarde van een molen werden aangeslagen. De rest van de bedrijven in de productiesfeer tenslotte vormt de sector fabrikanten van diverse
waren. In deze verzamelsector komen diverse hoofdberoepen voor die niet
naar personeelssterkte werden aangeslagen .
Om de hoofdberoepen uit de handelssfeer te kunnen groeperen, wordt een
onderscheid gemaakt naar een groothandels- en een <iletailhandelskarakter,
en de combinatie van beide. Informatie over de aard van de verhandelde goederen is helaas niet uit de patentregisters te halen. Alie ondernemingen met
hoofdberoepen in de sfeer van de groothandel vormen samen de sector
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kooplieden. Een deel van de ondernemingen had naast een aanslag in de
groothandelssfeer nog een aanslag als winkelier. Deze detailhandel onderscheidt zich duidelijk van de uitsluitend in het groot handelenden, de
kooplieden. Die ondernemingen komen dan ook in een aparte sector winkeliers/kooplieden. Er blijft nu slechts een groep ondernemingen met een
hoofdberoep in de detailhandelssfeer over. De meeste van deze ondernemingen worden gekenmerkt door de veronderstelde aanwezigheid van een winkel. Uiteraard vallen hieronder winkeliers, maar ook melk- en roomverkopers, uitdragers, slijters en boekhandelaren. We komen zo tot de sector winkeliers, dat zijn diegenen die een aanslag als zodanig kregen, en een sector
winkeliers/overige. Deze bestaat uit melk- en roomverkopers, uitdragers, slijters en boekhandelaren. De reden om de Jaatste twee sectoren niet samen te
voegen is gelegen in het feit dat alleen de sector winkeliers informatie bevat
over de omzet van de winkels. Dit is bij de sector winkeliers/overige vrijwel
nooit het geval. De laatste groep ,ondernemingen' uit de handelssfeer is de
groep kramers. Dit beroep wordt alleen als hoofdberoep gezien, als er geen
andere beroepen uit de handelssfeer in de combinatie voorkomen.
De al eerder genoemde hoofdberoepen architecten vormen de sector
architect. De sector gezondheidszorg wordt gevormd door op basis van
verwantschap de beroepen genees- en heelkundigen, veeartsen, tandmeesters
en apothekers samen te voegen. De sector rechtswezen bestaat uit procureurs
en notarissen en wordt uitgebreid met beroepen als deurwaarder en notarisklerk. Tenslotte vormen bankiers/ kassiers de sector bank- en verzekeringswezen, die aangevuld wordt met agenten en bodes van banken of verzekeringsfondsen of verwante beroepen.
Al eerder vermeldden we de uitzondering die gemaakt is bij het onderscheid in hoofd- en nevenberoepen. Die gold voor de aanslagen baardscheerder, haarsnijder, kapper en barbier, of voor het verhuren van kamers. Bij de
sectorindeling zijn deze hoofdberoepen naar verwantschap ingedeeld in 6f de
sector barbiers, 6f de sector herbergiers.
Van de overblijvende ondernemingen kan vastgesteld worden dat de
hoofdberoepen zich deels in de horeca-sfeer bewegen. Om die reden zijn verkopers van verversingen, kroeghouders, biljarthouders en andere samengebracht in de sector cafe's. De sector transportwezen tenslotte omvat alle
hoofdberoepen die te maken hebben met verkeer en vervoer. Hieronder
vallen eigenaars van schepen, verhuurders ervan, pachters van pontveren,
bruggen, to!- en kaaigelden en anderen.
Op deze wijze zijn per steekjaar ongeveer 2000 ondernemingen in 29 sectoren ingedeeld. Getracht is, dit te doen met behoud van zoveel mogelijk informatie. We zijn ons ervan bewust, dat in het hierboven beschreven indelingssysteem een kleine producerende activiteit toch prevaleert boven een grotere
activiteit in de handelssfeer. Het is Jang niet altijd uit te maken welke van de
twee van groter economisch belang was. Om deze gordiaanse knoop door te
hakken, hebben we gekozen voor de absolute voorrang voor beroepen uit de
productiesfeer bij de bepaling van het hoofdberoep. Daar staat tegenover dat
de aangebrachte verdeling informatie bevat over ta! van zaken. Zonder ordening zou die informatie niet of slechts gedeeltelijk boven water zijn gekomen.
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Hoofdgroepen

Nadat de ,aard' van de bedrijven is vastgesteld en de ondernemingen in
sectoren zijn ingedeeld, warden de bedrijfsgegevens verwerkt om tot een
overzicht te komen van de kenmerken der gevonden ondernemingen. Daarbij
wordt het personele verband van de gegevens losgelaten om, per sector, frequentieverdelingen te kunnen maken. Daar waar mogelijk zijn de bedrijven
binnen een sector ingedeeld in categorieen, die een indicatie geven van de omvang van de bedrijven 21 ). Deze indeling wordt mogelijk gemaakt doordat in
een groot aantal gevallen de omvang van de onderneming bepalend was voor
de hoogte van de patentaanslag. De aanslagen die waren gebaseerd op het
aantal werknemers, de omzet en onderlinge vergelijking kunnen worden
gebruikt om zulke categorien te vormen. De aanslagen naar personeelssterkte
maken een onderscheid in categorieen mogelijk van de sectoren aardewerk,
bloemisten, boek-, drukwerk- en papierfabricage, cichoreifabricage, houtbewerking, leerbewerking, metaalbewerking, schilders, tabaksbewerking en
textielbewerking. Aanslagen die werden opgelegd naar omzet leiden tot een
onderscheid in categorieen van de sectoren winkeliers en winkeliers/kooplieden. De aanslagen die werden bepaald door onderlinge vergelijking maken
een onderscheid in categorieen mogelijk van de sectoren bakkers, bewerking
van edele metalen, vleesbewerkfng en kooplieden.
De andere sectoren zijn niet in categorieen onderverdeeld omdat binnen
een aantal sectoren de aanslagen op verschillende grondslagen werden
bepaald, terwijl in andere gevallen de aanslagen zelf geen relevante economische informatie verschaffen.
Vervolgens kan dan van alle sectoren per categorie het aantal bedrijven
warden bepaald en het inkomen dat binnen die bedrijven door de patentplichtigen werd verdiend. Ook wordt aangegeven hoe vaak bepaalde hoofdber:oepen en nevenberoepen voorkomen, de firmavormen, faillissementen,
klassen van aanslag en een code die aangeeft in welke steekjaren en in welke
sectoren het bedrijf in de patentregisters voorkomt (de aanwezigheidsvorm).
Overigens blijft het mogelijk de gegevens per bedrijf te beschouwen.
Aan de hand van de frequentieverdelingen per sector en categorie kunnen
overzichten warden opgesteld van het aantal bedrijven en het daarbinnen
verworven inkomen over de drie steekjaren.
In deze overzichten zijn de sectoren ingedeeld in drie hoofdgroepen. Deze
indeling is mogelijk door gebruik te maken van de criteria die gehanteerd zijn
om de hoofdberoepen te bepalen, zodat de hoofdgroepen ,,productie" en
,,handel" ontstaan. De sectoren die niet in deze twee hoofdgroepen kunnen
warden ingedeeld, zijn verzameld in de hoofdgroep ,,overige sectoren" . Van
de in deze hoofdgroep voorkomende bedrijven kan hoogstens worden opgemerkt dat ze in een groot aantal gevallen een dienstverlenend karakter
hadden.
Het loslaten van de samenhang van de gegevens per onderneming is een
noodzakelijke stap om overzichten samen te stellen van economische
kenmerken en onderlinge verhoudingen van sectoren. Vervolgens kunnen
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ook de ontwikkelingen die zich tussen de steekjaren hebben voorgedaan,
opgespoord worden.
ENKELE RESULTATEN

Voordat met de bespreking van de overzichten kan worden begonnen moet
eerst de complicatie van de wetswijziging in 1887 nader worden besproken.
Het wegvallen van de alleenwerkenden in het steekjaar 1890 maakt een vergelijking van de overzichten van 1870 en 1880 met die van 1890 niet zonder
meer mogelijk. De nu vrijgestelde eenmansbedrijven werden naar personeelssterkte aangeslagen en behoren alle tot de boofdgroep ,,productie". Het
betreft de sectoren aardewerk, bloemisten, boek-, drukwerk- en papierfabricage, cicboreibewerking, boutbewerking, leerbewerking, metaalbewerking,
scbilders, tabaksbewerking en textielbewerking.
Om de overzichten van de drie steekjaren te kunnen vergelijken zou overgegaan kunnen worden tot het schatten van het aantal alleenwerkenden in
1890 op basis van 1870 en 1880. In 1870 vie! ll,40Jo van het aantal aangetroffen bedrijven in de categorie alleenwerkenden, in 1880 was dit percentage gedaald tot 10, 1OJo . Een extrapolatie naar 1890 negeert echter bijzondere ontwikkelingen, in dit geval bijvoorbeeld van de landbouwcrisis, die juist in die
periode zouden kunnen optreden. Bovendien zou een extrapolatie tot gevolg
hebben dat dubbeltellingen optreden omdat alleenwerkenden met een nevenberoep in 1890 we! voor dit nevenberoep werden aangeslagen en dus in een
andere sector terecht gekomen zijn. Om deze redenen zou een extrapolatie
een aantal complicaties hebben veroorzaakt, en de betrouwbaarheid van bet
onderzoek nadelig be'invloed hebben. Deze weg is dus niet gevolgd.
Om de overzichten toch te kunnen vergelijken zijn de alleenwerkenden in
de analyse van de overzichten buiten beschouwing gelaten. Wei zijn de gegevens van deze groep eenmansbedrijven verzameld en kan dus een overzicht
worden gegeven van de ontwikkeling van de categorie alleenwerkenden in de
periode 1870-1880 ten opzichte van het totaal:
TABEL I
Overzicht van de categorie alleenwerkenden en de totale populatie in 1870 en 1880

Alleenwerkenden
Totale
populatie

aantal
gem. inkomen
aantal
gem. inkomen

1870

1880

216

201

343

403

1886
823

1986
1081

Inkomen in hele guldens.

Tussen 1870 en 1880 loopt het aantal alleenwerkenden iets terug, van 11 OJo
in 1870 tot lOOJo in 1880 van het totaal aantal bedrijven. Het !age gemiddelde
inkomen neemt in dit decennium minder snel toe dan bet algemeen gemiddelde inkomen, respectivelijk 18% tegen 260Jo.
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In het vervolg zijn in de overzichten de alleenwerkenden buiten beschouwing gelaten, tenzij anders vermeld.
Bedrijven in Leeuwarden
Uit de statistische overzichten van de sectoren en de daarbij behorende
gegevens over het aantal bedrijven, het inkomen, personeelssterkte en omzet
moet blijken of het gebruik van de bronnen en de gevolgde werkwijze aan de
verwachtingen voldoet. Het overzicht van de gegevens van de in Leeuwarden
aangetroffen bedrijven moet de ruggegraat vormen van de economische
structuur. Het lijkt interessant na te gaan welke ontwikkeling na een eerste
vergelijking van de bedrijven van 1870, 1880 en 1890 kan warden geconstateerd.
TABEL II
Overzicht van het aantal bedrijven en het gemiddelde inkomen van de totale populaties
van 1870, 1880 en 1890.

aantal
gem. inkomen

1870

1880

1890

1670
885

1785
1157

1851
1168

lnkomen in hele guldens.

Het eerste decennium is een periode van grate groei. Daarbij valt nog niet
eens zo zeer de groei van het aantal bedrijven op (met 70Jo) als wel de toename
van het inkomen. Het totaal verdiende inkomen steeg met 4-00Jo waardoor het
gemiddelde inkomen 31 OJo groeide. Het tweede decennium steekt schril af
tegen het eerste. De groei van het aantal bedrijven is gehalveerd, terwijl het
gemiddelde inkomen met nauwelijks 1OJo toenam. De stagnatie van de groei
tussen 1880 en 1890 zou de agrarische crisis kunnen weerspiegelen.
Uit het cijfermateriaal van de overzichten kan de reeele groei niet zonder
meer warden bepaald. Daartoe moeten deze cijfers warden gerelateerd aan
de ontwikkeling van het prijspeil. Het was binnen het kader van dit onderzoek ondoenlijk het verloop van het prijspeil in Leeuwarden te reconstrueren. Gegevens over het prijspeil voor Nederland in deze periode zijn dun gezaaid. Op de cijferreeksen van Deane en Cole baseert het Centraal Bureau
voor de Statistiek de prijsindexcijfers voor de jaren v66r 1893 22 ). Omdat het
prijsindexcijfer van 1910 nauwelijks verschilt met dat van 1850 concludeert
De Jonge dat de stijging van het loon, die zich in deze periode voordeed, een
reeele stijging genoemd kan warden"). In de lange periode die De Jonge beschouwt kunnen zich echter tussentijdse schommelingen hebben voorgedaan.
Bovendien zijn lokale prijsverschillen niet uitgesloten. Leeuwarden ligt in een
uitgesproken agrarische streek, terwijl de agrarische crisis binnen de onderzoeksperiode valt. Toch moet, bij gebrek aan nadere informatie, met enige
voorzichtigheid ervan warden uitgegaan dat de groei van het inkomen een
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reeele groei is. Overigens, zelfs indien zich schommelingen in het prijspeil
hebben voorgedaan, kunnen toch conclusies worden getrokken met betrekking tot de onderlinge verschillen van sectoren en hoofdgroepen als gevolg
van de relatieve ontwikkeling van de inkomens.
De hoofdgroep productie

Het in het voorafgaande besproken overzicht betreft de som van alle, uit
de patentregisters gereconstrueerde bedrijven. Om na te gaan hoe de afzonderlij ke sectoren zich hebben ontwikkeld, worden de sectoren binnen het verband van de hoofdgroepen besproken.
Het eerste wat van de hoofdgroep productie (zie tabel Ill) opvalt, is de relatieve dating van het aantal ondernemingen ten opzichte van het totaal. Het
gemiddelde inkomen groeide in het eerste decennium nog en bleef iets boven
het gemiddelde inkomen van de totale populatie, in 1890 was het vrijwel
gelijk aan het algemeen gemiddelde.
Omdat in tien sectoren van deze hoofdgroep de bedrijven werden aangeslagen naar het aantal werknemers. dat zij in dienst hadden, kan een schatting
worden gemaakt van het aantal personeelsleden, werkzaam in deze sectoren.
Zoals eerder is opgemerkt wordt de personeelssterkte per onderneming bepaald als het maximum aantal personeelsleden van de klasse van aanslag die
het bedrijf is opgelegd. Er valt een fikse daling van het gemiddeld aantal personeelsleden per onderneming in het eerste decennium te constateren, terwijl
in dat zelfde decennium het gemiddeld inkomen steeg. In het tweede decennium ging de stagnatie van de inkomensgroei gepaard met het gelijk blijven
van de gemiddelde personeelssterkte.
In de ontwikkelingen binnen de sectoren metaalbewerking en textielbewerking kan het beeld van de hele hoofdgroep worden herkend. In het eerste decennium nam het aantal bedrijven en het inkomen toe, het tweede decennium
laat een achteruitgang van het aantal bedrijven en het gemiddeld inkomen
zien. Opvallend is de sector instrumentmakers, waarin bij een dalend inkomen het aantal bedrijven toenam in de periode 1880-1890. De molenaars ondergingen zware klappen, in het tweede decennium daalde het aantal bedrijven en het gemiddeld inkomen in deze sector, die ongetwijfeld de gevolgen
van de mechanisatie heeft ondervonden. In het eerste decennium nam het
aantal molenaars ook al af, het gemiddelde inkomen steeg echter nog we!, zij
het minder dan het algemeen gemiddelde. In de sector tabaksbewerking daalde het aantal bedrijven fors; hier tegenover stond een verdubbeling van het
gemiddelde inkomen. Het aantal bedrijven bleef in de daarop volgende tien
jaar gelijk, de forse uitbreiding van het personeelsbestand ging gepaard met
een eveneens forse daling van het inkomen. Opmerkelijk waren de ontwikkelingen in de sector bewerking van edele metalen; de gestage terugloop van het
aantal bedrijven suggereert een crisis binnen deze bedrijfstak, desondanks
wisten de overblijvende bedrijven hun inkomenspositie te verbeteren. Ook in
de sectoren leerbewerking en schilders liep het aantal bedrijven terug, in de
eerste sector reeds van 1870-1880, maar het gemiddeld inkomen bleef zich
gunstig ontwikkelen.
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TABEL III
Overzicht van het aantal bedrijven, het gem. inkomen in guldens, de gem. personeelssterkte van de bedrijven per sector, van de hoofdgroep productie over de jaren 1870,
1880 en 1890
Sectoren

1870

1880

1890

II

aardewerk

aantal
gem. inkomen
gem. personeel

II
2127
10.2

1820
8.8

bloemisten

aantal
gem. inkomen
gem. personeel

6
729
2.5

8
609
2.4

9
2122
12.3
10
760
2.3

aantal
gem. inkomen
gem. personeel
aantal
gem. inkomen
gem. personeel

24
1531
7.3

27
2005
3.7

26
2474
4.7

2
1338
34.5

2
3125
25.5

2
4000
25.5

houtbewerking

aantal
gem. inkomen
gem. personeel

121
738
4.3

124
1051
3.8

106
1075
3.2

aantal
gem. inkomen
gem. personeel

28

leerbewerking

551
3.2

25
663
3.2

22
794
3.5

metaalbewerking

aantal
gem. inkomen
gem. personeel

51
907
6.6

53
1004
5.4

45
931
5.1

schilders

aantal
gem. inkomen
gem. personeel

43
727
3.7

49
854
3.5

40
904
3.9

tabaksbewerking

aantal
gem. inkomen
gem. personeel

13
1993

5.9

8
4169
7.1

8
3273
I 1.1

textielbewerking

aantal
gem. inkomen
gem. personeel

102
696
3.7

115
969
3.4

107
854
3.1

bakkers

aantal
gem. inkomen

58
1238

52
1478

57
1587

bewerking van
edele metalen

aantal
gem. inkomen

32
1511

23
1921

17
2060

instrumentmakers

aantal
gem. inkomen

28
856

28
1037

40
922

vleesbewerking

aantal
gem. inkomen

60
625

60
810

73
864

fabrikanten van
diverse waren

aantal
gem. inkomen ·

6
2013

5
6200

12
1883

molenaars

aantal
gem. inkomen

27
2457

21
2743

8
2631

totaal hoofdgroep
productie

aantal
gem. inkomen
gem. personeel

606
980
4.8

611
1246
4.1

582
1195
4.1

boek-, papier- en
drukwerkfabricage
cichoreifabricage
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De sectoren boek-, papier- en drukwerkfabricage, vleesbewerking, houtbewerkers en bakkers kenden een gunstige ontwikkeling. Na de sterke afname
van de gemiddelde personeelssterkte in de eerst genoemde sector van 18701880, nam in de moeilijke jaren 1880-1890 de gemiddelde personeelssterkte
en het gemiddelde inkomen in deze sector weer toe"). In de sector houtbewerking liep de gemiddelde personeelssterkte per bedrijf constant terug,
maar ook bier steeg van 1880-1890 het gemiddelde inkomen nog iets. Ook de
twee cichoreifabrikanten brachten het er niet slecht vanaf. Aan de grote veranderingen binnen de sector fabrikanten van diverse waren kunnen moeilijk
conclusies verbonden worden, de sector is een restgroep van producerende
ondernemingen waarin een groot verloop bestond.
In vrijwel alle sectoren van de hoofdgroep productie kan een opmerkelijk
verschil tussen de twee decennia worden geconstateerd. De periode 1880-1890
was duidelijk een tijd van stagnerende groei: de opmerkelijke groei van het
inkomen binnen enkele sectoren in het tweede decennium blijft nog altijd
achter bij die van het vorige decennium.
De hoofdgroep handel

In de loop der tijd nam het aantal bedrijven binnen de hoofdgroep handel
zowel absoluut als relatief toe. In 1870 vie! 460Jo van de in Leeuwarden aangetroffen bedrijven in de hoofdgroep handel, in 1890 was dit percentage gegroeid tot 520Jo. De gemiddelde omzet van de winkeliers die naar omzet werden aangeslagen, daalde, vooral in het laatste decennium. Het gemiddelde inkomen groeide van 1870-1880 met een zelfde percentage als het totaal gemid~
delde inkomen. Van 1880 tot 1890 bleef de groei van bet gemiddelde inkomen
echter acbter bij de groei van het totaal gemiddelde inkomen.

De sector met het laagste gemiddelde inkomen was die van de kramers.
Zowel de ontwikkeling van bet aantal kramers als dat van het gemiddelde
verdiende inkomen duidt op acbteruitgang van deze ,,branche".
De winkeliers die niet naar omzet werden aangeslagen zijn verzameld in de
sector overige winkeliers. De sector kooplieden groeide van 1870-1890 relatief
en absoluut. Het gemiddelde inkomen groeide, en lag in de drie steekjaren
steeds lOOJo hoger dan het totaal gemiddelde. Ook het aantal winkeliers nam,
zowel relatief als absoluut toe, van 180Jo in 1870 naar 230Jo in 1890. De totale
omzet van deze sector nam toe, maar door de groei van het aantal bedrijven
liep de gemiddelde ornzet met 13% terug. Daarbij is bet opmerkelijk dat juist
in het tweede decennium het gemiddelde inkomen van de winkeliers sterker
steeg dan het totale gemiddelde.
De sector winkeliers-kooplieden bestaat uit ondernemingen die zowel in de
groot- als in de detailhandel actief waren. Oat het gemiddelde inkomen in
deze sector hoger lag dan dat van de winkeliers is dan ook niet zo opmerkelijk. Het gemiddelde inkomen volgde de ontwikkeling van het totaal gemiddelde inkomen en bleef ruim driemaal hoger dan dat van de winkeliers. Ook
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TABELIV

Overzicht van het aantal bedrijven, het gemiddelde jaarinkomen, en de gemiddelde
jaaromzet per sector van de hoofdgroep handel over de jaren 1870, 1880 en 1890.
1870

1880

1890

aantal
gem. inkomen
aantal
gem . inkomen
gem . omzet

158
946
301
427
2169

194
1272
344
534
2378

219
1327
420
740
2076

aantal
gem. inkomen
gem. omzet
aa ntal
gem . inkomen

110
1419
7555
75
793
129
226
773
676
3611

126
1780
6817
96
713
94
232
854
872
3568

126
1829
7762
117
859
80
211
962
875
3388

sector en
Kooplieden
Winkeliers
Winkelierskooplieden
Overige winkeliers
Kramers

aantal
gem. inkomen

Totaal hoofdgroep
handel

aantal
gem . inkomen
gem. omzet•

• De gemiddelde omzet is gegeven van de twee sectoren Winkeliers en Winkelierskooplieden samen .
Het gemiddelde inkomen is in hele guldens.

de gemiddelde omzet was ruim driemaal hoger. Opvallend is, dat de daling
van de gemiddelde omzet van de winkeliers-kooplieden van 1870-1880
samenviel met een stijging van het gemiddelde inkomen. Van 1880-1890 bleef
het aantal ondernemingen gelijk en groeide het inkomen met 140Jo .
Door de sectoren overige winkeliers, winkeliers en winkeliers-kooplieden te
beschouwen is er echter geen volledig overzicht gegeven van water op het gebied van winkels te koop was in Leeuwarden. Omdat de mensen in de patentbelasting voor meerdere beroepen werden aangeslagen, waaruit een hoofdberoep is genomen, is het drijven van een winkel in vele gevallen een nevenberoep geworden. Dit verschijnsel doet zich vooral voor in de hoofdgroep produktie; in een beroepenkombinatie waarin een beroep met een producerend
karakter voorkomt is het beroep winkelier nevenberoep geworden. Om toch
een volledig beeld van het winkelbestand in Leeuwarden te geven wordt in
tabel V per hoofdgroep het aantal winkels en de omzet aangegeven.
In 1870 kwam 45% van de totale omzet buiten de hoofdgroep handel tot
stand, in 1890 was dit percentage gedaald tot 34%. Deze concentratie van
omzet in de hoofdgroep handel kan voor een dee! verklaard worden door de
overgang van bedrijven van de hoofdgroep productie naar de hoofdgroep
handel als gevolg van het wegvallen van alleenwerkenden in de hoofdgroep
productie.
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TABEL V

Overzicht van het aantal winkels en de gemiddelde jaaromzet binnen bedrijven die
naar omzet werden aangeslagen als winkelier(-koopman) als hoofd- of als nevenberoep, per hoofdgroep over de jaren 1870, 1880 en 1890.
Hoofdgroep

1870

1880

1890

Productie

aantal
tot. omzet
gem. omzet

260
1.240.000
4769

273
1.133.000
4150

231
987.000
4273

Handel

aantal
tot. omzet
gem. omzet

422
1.501.000
3557

485
1.708.000
3522

564
1.889.000
3349

aantal
tot . omzet
gem . omzet
aantal
tot. omzet
gem. omzet

6
6000
1000
688
2.747 .000
3993

16
17000
1063
774
2.858.000
3693

18
21000
1167
813
2.897 .000
3563

Overige sectoren

Tot. Winkeliers

Omzet in hele guldens.

In de hoofdgroep productie kwamen vooral in de sector textielbewerking
veel (en grote) winkels voor, zoals de winkel met de hoogste omzet: de beroemde Winkel van Sinkel met een jaaromzet van/ 129.000,-. In de hoofdgroep overige sectoren kwamen nog enkele omzetaanslagen voor binnen de
sectoren barbiers, gezondheidszorg (apotheken) en herbergen. Het belang
van de winkels in de hoofdgroep productie wordt nog onderstreept door de
hogere gemiddelde omzet van de winkels dan van die in de hoofdgroep handel. De totale omzet van het gehele winkelbestand nam niet erg spectaculair
toe: 4% stijging in het eerste decennium en in het tweede nog maar 2%.
Overige sectoren

De sectoren in deze hoofdgroep zijn niet op grond van een criterium in
deze groep terecht gekomen, maar vormen een restgroep van sectoren die
geen plaats konden vinden in de hoofdgroepen handel en productie. Een
overzicht van deze hoofdgroep heeft dan ook niet de pretentie een beeld te
geven van de ontwikkelingen van een groep van naar aard verwante ondernemingen.
Het gemiddelde inkomen van deze hoofdgroep lag hoger dan dat van de
totale populatie. Van een crisis in de jaren 1880-1890 blijkt niets in de ontwikkeling van het gemiddelde inkomen: in 1880 ligt het 500Jo hoger dan het
algemeen gemiddelde, in 1890 zelfs 70% !
In 1870 en 1880 vie! 18% van het totaal aantal bedrijven onder de groep
overige sectoren, in 1890 17%, hetgeen een vrijwel constant aandeel in het totaal aantal bedrijven betekent.
Het bank- en verzekeringswezen had als sector het hoogste gemiddelde inkomen. Het aantal ondernemingen groeide, terwijl van 1870 tot 1880 het ge-
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middelde inkomen vrijwel verdubbelde. Deze verdubbeling is vooral te danken aan de toename van het aantal kassiers. Het aantal bedrijven in de gezondheidszorg liep in het eerste decennium terug terwijl het gemiddelde inkomen flink groeide. In het tweede decennium nam het aantal bedrijven weer
toe; het gemiddeld inkomen bleef stijgen. In de sector rechtswezen groeide
het gemiddeld inkomen van 1870 op 1880 eveneens spectaculair, het aantal
,,bedrijven" bleef constant. In de daaropvolgende tien jaar nam het aantal
ondernemingen weer fors toe, een aantal procureurs werd aangeslagen, maar
het inkomen daalde behoorlijk. Advocaten werden niet aangeslagen, behalve
wanneer zij optraden als procureur.
TABEL VI
Overzicht van het aantal bedrijven en het gemiddelde inkomen in guldens per sector
van de groep overige sectoren over de jaren 1870, 1880 en 1890.
sectoren
Architecten
Bank- en
verzekeringswezen
Barbiers
Gezondheidszorg
Her bergen
Cafe's
Rechtswezen
Transport
Totaal
overige sectoren

1870

1880

1890
6
2000
14
7127

aantal
gem. inkomen
aantal
gem. inkomen
aantal
gem. inkomen
aantal
gem. inkomen
aantal
gem. inkomen

7
1732

6
1838

8
3592
18
414
42
2738
29
1323

12
7050
20
581
34
4432
44
978

aantal
gem. inkomen
aantal
gem . inkomen
aantal
gem. inkomen
aantal
gem. inkomen

70
711
29
2512
88
410
291
1239

102
682
29
5302
73
468
320
1745

29
543
30
5275
44
1398
75
1321
38
3918
71
422
307
2036

Het aantal herbergen en cafe's breidde zich in het eerste decennium uit, het
gemiddelde inkomen daalde echter, vooral in de sector herbergen. In het
tweede decennium bleef het aantal herbergen gelijk, bij de cafe's trad een
sterke achteruitgang op. Deze inkrimping van het aantal bedrijven ging vooral in de sector cafe's gepaard met een forse verbetering van het inkomen. Het
aantal architecten veranderde nauwelijks, hun inkomen steeg langzaam. De
sector barbiers werd groter, het !age gemiddelde inkomen groeide enkel van
1870 tot 1880, daarna daalde het. Het transportwezen, de sector met het
laagste inkomen in deze groep, beleefde ook geen florissante tijden. Terwijl
het aantal bedrijfjes afnam, kon alleen in het eerste decennium nog enige
inkomensverbetering tot stand komen. Deze sector geeft echter een onvolle-
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dig beeld van de bedrijven die bij het vervoer betrokken waren: eigenaren en
gebruikers van schepen die al in een stad van hogere rang dan Leeuwarden
voor de patentbelasting werden aangeslagen, werden in Leeuwarden verder
met rust gelaten en verschijnen derhalve niet in de Leeuwarder patentregisters.
Eerste resume
De toename van het aantal bedrijven in deze periode is ongelijk verdeeld
over de hoofdgroepen. In de hoofdgroep handel neemt het aantal voortdurend toe met als gevolg dat in 1890 meer dan de helft van alle bedrijven in
deze groep valt. Het aandeel van de hoofdgroep productie neemt af, zowel in
absolute als relatieve zin. Een vergelijking naar het gemiddeld inkomen der
beide groepen levert geen direkte verklaring: het gemiddeld inkomen van de
hoofdgroep productie vertoont - bij een absoluut hoger bedrag - een
vrijwel identieke ontwikkeling als dat van de handel.
De grafieken laten duidelijk zien dat de differentiatie van het gemiddeld inkomen in de hoofdgroep productie, zeker van 1870 op 1880 toeneemt. De
sector boek-, papier- en drukwerkfabricage is hiervan een duidelijk voorbeeld, evenals de sector fabrikanten van diverse waren en de molenaars. Mogelijk dat deze ontwikkeling het . voorzichtige begin van mechanisatie
weerspiegelt: uit het materiaal is hieromtrent echter geen helder beeld te
verkrijgen.
Binnen de hoofdgroep handel neemt het aantal bedrijven per sector snel
toe, waarbij wat de winkeliers betreft de nadruk ligt op de periode na 1880.
De sector kramers vormt hierop een uitzondering: hun aantal neemt af. De
grafieken tonen dat de gemiddelde inkomens der sectoren elkaar minder ontlopen dan die der hoofdgroep productie. Bij de overige sectoren breidt het
aantal bedrijven zich alleen in de periode 1870-1880 lichtelijk uit. Het gemiddeld inkomen echter stijgt opvallend snel. Het verschil in ontwikkelingen tussen de sectoren in deze groep onderling leidt ertoe dat die inkomens verder
uitelkaar komen te liggen. Gezien de aard van deze groep sectoren zijn verdere conclusies moeilijk te trekken.
Globaal gesproken valt het verschil tussen de ontwikkelingen in de periode
1870-1880 en in de periode 1880-1890 op. De in het eerste decennium geconstateerde toename van het gemiddelde inkomen van alle sectoren zet in
het tweede decennium niet door. Daarnaast valt te zien hoe het belang van de
hoofdgroep productie, zeker wat betreft het aantal bedrijven, afneemt. In
het hierna volgende dee! van het artikel zal onder andere op deze punten
worden teruggekomen.
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Gemiddeld inkomen en aantal bedrijven per sector in 1870, 1880 en 1890.
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Gemiddeld inkomen en aantal bedrijven per sector in 1870, 1880 en 1890.
inkomen
In guldens

Grafiek Ill
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I = sector aardewerk
2 = sector bloemisten
3 =sector boek-, papier- en drukwerkfabricage
4 =sector cichoreifabricage
5 = sector houtbewerking
6= sector leerbewerking
7 = sector metaalbewerking
8 = sector schilders
9= sector tabaksbewerking
10 = sector textielbewerking
11 =sector bakkers
12= sector bewerking van edele metalen
13 = sector instrumentmakers
14= sector vleesbewerking

I

'

219

'

: ~420

:*:
I

I

15 = sector fabrikanten van diverse waren
16 =; sector molenaars
17 =sector kooplieden
18 = sector winkeliers
19= sector winkeliers-kooplieden
20 =sector overige winkeliers
21 =sector kramers
22 = sector architecten
23 =sector bank- en verzekeringswezen
24 = sector barbiers
25 = sector gezondheidszorg
26 = sector herbergen
27 =sector cafe's
28 = sector rechtswezen
29 = sector transportwezen

Bronnen: Register van Patentschuldigen in de Gemeente Leeuwarden 1870171,
1880/81 en 1890/91.
Alphabet op het Kohier der Belasting op het Inkomen, 1870-1890.

INTRASTRUCTUREEL ONDERZOEK

Bij het doornemen van het alfabetisch fichesbestand om de bedrijven op
eenduidige wijze in sectoren in te delen is eveneens per steekjaar genoteerd in
welke steekjaren een bedrijf in de patentregisters voorkomt. Per steekjaar
bestaan de volgende mogelijkheden:
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steekjaar:
jaar van bestaan:

1870
1870
1870+ 1880
1870+ 1880+ 1890
1870
+
1890

1880
1880
1870+ 1880
1880+ 1890
1870+ 1880+ 1890

1890
1890
1880+ 1890
1870+ 1880+ 1890
1870
+
1890

Per bedrijf is per steekjaar bekend of het in andere steekjaren eveneens in
de registers voorkomt. Ook is, wanneer een bedrijf andere activiteiten is gaan
ontplooien waardoor het van sector veranderde, deze sectorverandering aangegeven.
De ontwikkeling van het aantal bedrijven en het inkomen tussen de steekjaren kan beschouwd worden als de resultante van een groei- en afnamebeweging. Er kan onderzocht worden of de veranderingen optraden in
bedrijven die reeds !anger bestonden of veroorzaakt werden door het verdwijnen van bedrijven en het ontstaan van nieuwe. Daarbij moet per steekjaar een onderscheid gemaakt worden tussen bedrijven die al !anger bestaan,
bedrijven die verdwijnen en bedrijven die voor het eerst voorkomen, waarbij
de gegevens kunnen worden vergeleken. De bedrijven die in de loop van een
decennium verdwijnen kunnen vergeleken worden met de bedrijven die in dat
zelfde decennium worden opgezet. In 1870 zijn de bedrijven die tussen 1870
en 1880
- verdwijnen; de bedrijven die alleen in 1870 in de registers voorkomen, en
de bedrijven die in 1870 en 1890 maar niet in 1880 bestaan
- blijven; de bedrijven die in 1870 en 1880 bestaan en die in 1870, 1880 en
1890 voorkomen.
Deze twee groepen bedrijven van 1870 moeten vergeleken worden met de
bedrijven die in 1880
- voor de eerste maal in de patentregisters voorkomen en worden gevormd
door de groep die alleen in 1880 voorkomt en de groep die in 1880 en 1890
bestaat
- in 1870 reeds bestaan; de bedrijven met de aanwezigheidsvorm
1870+ 1880 en 1870+ 1880+ 1890.
Op analoge wijze wordt het intrastructureel onderzoek voor het tweede decennium opgezet. Hiermee is een techniek ontwikkeld die inzicht verschaft in
de specifieke bijdrage die afzonderlijke bedrijven Jeveren aan het structuurbeeld. Zo kan aandacht geschonken worden aan het verschijnsel dat bedrijven van steekjaar op steekjaar van sector veranderen.
Dit intrastructureel onderzoek is verricht voor de sector metaalbewerking.
Intrastructureel onderzoek van alle sectoren bleek zeer arbeidsintensief, binnen het kader van dit artikel volstaan we met het verduidelijken en beproeven
van de methode aan de hand van een sector.
Als voorbeeld van een compleet intrastructureel onderzoek is gekozen voor
de sector metaalbewerking omdat verondersteld wordt dat de metaalverwerkende bedrijven op landelijk niveau een belangrijke rol gespeeld hebben bij
de industrialisatie en modernisatie van Nederland").
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De metaalsector intrastructureel

Als de gegevens van alle bedrijven van de sector metaalbewerking, dus inclusief de eenmansbedrijven in een tabel worden weergeven, zijn duidelijke
veranderingen te constateren:
TABEL VII
Overzicht van aantal, gem . inkomen en gem. personeelssterkte
van alle bedrijven van de sector metaalbewerking in 1870, 1880
en 1890.

aantal
gem. inkomen
gem. personeel

1870

1880

1890

72
736
4.6

76
845
3.8

45
931
5. 1

Het aantal ondernemingen in deze sector is in de periode 1870-1890 fors afgenomen. Het gemiddelde inkomen steeg geleidelijk maar in het eerste decennium bleef de groei achter bij die van het algemeen gemiddelde. De gemiddelde personeelssterkte daalde aanvankelijk maar groeide in het tweede decennium sterk. Indien hier de eenmansbedrijfjes niet waren opgenomen, ZOU het
beeld een minder grillig verloop hebben (zie tabel III). In de periode 18801890 verdween de groep alleenwerkenden uit de registers, maar in de intrastructurele analyse van het eerste decennium kunnen en moeten ze worden
betrokken.
Omdat in de bovenstaande tabel de alleenwerkenden gedeeltelijk zijn opgenomen kunnen geen conclusies aan de gegevens over de hele periode worden
verbonden. Na analyse van de componenten waaruit de veranderingen zijn
opgebouwd, kan dat we!. Met behulp van de techniek van de aanwezigheidsvormen kan geconstateerd worden in welke groep ondernemingen veranderingen optraden, zodat een antwoord verkregen kan worden op de vraag:
speelden de veranderingen zich af binnen de reeds !anger bestaande ondernemingen of kwamen er nieuwe bedrijven bij met geheel andere kenmerken?

De metaalbewerking 1870-1880

In de periode 1870-1880 is het aantal ondernemingen in de sector iets gestegen, het gemiddelde inkomen is eveneens gestegen, hoewel niet zo opzienbarend als dat van de gehele populatie tussen 1870 en 1880 (zie tabel VII). Het
aantal personeelsleden en de gemiddelde personeelssterkte is gedaald. Als de
ondernemingen in 1870 verdeeld worden in een groep die alleen in 1870
bestond en in een groep die in 1880 nog voorkwam, kan worden geanalyseerd
in welke ondernemingen zich veranderingen hebben voorgedaan.
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TABEL VIII
Overzicht van het aantal bedrijven, gemiddelde inkomen en gemiddelde personeelssterkte van de bedrijven in de sector metaalbewerking die gedurende de periode
1870-1880 enkel in 1870, enkel in 1880 bestonden en die in beide steekjaren
voorkwamen

1870

aantal
gem. inkomen
gem. personeel

1880

aantal
gem. inkomen
gem. personeel

alleen 1870

1870+ 1880

38
731
4.1

34
742

alleen 1880

5.3
34
1131
4.3

42

613
3.4

lets minder dan de helft van de onderneming was in 1880 nog aanwezig.
Slechts in een opzicht verschillen de kenmerken van deze twee groepen duidelij k: de bedrijven die in 1880 nog bestonden hadden in 1870 gemiddeld een
personeelslid meer dan de bedrijven die enkel in 1870 voorkwamen.
Er bestaan grote verschillen tussen de twee groepen ondernemingen in
1880. Van de oude, reeds in 1870 voorkomende bedrijven, was het gemiddelde inkomen bijna twee maal hoger dan <lat van de nieuwe bedrijven. Ook was
de personeelssterkte van de oude ondernemingen hoger dan die van de
nieuwe 2 •). De ontwikkeling van het gemiddelde inkomen van de groep ondernemingen die in 1870 en 1880 voorkwam was gunstig terwijl de gemiddelde
personeelssterkte met een gedaald is . In 1880 waren er meer ondernemingen
nieuw opgezet dan er van 1870-1880 verdwenen. Vergeleken met de bedrijven
die na 1870 verdwenen was van de nieuwe bedrijven het gemiddelde inkomen
en de personeelssterkte lager. Het gemiddelde inkomen van de sector als geheel, <lat in 1870 al lager was dan het algemeen gemiddelde, is we! gestegen
maar de toename met 15% was minder dan de toename van <lat van de gehele
populatie.
Stijging van het gemiddelde inkomen vond plaats in de groep ondernemingen die al in 1870 bestond. De bedrijven die in 1880 voor het eerst voorkwamen hebben een zeer laag inkomert. De daling van de gemiddelde personeelssterkte van 1870 tot 1880 deed zich in beide groepen bedrijven voor.

De metaa/bewerking 1880-1890

Van 1880-1890 lijkt het beeld van de sector sterk te veranderen maar omdat
de alleenwerkenden in 1880 we!, en in 1890 niet in de registers voorkomen
kunnen niet zonder meer conclusies getrokken worden. De alleenwerkenden
zijn in dit geval we! in de beschouwing betrokken omdat nu een indruk kan
worden verkregen van het effect van de wetswijziging van 1887 en het daarop
door ons gekozen antwoord.
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TABELIX
Overzicht van het aantal bedrijven, het gemiddelde inkomen
en gemiddelde personeelssterkte van bedrijven in de sector
metaalbewerking in 1880 die alleen in 1880 voorkwamen en
die in 1880 en 1890 bestonden
alleen 1880
aantal
gem . inkomen
gem . personeel

50

708
2.6

1880 + 1890
26
1108
6.1

Uitsplitsing van de sector in 1880 in een groep die gedurende de periode
1880-1890 alleen in 1880 voorkwam en een groep die in beide steekjaren
bestond, brengt veel grotere verschillen aan het licht tussen de groepen als in
1870. Een betrekkelijk klein aantal ondernemingen kwam in 1890 nog voor.
Het gemiddelde inkomen en de gemiddelde personeelssterkte van de blijvende ondernemingen was veel hoger dan die van de verdwijnende. Het wegvallen van de eenmansbedrijven in 1887 uit de patentregisters speelt in de geconstateerde verschillen uiteraard een grote rol. Het volgen van de ontwikkelingen van 1880 tot 1890 kan daarom pas zinvol geschieden indien in 1880 de
alleenwerkenden buiten de beschouwing blijven (tabel X) . Door het weglaten
van de eenmansbedrijven worden de verschillen tussen de verdwijnende en
blijvende bedrijven beduidend kleiner").
De gemiddelde inkomens van deze twee groepen ondernemingen verschillen in 1880 maar weinig. Wei was de gemiddelde personeelssterkte van de verdwijnende bedrijven lager dan die van de blijvende. Vrijwel de helft van de
bedrijven in 1880 bestond nog in 1890. In de metaalsector kwamen in 1880 23
alleenwerkende ondernemingen voor. Van deze ondernemingen kwamen er
in 1890 nog 6 voor in de patentregisters, maar dan als winkelier. Twee van deze zes ondernemingen hebben reeds in 1880 een aanslag ontvangen voor het
exploiteren van een winkel, een activiteit die toen is beschouwd als nevenberoep.
TABEL X
Overzicht van het aantal bedrijven, gemiddelde inkomen en gemiddelde personeelssterkte van de bedrijven in de sector metaalbewerking exc/usief alleenwerkenden
die gedurende de periode 1880-1890 enkel in 1880, enkel in 1890 bestonden en die in
beide steekjaren voorkwamen.

1880

aantal
gem . inkomen
gem . personeel

1890

aantal
gem. inkomen
gem . personeel

alleen 1880

1880+ 1890

27
1047
4.7

26
1108
6. 1
26
1193
6.3

alleen 1890

19

572
3.5
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Wanneer de bedrijven die al langer bestonden in 1890 worden vergeleken
met de nieuwe bedrijven in dat jaar wordt opnieuw duidelijk dat de oude bedrijven een relatief grote bijdrage Ieverden aan inkomen en personeel. Het
gemiddelde inkomen van de bedrijven die in 1880 en 1890 voorkwamen was
in het decennium enigszins gestegen hoewel aanzienlijk minder dan de stijging van het inkomen van de blijvende bedrijven in het vorige decennium.
Het aantal personeelsleden van de blijvende bedrijven is vari 1880 tot 1890
iets gestegen. Het aantal nieuwe bedrijven vormde een betrekkelijk klein aandeel van het aantal ondernemingen binnen de sector, een situatie die sterk
afwijkt van het bestand van 1880 waar de nieuwe bedrijven de meerderheid
vormden. Voor een dee! wordt dit verschil veroorzaakt door het grote aandeel van alleenwerkenden in het aantal nieuwe bedrijven in 1880. Echter, na
1880 zijn 27 bedrijven met personeel in dienst verdwenen, terwijl in 1890
slechts 19 nieuwe bedrijven verschenen. Vergelijking van de nieuwe bedrijven
van 1890 met de verdwenen bedrijven in 1880 leert dat het gemiddelde inkomen van de nieuwe bedrijven aanzienlijk lager was dan dat van de verdwenen
bedrijven, zelfs wanneer de alleenwerkenden worden meegerekend. De stijging van het gemiddelde inkomen van de sector van 1880-1890 is te danken
aan de blijvende bedrijven hoewel het gemiddelde inkomen daarvan slechts
weinig toenam. Als de eenmansbedrijven buiten beschouwing blijven blijkt
dat het gemiddelde ink omen 11 OJo gedaald is terwijl ook het personeelsbestand is achteruitgegaan.
Uit de intrastructurele analyse is duidelijk gebleken dat beginnende bedrijven in de regel klein waren. Vergeleken met de reeds !anger bestaande bedrijven worden de nieuwe bedrijven gekenmerkt door !age gemiddelde inkomens
en een klein personeelsbestand. De moeilijke positie van de bedrijven in 1890
is een duidelijke indicatie van de reeds eerder geconstateerde economische
problemen waarmee vrijwel alle ondernemingen in de periode 1880-1890 te
kampen hadden.

Het constante cohort
In 1880 en 1890 is gebleken dat bedrijven die tien jaar eerder ook voorkwamen, een groep vormde met relatief hoge inkomens en een groot personeelsbestand. Kennelijk hing de bestaansduur van ondernemingen samen met de
omvang. Om dit verschijnsel nader te bekijken zijn de gegevens van de twaalf
bedrijven die in de drie steekjaren constant in de sector metaalbewerking
voorkwamen, bijeengebracht. Reeds in 1870 bleek dat het gemiddelde inkomen van deze twaalf bedrijven beduidend hoger was dan dat van de rest van
de sector (zie tabel VIII). Het gemiddelde inkomen steeg in het eerste decennium sterker dan het algemeen gemiddelde maar daalde in het tweede decennium enigszins. Ook lag de gemiddelde personeelssterkte in 1870 en 1880
flink boven het gemiddelde van de sector, in 1890 is zij echter gedaald tot beneden dat gemiddelde. De economische problemen van 1880-1890 zijn ook in
deze groep bedrijven te herkennen.
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TABEL XI
Overzicht van het gemiddelde inkomen en de gemiddelde personeelssterkte van de twaalf, constant aanwezige bedrijven in de
sector metaalbewerking 1870-1890.

gem . inkomen
gem. personeel

1870

1880

1890

969
6.5

1417
5.9

1363
4.8

Bij het trekken van conclusies over het constante cohort dient echter, nu
bestaansduur 66k als eigenschap wordt beschouwd, rekening gehouden te
worden met het feit dat de levensduur van de bedrijven onbekend is. Voor
onderzoek naar levensduur en kenmerken van constant aanwezige bedrijven
in verschillende sectoren is een meer uitgebreide onderzoeksperiode noodzakelijk.
Beknopt intrastructureel onderzoek

Zoals al eerder is uiteengezet is het intrastructureel onderzoek van alle sectoren, zoals het heeft plaatsgevonden voor de sector metaalbewerking, zeer
bewerkelijk. Een meer globaal onderzoek, per hoofdgroep, is wel mogelijk.
Daartoe zijn per aanwezigheidsvorm de bedrijven en het gemiddelde
inkomen per hoofdgroep verzameld. De vier aanwezigheidsvormen moeten
worden gecombineerd om het verloop van de bedrijven in een decennium te
analyseren.
De periode 1870-1880

In de overzichten van de sectoren zijn, om de drie steekjaren onderling te
kunnen vergelijken, de alleenwerkenden niet opgenomen. In het intrastructureel onderzoek van met name de periode 1870-1880 kunnen zij wel in de beschouwing worden betrokken omdat de alleenwerkenden in de beide steekjaren in de patentregisters voorkomen. Door het opnemen van de alleenwerkenden valt het gemiddelde inkomen van de totale populatie Jager uit (tabel
XII). Van 1870-1880 steeg het gemiddelde inkomen met 300Jo. In de hoofdgroep productie valt een teruggang van het aantal bedrijven waar te nemen.
In het intrastructureel onderzoek kan onderzocht worden hoe de bedrijven
zich in het decennium hebben ontwikkeld (tabel XIII).
De hoofdgroep productie verschijnt hier als een relatief stabiele hoofdgroep want 560Jo van de bedrijven bestond in 1880 nog, het gemiddelde inkomen van de blijvende bedrijven lag lOOJo hoger dan dat van de hoofdgroep als
geheel. De bedrijven die in 1880 niet meer bestonden hadden in 1870 een relatief laag inkomen. Van de bedrijven in de hoofdgroep handel in 1870 bestond
nog slechts 420Jo in het steekjaar 1880. Het gemiddelde inkomen van deze
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TABEL XII
Overzicht van het aantal en gemiddelde inkomen van de bedrijven van de totale populatie van 1870 en 1880 inclusief alleenwerkenden in de hoofdgroep productie.
Hoofdgroep
Productie
Handel
Overige sectoren
Totaal

aantal

1870
gem. inkomen

aantal

1880
gem. inkomen

822
773
291

813
676
1239

812
854
320

1038
872
1745

1886

823

1986

1081

blijvende groep lag in 1870 300Jo hoger dan het gemiddelde van de gehele
hoofdgroep. De blijvende bedrijven waren, nog duidelijker dan in de hoofdgroep productie, de gemiddeld grotere bedrijven. Ook de hoofdgroep overige
sectoren vertoont dezelfde instabiliteit: in 1880 bestond nog maar 400Jo van
de ondernemingen die in 1870 voorkwamen. Het gemiddelde inkomen van
deze blijvende bedrijven was ook hier veel hoger dan dat van de verdwenen
bedrijven.
TABEL XIII
Overzicht van het aantal bedrijven en het gemiddelde inkomen, inc/usie/alleenwerkenden, in 1870 en 1880 die gedurende de periode 1870-1880 enkel in 1870, enkel in 1880
bestonden en die in beide steekjaren voorkwamen
aanwezig in :
steekjaar:
Hoofdgroep
Productie
aantal
gem. inkomen
Handel
aantal
gem. inkomen
Overige sectoren
aantal
gem . inkomen
Totaal
aantal
gem. inkomen

alleen 1870
1870

1870+ 1880
1870
1880

alleen 1880
1880

360
717

462
887

441
1412

371
594

447
510

326
903

332
1879

522
550

174
917

117
1564

128
3066

192
865

981
658

905
992

901
1635

1085
621

Van de bedrijven die in 1870 voorkwamen, kwam iets meer dan de helft
nog voor in 1880, het gemiddelde inkomen van deze blijvende bedrijven was
in 1880 500Jo hoger dan dat van de bedrijven die in de periode 1870-1880 verdwenen. In de groep bedrijven die in 1870 en 1880 bestonden hebben zich in
de loop van het decennium veranderingen voorgedaan") . Uit de tabel blijkt
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dat een aantal bedrijven uit de hoofdgroep productie is overgegaan naar andere hoofdgroepen, een ontwikkeling die nogmaals het afnemend belang van
de hoofdgroep productie onderstreept. Hoewel het aantal bedrijven in Leeuwarden van 1870-1880 was toegenomen nam het aantal bedrijven in de
hoofdgroep productie af.
Het gemiddelde inkomen van de gehele populatie in 1880 was 300/o hoger
dan in 1870. Niet alleen lag het gemiddelde inkomen van de blijvende bedrijven in 1880 hoger dan dat van de nieuwe bedrijven, ook steeg het gemiddelde
inkomen van de blijvende bedrijven van 1870-1880 veel sterker dan het algemeen gemiddelde, namelijk met 650/o! Vooral in de hoofdgroep overige sectoren was de groei van het gemiddelde inkomen met 950/o opzienbarend. De
bedrijven die in 1880 voor het eerst voorkwamen hadden een gemiddeld inkomen dat 400/o onder dat van de gehele populatie lag. De helft van de nieuwe
bedrijven in 1880 behoorde tot de hoofdgroep handel. Ook in de hoofdgroep
overige sectoren was het aantal nieuwe bedrijven veel groter dan het aantal
reeds bestaande bedrijven.
De toename van het gemiddelde inkomen speelde zich af in de bedrijven
die in beide steekjaren voorkwamen . Het gemiddelde inkomen van de bedrijven die van 1870-1880 verdwenen was hoger dan dat van de nieuwe bedrijven
in 1880. De hoofdgroep productie was, wat het aantal bedrijven aangaat, de
meest stabiele hoofdgroep. De groei van het aantal nieuwe bedrijven in het
decennium deed zich vooral voor in de hoofdgroep handel, een groei die
samenviel met de teruggang in de hoofdgroep productie.

Crisis van 1880-1890
Deze periode wordt vooral gekenmerkt door de geringe groei van het aantal ondernemingen waarbij ook het gemiddelde inkomen niet of nauwelijks
meer toenam. Gezien het feit dat de agrarische provincie Friesland met name
in de periode 1880-1890 getroffen werd door de landbouwcrisis, is een dergelijke stagnatie in de economische ontwikkeling in Leeuwarden nauwelijks
verrassend te noemen. Daarbij kan eveneens worden verondersteld dat de
agrarische crisis de levensduur van bedrijven beinvloedde. Het stagneren van
productie, omzet en verdiensten kan tot gevolg hebben dat bedrijven in problemen komen en worden opgeheven. Of deze verwachtingen door het materiaal worden bevestigd valt moeilijk na te gaan. Eerder is al gewezen op de
wetswijziging van 1887 waarbij een aantal eenmansbedrijfjes werden vrijgesteld van de verplichting tot het nemen van een patent. Hierdoor is een vrij
kwetsbare groep bedrijven niet meer in de patentregisters van 1890 vertegenwoordigd terwijl ze wel in 1880 voorkwamen. Als gevolg van deze vrijstelling
moeten conclusies uit het intrastructureel onderzoek van de periode 18801890 met enig voorbehoud worden getrokken.
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TABEL XIV
Overzicht van het aantal bedrijven en het gemiddelde inkomen, inc/usiefalleenwerkenden, in 1880 en 1890 gedurende de periode 1880-1890, die enkel in 1880, enkel in 1890
bestonden en die in beide steekjaren voorkwamen. Tussen (haakjes) wordt het aantal
bedrijven met personeel in dienst vermeld
aanwezig in:
steekjaar:
Hoofdgroep
Productie
aantal
gem. inkomen
Handel
aantal
gem. inkomen
Overige sectoren
aantal
gem. inkomen
Totaal
aantal
gem. inkoinen

alleen 1880
1880

1880 + 1890
1880
1890

alleen 1890
1890

410 (253)
793

402 (358)
1288

346
1388

236
914

497
615

357
1231

392
1390

570
520

190
1250

130
2470

140
2866

167
1341

1097 (940)
792

889 (845)
1438

878
1625

973
756

Van de 201 eenmansbedrijven in 1880 kwamen er in 1890 nog 44 voor,
uiteraard niet meer als eenmansbedrijf. In tabel XIV zijn tussen de haakjes
het aantal ondernemingen zonder alleenwerkenden weergegeven. Door deze
aanvulling wordt het iets eenvoudiger de vooronderstelling aan het materiaal
te toetsen. Wanneer de hoofdgroep productie eerst buiten beschouwing
wordt gelaten Ieert een vergelijking van tabel XIII met bovenstaande tabel
dat in de hoofdgroep handel zich geen grote veranderingen hebben voorgedaan wat betreft de verhouding blijvende en verdwijnende bedrijven in 1880;
in 1870 en 1880 vormde het blijvende dee! van de bedrijven in het steekjaar
ongeveer 4011/o van de bedrijven in de hoofdgroep. Ook in de hoofdgroep
overige sectoren is deze verhouding niet erg gewijzigd. Van de bedrijven die
van 1880-1890 verdwenen lag het gemiddelde inkomen relatief lager dan dat
van de verdwenen bedrijven uit 1870. Ook in de hoofdgroep productie hebben zich geen opvallende veranderingen voorgedaan. De gecorrigeerde
cijfers, het aantal ondernemingen zonder eenmansbedrijven, tonen zelfs een
nog iets stabieler beeld dan in 1870. De conclusie dat de agrarische depressie
ook in deze hoofdgroep weinig invloed heeft op de bestaansduur van bedrijven kan alleen maar getrokken worden indien verondersteld wordt dat de depressie op alleenwerkenden dezelfde invloed had als op grotere bedrijven.
Opmerkelijk is het grote aantal bedrijven in de hoofdgroep productie in
1880 dat in 1890 in een andere hoofdgroep voorkwam, namelijk 1311/o van de
bedrijven in de hoofdgroep productie terwijl in het vorige decennium slechts
611/o van hoofdgroep veranderde.
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Van de bedrijven die in 1890 nieuw waren blijkt ook nu meer dan de helft
in de hoofdgroep handel terecht te komen. Het relatief kleine aantal nieuwe
bedrijven dat in 1890 in de hoofdgroep productie werkzaam was is gedeeltelijk het gevolg van de wetswijziging. Het aantal bedrijven in de hoofdgroep
overige sectoren nam in deze periode iets af. Omtrent de ontwikkeling van
het inkomen tussen 1880 en 1890 van de groepen blijvende, verdwenen en
nieuwe bedrijven kan weinig zinnigs gezegd worden. Ook hier maakt de wetswijziging conclusies uit het cijfermateriaal minder betrouwbaar. In zijn algemeenheid echter geldt ook in dit decennium dat de blijvende bedrijven zich in
1880 al onderscheiden door hun hogere inkomen en dat dit inkomen in 1890
verhoudingsgewijs sneller toegenomen is. De grote groei van dat inkomen in
het vorige decennium werd echter niet herhaald. Met enige voorzichtigheid
kan gesteld worden dat de al in het voorafgaande decennium geconstateerde
overgang van bedrijven naar de hoofdgroepen handel en overige sectoren in
dit decennium belangrijker is geworden, waarvan vooral de hoofdgroep
handel de resultaten heeft ondervonden.

Tweede resume
In het resume aan het einde van het hoofdstuk enkele resultaten
werden globaal twee ontwikkelingen geschetst. In de eerste plaats is gewezen
op de ontwikkeling van het gemiddeld inkomen dat in het eerste decennium
sterk toenam, om vervolgens in het tweede decennium vrijwel gelijk te blijven. In de tweede plaats kwam het afnemend belang van de hoofdgroep productie naar voren.
Om met het tweede te beginnen: de veranderde verhouding tussen de
hoofdgroepen productie en handel valt terug te voeren op een vrij groot aantal bedrijven dat overstapt van de productie naar de handel. Deze tendens
valt de gehele periode waar te nemen. De toename van het gemiddeld inkomen - de eerste ontwikkeling- in de periode 1870-1880 komt met name tot
stand in bedrijven uit de hoofdgroepen handel en overige sectoren die zowel
in 1870 als in 1880 voorkomen. Dezelfde groep bedrijven vertoont in het
daarop volgende decennium geen vergelijkbare stijging van het inkomen,
waardoor het gemiddelde inkomen over alle bedrijven nauwelijks toeneemt.
SLOT

Centraal in dit artikel heeft de vraag gestaan in hoeverre met behulp van de
patentregisters een economische structuur kan worden gereconstrueerd. Het
resultaat van een dergelijke reconstructie - de uiteindelijke structuur moest voldoen aan een aantal voorwaarden en moest de individuele economische activiteit als basiselement kennen. De te volgen methode zou het mogelijk moeten maken hetzelfde basiselement - het individu - in zijn sociale
context te plaatsen. Naar onze mening zijn we er in geslaagd die reconstructie
zodanig te verrichten dat aan het gestelde voldaan is. Enkele kanttekeningen
zijn hierbij op hun plaats.
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In de eerste plaats kan niet geclaimd worden dat de reconstructie het geheel
van alle arbeid in Leeuwarden omvat. Uit de patentregisters kan nu eenmaal
geen informatie worden opgediept omtrent ondernemingen die hun hoofdzetel elders hadden, bijvoorbeeld banken en nationale transportondernemingen, waardoor zij in de structuur niet of nauwelijks voorkomen. Uit de aard
van de patentregisters volgt 66k dat gegevens over in loondienst verrichte arbeid niet voorhanden zijn. Wei is een aantal klerken, zaakwaarnemers, kantoorbedienden en dergelijken gevonden, maar het is niet na te gaan bij welke
economische kern zij behoorden. Belangrijk is ook het ontbreken van grote
groepen als vissers en landbouwers - al zullen die in Leeuwarden niet in
grote getale zijn voorgekomen - in de overzichten van de economie.
Desondanks levert deze methode we! degelijk bruikbare resultaten. Allereerst natuurlijk met betrekking tot het inzicht in het economisch functioneren. Naar onze mening is duidelijk naar voren gekomen dat het niet voldoende is een economie te karakteriseren aan de hand van een aantal (zeer) grote
bedrijven: het gros van de economische bedrijvigheid vond plaats in kleine
tot zeer kleine ondernemingen, die in hoge mate economisch instabiel waren .
Ook bieden de resultaten vele aanknopingspunten voor nader onderzoek,
niet alleen in het economische vlak, maar ook in het sociale en demografische
vlak. Met name is op deze wijze gecombineerd gedetailleerd sociaal en economisch onderzoek mogelijk, waardoor het ,ideaal' van een integrale bestudering van een stad weer een stapje dichterbij komt.

BIJLAGE I
Tarieven en tabellen in de patentbelasting
TARIEVEN

le klasse:
2e
3e
4e

5e
6e
7e
Be
9e
lOe

lie
12e
13e
14e
15e
16e
17e

Het A-tarief
voor de periode 1870-1890:
/315,/260,/210,/165,/125,/ 90,f 62,/ 46,/ 33,/ 24,/ 17,/ 12,/
8,/
5,f 3,f 1,50
f 0,90

Het B-tarief voor Leeuwarden
voor de periode 1870-1890:
/210,/ 165,/125,f 90,f 62,/ 46,/ 33,/ 24,/ 17,J 12,/
8,J 5,J 3,50
J 1,50
f 0,90
f 0,55
f 0,30
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TABELLEN

Tabet I: fabrieken en werkbazen, belast naar de personeelssterkte van hun bedrijven
volgens het A-tarief. Zij dienden register te houden van de namen der werklieden. De
tabel is in twee afdelingen verdeeld.

le klasse:
2e
3e
4e
5e
6e
7e
Se
9e
JOe
Ile
12e
13e
14e
15e
16e

Maatstaf voor de belastingklassen van de le afdeling:
300 en meer arbeiders
200 t/m 299
140 t/m 199
100 t/m 139
70 t/m 99
50 t/m 69
32 t/m 49
21 t/m 31
14 t/m 20
9 t/m 13
6 t/m S
3 t/m 5
I of
2
,,
alleenarbeidenden

Maatstaf voor de belastingklassen van de 2e afdeling:
500 en meer arbeiders
400 t/m 499
300 t/m 399
200 t/m 299
140 t/m 199
100 t/m 139
70 t/m 99
50 t/m 69
32 t/m 49
21 t/m 31
14 t/m 20
9 t/m 13
6 t/m S
3 t/m 5
I of
2
,,
alleenarbeidenden

Tabet ll: branders, brouwers en azijnmakers, belast volgens het A-tarief naar productieomvang of productiecapaciteit.
Tabet Ill: koren-, grut-, gort-, pel- en boekweitmolens, belast naar de huurwaarde van
de molen. Het ging hier om een vast percentage van de huurwaarde dat als patentrecht
moest worden afgedragen.
Tobe/ IV: de overige molens volgens het A-tarief belast. Per verschillende soort molen
en gebruikte aandrijvingskracht is steeds een vast absoluut bedrag, met een minimum
en maximum per categorie, aangegeven.
Tabet V: fabrieken waarvoor niet het aantal werklieden als maatstaf diende. Het ging
hier om ijzer- en metaalgieterijen, en fabrieken in de chemische sector. Deze werden
volgens het A-tarief belast naar productieomvang of -capaciteit.
Tobe/ VI: winkeliers, uitsluitend te belasten voor de detailhandel, belast volgens het Atarief. Indien ze ook aan kooplieden of winkeliers leverden, diende men afzonderlijk
voor koopman of zeehandelaar te worden aangeslagen. Maatstaaf hier was het debiet
in het jaar v66r de aanslag.
le klasse:
2e
3e
4e
5e
6e
7e
Se
9e
IOe
lie
12e

debiet van f 125.000,- en hoger
,, f 100.000,- tlmf 124.999," f 15.000,- tlmf 99.999," f 55,000,- tlmf 74.999," f 40.000,- t/m f 54.999," f 30.000,- t/m f 39.999," f 23.000,- t/m f 29.999," f IS.000,- t/m/ 22.999," f 14.000,- tlmf 17.999," f 11.000,- t/m f 13.999," f
S.000,- tlmf 10,999," f 6.000,- t/m/ 7.999,-
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13e
14e
15e
16e
17e

,,
,,
"
"

151

f
f
f
f

4.000,- t/m f
5.999,3.000,- t/m f
3.999,2.000,- t/m f
2.999,1.000,- tlm f
1.999," beneden def 1000,- per jaar

Tabet VII: kramers, belast volgens het B-tarief, reizend agenten belast volgens het Atarief.
Tabet VIII: rondlopende vreemde scharenslijpers, ketelboeters en dergelijke, belast
volgens het A-tarief.
Tabet IX: aandeel-maatschappijen, belast met 21l7o van de uitgekeerde winst, aflossingen en reserves.
Tabet X: beheerders van kantoren van administratie van inschrijvingen op het Grootboek der Nederlandsche Schuld, belast naar het bedrag van inschrijving of de uitgekeerde winst.
Tabet XI: boekhouders, zaakwaarnemers, klerken, belast naar de hoogte van het in
loondienst genoten inkomen volgens het A-tarief.
Tabet XII: ambachtslieden en werkbazen. Hier golden dezelfde voorschriften als bij
tabel I. Tabet XII, waarvoor het B-tarief gold, is in twee afdelingen verdeeld.
De maatstaven voor indeling in belastingklassen is in de
4e klasse:
5e
6e
7e
Se
9e

IOe
Ile
12e
13e
14e

eerste afdeling:
50 en meer werklieden
32 t/m 49
21 t/m 31
14 t/m 20
9 t/m 13
6 t/m 8
3 t/m 5
1 of 2
idem
alleenarbeidenden

tweede afdeling:
70
50
32
21
14
9
6
3

of meer werklieden
t/m 69
t/m 49
t/m 31
t/m 20
tlm 13
t/m 8
t/m 5
,,
1 of 2
alleenarbeidenden

Tabet XIII: logement- en badstoofhouders, belast volgens het B-tarief naar het aantal
kamers, badkuipen of biljarten.
Tabet XIV: kooplieden, reders, makelaars, artsen, bakkers, stagers, poeliers, tappers,
wijnkopers, notarissen, procureurs, deurwaarders, aannemers van werken, stalhouders en anderen. Allen werden belast volgens het B-tarief.
Tabet XV: het geven of houden van spelen en vermakelijkheden, belast naar 1OJo van
de opbrengst.
Tabet XVI: regelt de aanslagen van schepen, belast naar vaste tarieven volgens tonnage, bestemming en dergelijke.
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK VII
*) Met veel dank aan de heer W. Dolk van het. Gemeentearchief te Leeuwarden die
ons met zijn uitgebreide kennis van de patentwet zeer heeft geholpen en onze hoofdvakdocent, de heer P. Kooij, voor zijn stimulerende raadgevingen bij de tot standkoming van dit artikel.
') Bedrijven worden hierbij gezien als kleinste economische eenheden waarbinnen
de menselijke arbeid georganiseerd wordt.
') Het kan hierbij ook gaan om activiteiten die niet of nauwelijks beroepen
genoemd kunnen worden.
') De Wet van het Regt op Patent van 21 mei 1819. Staatsblad van het Koninkrijk
der Nederlanden, nummer 34.
') Zie: Meijier, K. M. G. de, De Geschiedenis van het Nederlandsche Patentrecht,
diss., Arnhem, 1870, pagina 69.
') De wet van 17 april 1887. Staatsblad 64.
') Staatsblad 149.
') Zie hiervoor ook: Dolk, W. ,,De Leeuwarder Registers van Patentschuldigen"
in: Het jaarverslag van het Gemeentearchief van de Gemeente Leeuwarden, 1979.
Lceuwarden, 1979. Pagina 25-39.
') Reeds in 1806 is een alfabetisch register gemaakt van te belasten beroepen, voorzien van een zogenaamd ,,statistiek nommer", zodat de belastingambtenaren de beroepen overal en altijd moesten iridelen volgens een uniform systeem voor het gehele
land.
') Zie: Jonge, J. A. de. De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914.
Reprint Nijmegen, 1976. Pagina 11.
10
) Zie Dolk, pagina 33.
") Zie Dolk, pagina 32.
") Deze aanslagen betreffen enkel de aanslagen die betrekking hebben op een of
meer van de genoemde beroepen, waarbij niet wordt vermeld in welk bedrijf het beroep werd uitgeoefend.
") Alphabet op het Kohier der Belasting op het Inkomen, 1869-1874, 1878-1883 en
1888-1890.
") Bevolkingsregisters en Bladwijzer Weduwen, een ingang op het bevolkingsregister voor weduwen op naam van de overleden man.
") Adresboeken 1872, 1889 en 1892. Adresboeken uit de periode rond 1880 waren
helaas niet voor handen.
") Collectie Faillissementen van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden,
1870-1890.
'') Het Register ter Inschrijving van Acten van Vennootschappen onder eene Firma,
alsmede van Acten van Ontbinding van zoodanige Vennootschappen aangehouden ter
Griffie van de Arrondissementsregtbank te Leeuwarden ter Voldoening aan de Artikelen 23 en 31 van het Wetboek van Koophandel. Deel 1-12.
") Verslag van den Toestand der Gemeente Leeuwarden over de jaren 1866-1896,
en het Verslag, aangaande den handel, de nijverheid en het fabriekswezen te Leeuwarden in de jaren 1870-1890.
") Staat van de in de Gemeente Leeuwarden gedurende het jaar 1866, 1871, 1876,
1881, 1886 en 1891 uitgeoefende Fabrieksnijverheid en Ambachtsnijverheid. Uit: Verslag van den Toestand der Gemeente Leeuwarden.
20
) Jonge, J. A. de. Pagina 460. Hij constateert in dit verband dat de werkelijke
personeelsbezetting hoger lag dan het midden der klasse van aanslag.
") Dat wil zeggen, de omvang op basis van het hoofdberoep, niet op basis van de
totale economische activiteit.
22
) Deane, Ph. & Cole, W. A., British Economic Growth, 1688-1959, Cambridge,
1962.
") Jonge, J. A. de, pagina 290.
") Deze afname van de gemiddelde personeelssterkte van 1870 op 1880 wordt voornamelijk veroorzaakt door het feit dat de Stoomstroocartonfabriek in 1880 en 1890
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om belastingtechnische redenen niet meer naar het aantal werknemers werd aangeslagen .
" ) Jonge, J. A. de, pagina 344 e.v.
") Een van de nieuwe bedrijven in 1880 was een onderneming die in 1870 in de sector houtbewerking voorkwam.
") Twee ondernemingen die na 1880 niet meer in de metaalsector voorkwamen verschenen in 1890 in de sector kooplieden. Beide ondernemingen werden in 1880 aangeslagen voor het in dienst hebben van maximaal 2 personeelsleden.
" ) Het geringe verschil in het aantal constant aanwezige bedrijven in 1870 en 1880 is
te wijten aan fouten in de verwerking met de hand van het bronnenmateriaal. Het is
onmogelijk hierin nog correcties aan te brengen.

VIII
DE CONJUNCTURELE ONTWIKKELING VAN NEDERLAND
TUSSEN DE TWEE WERELDOORLOGEN

Een aanzet tot analyse van een aantal kenmerken van de
cyclische beweging in tijdreeksen 1919-1939')
door
J . J . SEEGERS

Economische groei en conjunctuur zijn verschijnselen die wezenlijk door
kwantitatieve relaties tussen economische variabelen bepaald worden. Steeds
gaat het om veranderingen in indicatoren voor economische processen, waarbij vooral het niveau van belang is. Centraal in het onderzoek staat de bewegingsrichting van veranderingen gedurende perioden, waarvan de lengte
eveneens van belang kan zijn. Tegelijk richt de groei- en conjunctuuranalyse
zich op het herkennen van comformiteit van bewegingen in economische variabelen, op vertragingen in de tijd, op een zo exact mogelijk onderzoek van,
en zo mogelijk verklaring van verbanden tussen variabelen, alsook de structuur van dergelijke relaties in de tijd. Een zodanige analyse vereist een kwantitatieve benadering bij de descriptie en interpretatie.
De beschrijving van institutionele veranderingen in de Nederlandse economie tussen de twee wereldoorlogen heeft in het economisch historisch onderzoek over deze periode lange tijd de meeste aandacht gekregen. Een systematische analyse van tijdreeksen, nauw verbonden met economische groei, heeft
eerst in het onderzoek van Klein meer centraal gestaan '). Tot een meer integrerende benadering van structuur en conjunctuur is het daarbij niet gekomen. Een inzicht in de conjuncturele ontwikkeling is voor een juiste beoordeling van de structurele veranderingen echter onontbeerlijk. Op de problemen
die zich bij een onderzoek van het conjunctureel aspect voordoen, en welke
in hoofdzaak van statistische aard zijn, werd al door Keesing gewezen 3).
Ruim omschreven is de doelstelling van dit onderzoek, om met behulp van
de technieken door het National Bureau of Economic Research (hierna aan te
duiden als NBER) ontwikkeld, de cyclische bewegingen in de periode 19191939 qua lengte en vorm te analyseren. Vervolgens is getracht de resultaten te
toetsen aan een waarschijnlijk geachte conjunctuurtheorie, alsmede een
inzicht te krijgen in de betekenis van de conjuncturele ontwikkeling voor de
economische groei in deze periode. De aandacht zal daarbij voornamelijk
uitgaan naar de invloed van de depressie in de jaren dertig.
In tegenstelling tot de periode voor de tweede wereldoorlog, is in de jaren
na 1945 de absolute daling van de golfbeweging, in overeenstemming met de
economische realiteit, steeds minder terug te vinden in de definities van de
conjunctuur. Het verdient echter aanbeveling tot een consistente omschrijving van het conjunctuurbegrip te komen teneinde een vergelijking met an-
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dere periode mogelijk te maken. Bruikbaar in dit verband is het uitgangspunt
waarbij de conjunctuurcyclus gedefinieerd wordt als de min of meer regelmatige afwijking van de economische activiteit van het evenwichtsratio, hetgeen
normaal statistisch met de trend gelndentificeerd wordt. Een contractiefase•)
behoeft in deze zin niet alleen een absolute teruggang in te houden, maar kan
tevens de betekenis van een achterblijven bij de ,,normale" - evenwichts ratio krijgen (hier opgevat als statistisch begrip) ').
De conjunctuurcyclus zal in dit onderzoek geanalyseerd worden als relatieve afwijking van de trend, ondanks de kritiek die op scheiding van beide
verschijnselen uitgeoefend kan worden. Deze benadering komt het meest
overeen met het hier gehanteerde conjunctureel concept. Verder zal het
onderzoek zich beperken tot cycli van het Juglar-type (7-11 jaar) en het
Kitchin-type (4-5 jaar).
Kern van de door het NBER toegepaste methode is de constructie van een
diffusie-index, waarmee getracht wordt de conjunctuurbewegingen zichtbaar
te maken. Deze wordt, vanuit conjunctuurtheoretisch oogpunt beschouwd,
uit een sterk heterogene groep indicatoren op zowel nationaal als bedrijfstakniveau samengesteld. Afhankelijk van hun gedrag in relatie tot de cyclische
beweging van de geaggregeerde economische activiteit, zichtbaar gemaakt in
de diffusie-index, worden de indicatoren als ,,leading", ,,coincident" of
,,lagging" geklasseerd, teneinde te kunnen onderzoeken hoe de golfbeweging
zich over de verschillende sectoren van de economie voortzet. De indicatorenanalyse van het NBER wordt gekenmerkt door de definitie van de conjunctuur als het relatief synchroon optreden van fluctuaties in een veelvoud
van economische variabelen. Deze empirische benadering ziet af van een
geaggregeerde indicator (nationaal product, industriele productie, werkgelegenheid) als referentiecyclus. Gebruik van een dergelijke indicator vereist een
theoretische fundering en een adequate definitie van het verschijnsel conjunctuur. In plaats daarvan wordt getracht de voor de conjunctuur relevante
informatie uit een aantal deelgebieden te combineren•).
Vooraf zal getracht worden op basis van de belangrijkste kenmerken van
de diverse theoretische concepties tot een bepaalde verwachting van de aard
der conjunctuurbeweging te komen.
De discussie over het verband tussen structuur en conjunctuur, waarbij de
conjunctuur zich afspeelt binnen het kader dat door de structuur bepaald
wordt, is eigenlijk het resultaat van de manier waarop beide verschijnselen
bestudeerd zijn. Bij de conjunctuuranalyse is de aandacht sterk gericht op de
rol van de vraag, terwijl in de structuuranalyse het onderzoek zich concentreert op aanbodfactoren. Het karakter van de structurele ontwikkeling zal in
hoofdzaak bepaald worden door veranderingen in de relatieve schaarste van
de productiefactoren arbeid en kapitaal en de ontwikkeling van de factor
techniek. De structurele situatie van kapitaalovervloed of schaarste is allereerst van betekenis voor het ontstaan van een crisis en heeft daarmee gelijktijdig implicaties voor het karakter van het conjunctuurverloop. In een
toestand van kapitaalschaarste zal de sterke investeringsneiging tot hausse
tendenties in de meeste economische sectoren leiden. De expansieve fase zal
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hier sterk overheersen en de contractiefase het karakter van een zeer tijdelijke
recessie krijgen. Een dergelijke situatie zal meestal gepaard gaan met inflatie.
Bij structurele kapitaalovervloed zal zich het omgekeerde voordoen, duurt de
contractiefase relatief lang en is het gevaar voor deflatie reeel. Het is duidelijk dat de expansie zal eindigen als gevolg van een vermindering van de
investeringsmogelijkheden. Dit ligt immers opgesloten in het begrip kapitaalovervloed zelf.
Van de economisch gefundeerde verklaringen van de conjunctuurbeweging
is voor een analyse van de ontwikkeling gedurende de periode 1919-1939
vooral de tegenstelling tussen de onderconsumptie en de overinvesteringstheorie van belang'). Beide concepties stemmen overeen in de vooronderstelling
dat zich in de opgaande fase een situatie van overinvestering voordoet. Op
eenzelfde wijze bestaat overeenstemming in de omgekeerde onevenwichtigheid tussen sparen en investeren in de neergaande fase. De overinvesteringstheorie gaat uit van het ontstaan van disproportionaliteiten, welke in de opgaande fase ontwikkeld zijn. Volgens de onderconsumptietheorie ontstaat
een situatie, waarin op basis van gedeprimeerde verwachtingen de investeringen teruglopen '). De nagenoeg volledige werkgelegenheid, de structureel
sterke deflationistische tendensen in de ontwikkeling der prijzen 9 ), een
slechts matige stijging van de rentestand en de vanaf 1928 tot daling neigende
netto-investeringen, kunnen wijzen in de richting van een situatie van kapitaalovervloed. De steun voor deze opvatting is in de literatuur echter niet
algemeen 10 ). De onderconsumptietheorie kan in een toestand van kapitaalovervloed de meest waarschijnlijke geacht worden 11 ) .
In het door de theorie bepaalde conjunctuuronderzoek bestaat algemeen
consensus over het gebruik van het nationaal product als referentiecurve ").
Het nationaal product vormt de geaggregeerde uitdrukking van de ontwikkeling van alle relevante vraagcomponenten
Het nadeel van het gebruik van sterk geaggregeerde eenheden als referentiecyclus voor het huidige onderzoek ligt vooral bij het gebrekkig materiaal
en de globale benadering van het conjunctureel proces, dat juist in meer
aspecten geanalyseerd dient te worden dan in de componenten van het nationaal product alleen. Deze maatstaf kan slechts beperkt de keerpunten in de
economische activiteit weergeven, daar dit verschijnsel sterk bepaald wordt
door de beweging van een gering aantal sectoren met een hoge structurele betekenis. Daarbij zijn de reeksen gebaseerd op schattingen op jaarbasis, welke
voor de analyse van kortere fluctaties als minder relevant beschouwd moet
worden. Uitgaande van de betekenis van het nationaal product als referentiecyclus is een aantal reeksen op maandbasis geselecteerd teneinde het onvolledige beeld door deze maatstaf als conjunctuurindicator gegeven, te kunnen
completeren.
De kriteria welke door het NBER voor de selectie der indicatoren gehanteerd worden, hebben uitsluitend betrekking op empirische eigenschappen.
Ten aanzien van de conjunctuurtheorie ontbreken echter relevante
toetsen "). Opmerkelijk is dat ook bij de theoretisch gefundeerde conjunctuuranalyse op basis van indicatoren voor recentere perioden, de keuze van
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indicatoren nog steeds door toevalligheden sterk belnvloed wordt. De selectie
der reeksen voor het onderhavige onderzoek kan slechts gebaseerd zijn op beschikbaarheid en economische betekenis in relatie tot het nationaal product.
De analyse van conjunctuurschommelingen op macro niveau, zoals hier als
uitgangspunt genomen is, vereist een overeenkomstige indicatorenselectie,
d.w.z. geaggregeerde data of de meest dichte benadering. Indicatoren op een
minder geaggregeerd niveau zullen eerder afwijkende cyclische patronen te
zien geven.
Partiele indicatoren zijn geselecteerd voor de volgende sectoren (een overzicht is opgenomen in appendix A):
- componenten van het nationaal product en van de productie in industrie
en bouwnijverheid (VOi, V02, V03, VI2, V13, VI4, VI7)
- werkgelegenheid en werkeloosheid (VOS, V06, V07)
- prijzen en Jonen (VOS, V09, VIO, VII, VIS)
- kredietverlening (V04, Vl6)
- winst en verliespositie van het bedrijfsleven (Vl8, VI9) .
In deze selectie ontbreken een aantal voor de conjunctuur wezenlijke sectoren (consumptie geheel, investeringen zwak vertegenwoordigd en productie
alleen de bouwnijverheid). Getracht is door middel van de sectoren kredietverlening en winst en verliespositie bedrijfsleven deze Jacunes enigszins op te
vullen 14 ).
Beschouwt men de indicatoren, die als representant voor de ontwikkeling
van het conjunctureel proces te beschouwen zijn, dan valt op dat factoren uit
de monetaire sfeer geheel ontbreken. Dit hangt samen met de hiervoor geformuleerde theoretische opvatting dat cyclische processen hun oorsprong in de
reele sfeer vinden en dat monetaire factoren hierin het karakter krijgen van
secundaire 'cycle makers'").
In totaal werden 19 reeksen geselecteerd, waarvan I 7 ·o p maandbasis, I op
kwartaal- en 1 op halfjaarbasis. Tien reeksen bestrijken de gehele periode
I9I9-I939 (2S2 waarnemingen), 1 reeks gaat terug tot 1920, 6 tot 192I, I tot
I926 en I tot I929.
In termen van timing in relatie tot de referentiecyclus zullen productie
reeksen over het algemeen gesproken een kleine ,,lead" vertonen, vraagcomponenten kunnen varieren van lead tot vertraagd, werkloosheid en werkgelegenheid laten een samenhang met de referentiecyclus zien. Prijsindices reageren vertraagd in relatie tot de referentiecyclus.
Uitgangspunt van de klassieke tijdreeksanalyse is de scheiding van niet
zichtbare componenten, te weten een trendbeweging (Tij), een cyclische component (Cij), een seizoencomponent (Sij) en een onregelmatige component
(Iij), uit een waarneembare reeks (Oij). De eerste drie componenten zijn deterministische grootheden, de onregelmatige component is een stochastische,
en bestaat uit die factoren welke niet door de deterministische bepaald kunnen worden. Strikt genomen vormt de seizoencomponent een onderdeel van
de cyclische, maar door de gescheiden benadering die deze korte cyclus
meestal krijgt, wordt deze hier afzonderlijk genoemd. In notatie:
Oij = Tij + Cij + Sij + Iij
waarin i = I, 2, ... I2 maanden
j= 1, ,2, ... n jaren
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De eerste stap is het identificeren van de lange termijn ontwikkeling. Formeel betekent dit het aanpassen van een trend aan een gegeven tijdreeks.
Hierbij staan twee fundamenteel verschillende technieken ter beschikking 10 ):
- aanpassing van een wiskundige functie met behulp van de methode der
kleinste kwadraten.
- toepassing van een zuiver mechanische procedure als een voortschrijdend
gemiddelde.
Als voordeel van laatstgenoemde techniek geldt vooral dat geen a priori
vaststelling t.a.v. de trendvorm gemaakt behoeft te worden. Desondanks is
op grond van de volgende overwegingen een keuze gemaakt voor een wiskundige functie boven de mechanische procedure 17 ):
- geen verlies van data aan het begin en einde van een reeks.
- de eigenschappen zijn economisch interpreteerbaar.
- met behulp van formele, empirische en theoretische kriteria kan een keuze
gedaan worden tussen alternatieve functie-typen.
- doorslaggevend was echter de overweging dat een functie meer beantwoordt aan de voorstelling van het begrip trend, dan de onregelmatig
verlopende ontwikkeling welke de resultante is van een voortschrijdend
gemiddelde.
Wil men de trend middels een wiskundige functie benaderen, doen zich
echter problemen voor ten aanzien van de keuze van de trendfunctie en de
fundering van deze keuze. Er bestaat geen eenduidig optimaliseringskriteri-
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Bron : zie tekst.
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um voor een functie-type. In de praktijk zijn verschillende functies gebruikt,
vooral polynomen van verschillende graden, exponentiele en logistische functies. Teneinde een zo flexibel mogelijke aanpassing te waarborgen, zullen
functie-typen die een duidelijke groeihypothese impliceren (als de logistische
en trigonometrische functies) buiten beschouwing gelaten worden ").
Naast formele kriteria, die zelden een eenduidige keuze mogelijk maken
blijft een beoordeling van de grafische voorstelling van de resulterende trend
onontbeerlijk. Een polynoom van de tweede graad blijkt hier het best te voldoen (de resultaten zijn weergegeven in appendix B) door de mogelijkheid
een veranderde trendbeweging te kunnen incalculeren. De aanpassing van de
reeks aan een hogere graad brengt het gevaar met zich van een te grote
absorptie van de cyclische beweging. Onafhankelijk van de trendvorm moet
er rekening mee gehouden worden, dat bij de vorming van relatieve trendafwijkingen, bij constante amplitude een stijgende trend gedempte bewegingen
en een dalende trend een toenemend instabiele cyclus oplevert.
Hoewel niet alle reeksen een trendbeweging vertonen, is echter omwille van
het hier gestelde doe!, de vorming van trendafwijkingen, deze toch voor alle
reeksen berekend.
Het elimineren van de seizoencomponent (Sij) stuit op minder problemen
dan bij de vaststelling van de trend. De keuze van de hier toegepaste methode, welke bekend staat onder de naam Census Method II en die eveneens
door het NBER gehanteerd wordt, berust op resultaten welke in een vergelijkend onderzoek bereikt werden 19 ). De hier gebruikte variant werd eerder
beschreven door Derksen en zal slechts in hoofdlijnen geschetst worden ' 0 ).
Aan de conceptie van deze procedure ligt een multiplicatief verband tussen
de componenten van een tijdreeks ten grondslag. Door het herhaald toepassen van een voortschrijdend gemiddelde, welke het additieve tijdreeksmodel
toebehoort, wordt deze basisconceptie echter doorbroken. De eigenlijke
berekening verloopt in twee iteraties"). Een eerste schatting van de trendconjunctuurcomponent, na verwijdering van zeer extreme waarden, geschiedt op basis van een gecentreerd voortschrijdend 12-maands gemiddelde.
De oorspronkelijke data (Oij) worden vervolgens door deze trend gedeeld.
De gevonden voorlopige coefficienten van gelijk luidende maanden worden
hierna gemiddeld (voortschrijdend 5-maands gem.). Door middel van de 2a
regel worden hieruit de extreme waarden geelimineerd en de som der
coefficienten op 1200 per jaar gebracht, waarna de coefficienten opnieuw gemiddeld worden. De aldus verkregen reeks van voorlopige seizoenfactoren
wordt de oorspronkelijke reeks gecorrigeerd. Op deze voorlopige reeks wordt
een gewogen voortschrijdend 15-maands gemiddelde toegepast (een zg.
Spencer''). Met deze tweede trendschatting wordt de procedure herhaald.
De onregelmatige component (Iij) wordt tenslotte verwijderd door na de
tweede iteratie nogmaals een Spencer toe te passen. Deze procedure is eveneens gevolgd bij reeksen die geen seizoencomponent bevatten. Een eenvoudig
voortschrijdend gemiddelde van 4 termen werd berekend voor de reeks
kwartaal- en halfjaarcijfers (2 gelijke kwartaalcijfers gelijkgesteld aan een
halfjaarcijfer). Tot slot werden de kwartaalcijfers herleid tot maandcijfers
door 3 x het kwartaalcijfer te nemen.
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Na aldus de cyclische component als residu bepaald te hebben, zijn de
trendafwijkingen berekend als percentage van de trend (appendix C). Op basis van de kriteria, welke door het NBER ontwikkeld zijn, kunnen de omslagpunten in de afzonderlijke indicatoren vastgesteld worden. De diffusie-index
wordt dan berekend als percentage van het aantal expanderende reeksen,
verminderd met het percentage contraherende in verhouding tot het totale
aantal reeksen. Een reeks wordt als dalend beschouwd tussen het bovenste
en onderste omslagpunt en stijgend tussen het onderste en bovenste
omslagpunt 23 ). De waarde van de diffusie-index ligt altijd tussen 0 (alle reeksen dalen) en 100 (alle reeksen stijgen). Gewoonlijk loopt de index 3/4 jaar
vooruit op de omslagpunten in de geaggregeerde economische activiteit, daar
het bovenste omslagpunt al bereikt is indien een reeks gaat dalen.
De gecumuleerde index stijgt zolang het aantal expanderende reeksen
groter is dan het aantal contraherende. Het resultaat is dat een piek in de
gecumuleerde index samenvalt met een piek in de referentiecyclus en een dal
in de index met een dal in de cyclus (Grafiek I).
De grafische voorstelling der indicatoren als procentuele afwijking van de
trend en het nationaal product (grafiek 2.) laten twee duidelijk afgetekende
cycli van het Juglar-type zien, met toppen in 1920, 1929 en 1939. Deze periodisering komt, met uitzondering van het jaar 1939 voor het einde van de
tweede cyclus, overeen met die welke in buitenlandse onderzoekingen werd
aangetroffen 24 ). De cycluslengte bedraagt, gemeten van piek tot piek, 9 jaar
en 2 maanden resp. 10 jaar en 3 maanden. Het onderste keerpunt werd in beide gevallen bereikt 3 jaar na de top 2 ' ) (op basis van jaarcijfers 1923 en 1933).
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Ontwikkeling van het nationaal product (netto binnenlands product tegen marktprijzen, lopende prijzen) als afwijking van de trend (a) en als
percentuele jaarlijkse verandering (b), alsmede de ontwikkeling van de
industrieele productie als afwijking van de trend (c) 1919-1939.
Bron: Zeventig jaren (1970), p. 119 en Spiegelenberg (1939), bijlage D.

In appendix D is bij ieder omslagpunt tevens de mate van spreiding van de
individuele indicatoren in relatie tot de omslagpunten van de referentiecyclus
gegeven, als maatstaf voor de nauwkeurigheid waarmee de geselecteerde indi-
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catoren het omslagpunt weergeven. Deze spreiding is in 1920 (piek) gering.
Dit wordt deels veroorzaakt door het dan nog geringe aantal reeksen dat een
keerpunt aangeeft, deels door de afwezigheid van indicatoren die doorgaans
een grote ,,lead" of ,,lag" opleveren. In 1923 is de spreiding rond het
onderste keerpunt aanzienlijk groter, waarvoor met name de aanzienlijke
vertraging van de woningbouwindicator en de index van het uurloon, alsmede de grote ,,lead" van de aanbestedingen voor fabrieksbouw bepalend zijn.
Een spreiding in dezelfde orde van grootte kan voor 1929 waargenomen worden, waar opnieuw woningbouw en gezinsbesparingen sterk vertraagd reageren. Een zeer geringe spreiding geeft het keerpunt in 1932. De resultaten zijn
echter van dien aard dat er geen aanleiding is aan de juistheid van de gevonden omslagpunten te twijfelen.
Naast de in de geselecteerde indicatoren gemakkelijk herkenbare cycli van
het Juglar-type, doen zich in de onderzochte periode eveneens een aantal
kortcyclische fluctuaties voor. De beschikbare reeksen zijn echter van een
dergelijke samenstelling dat korte fluctuaties, verbonden met bewegingen in
de voorraadinvesteringen, niet eenvoudig aanwijsbaar zijn 26 ).
TABEL I

De ontwikkeling van de korte conjunctuurgolf 1919-1939
piek

dal

6/ '20
6/'23
4/ '25
6/ '27
8/ '29
8/ '32
l / '34
4/ '36
10/' 37
6/ '38
11/' 39
gemiddeld
gemiddeld 1948-1976*

contractie
36
26
36
27
8
26,6
24,0

expansie
22
26
17
19
17
20,2
28,7

piek-piek
58
52
53
46
25
46,8
55,8

• Bron: Duijn (1978), p. 484.

En toenemende opwaartse beweging na het bereiken van een dal, bemoeilijkt
het aflezen van een golfvormige beweging, in die zin dat een toename wordt
gevolgd door een afname of een degressieve toename. Dit laatste doet zich
voor in de opgaande fase van de Juglar (1923-1929 en 1936-1939). Het verloop van het nationaal product en de diffusie-index (grafiek 1, 2) wijst op het
voorkomen van een lichte golfbeweging na 1923, zonder dat deze echter door
de gecumuleerde diffusie-index aangegeven wordt. Het bovenste omslagpunt
ligt daarbij bij benadering in het tweede kwartaal van 1925 (april), het onderste keerpunt twee jaar later Uuni 1927). Ten aanzien van de fase na 1936
geven index en nationaal product meer uitsluitsel over de datering van een
korte golf. Deze bereikt het hoogste punt in november 1937, het diepste punt
8 maanden later, juli 1938. Ook deze golfbeweging kan niet door de gecumuleerde index bevestigd worden, zodat enige zekerheid omtrent de juistheid
van de datering niet gegeven kan worden. De gecumuleerde index geeft eerst
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een omslag indien 500Jo der geselecteerde indicatoren zich in een opgaande of
neergaande fase bevinden, ongeacht de betekenis van de indicatoren 27 ). Dit
kan er toe leiden dat slechts een klein aantal indicatoren met een hoge structurele betekenis een daling te zien geeft, met gevolgen voor de ontwikkeling
van het nationaal product, zonder dat dit zichtbaar wordt in het verloop van
de gecumuleerde diffusie-index.
In de fase met een trendmatig zwakke ontwikkeling wordt daarentegen we!
een cyclus door de gecumuleerde index afgebakend. De contractiefase duurt
tot augustus 1932 (en valt samen met de Juglar), gevolgd door een conjunctureel gezien licht herstel tot januari 1934, waarna opnieuw een neergaande fase
inzet, welke tot februari 1936 voortduurt. De indicatoren vertonen een geringe spreiding rond de omslagpunten. Gemeten van piek tot piek bedraagt de
gemiddelde lengte van de korte cycli bijna 4 jaar (46,8 maanden) 21 ). De gemiddelde contractiefase duurt circa een half jaar !anger dan de expansiefase
(26,6 resp. 20,2 maanden). Dit cyclisch patroon wijkt af van de resultaten
door Van Duyn gevonden voor de naoorlogse periode, maar ligt gezien de
dalende trendbeweging we! in de lijn der verwachtingen.
Het bestaan van kortcyclische fluctuaties in deze periode blijft echter
speculatief. De klassieke componenten analyse maakt het niet mogelijk met
grote stelligheid uitspraken te doen over de aanwezigheid van golfbewegingen
van verschillende frequentie in een reeks. In een later stadium kan toepassing
van spectrale analyse mogelijk meer duidelijkheid verschaffen op dit punt.
Vergelijking van de data voor Nederland gevonden met die welke door
Burns & Mitchell voor het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en de
Verenigde Staten gevonden werden (Tabet 2.), laat een op het eerste gezicht
redelijke samenhang in de conjuncturele ontwikkeling in de verschillende landen zien. Overeenkomstige omslagpunten worden voor de jaren 1920, 1929
en 1932 aangetroffen. Het keerpunt in 1923 vertoont alleen overeenkomst
met het keerpunt voor Duitsland aangetroffen").

Opvallend is dat de keerpunten in 1934 en 1936 een overeenkomst met het
cyclisch patroon in Frankrijk vertonen.
Ten aanzien van de omslagpunten van de Juglar-cycli is intemationaal gezien sprake van overeenstemming. De timing van de keerpunten in de korte
cycli vertonen daarentegen nauwelijks samenhang.
De resultaten van het onderzoek van Morgenstern maken duidelijk dat enige voorzichtigheid geboden is bij de beoordeling van een conjuncturele samenhang uitsluitend op basis van omslagpunten. In de periode 1870-1914
bleken Duitsland, Frankrijk en Engeland in 83, 1OJo van de tijd in een gelijke
cyclusfase te verkeren. Met de Verenigde Staten erbij daalde dit percentage
tot 53,8. Na de Eerste Wereldoorlog (1919-1932) liep het percentage voor
Duitsland, Frankrijk en Engeland terug tot 45,20Jo (inclusief de Verenigde
Staten 35,70Jo). Morgenstern leidt hieruit af dat met name tussen de landen in
West-Europa de conjuncturele samenhang tussen de twee wereldoorlogen belangrijk afnam, en dat de invloed van de Verenigde Staten als motor voor de
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TABEL II
Conjuncturele omslagpunten in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, de
Verenigde Staten• en Nederland 1919-1939
Ver.
Koninkrijk
piek
dal
piek
dal
piek
dal
piek
dal
piek
dal
piek
dal
piek
dal
piek

•
••

3/ 1920
6/ 9121
11/ 1924
7/ 1926
3/ 1927
9/ 1928
7/ 1929
8/ 1932
9/ 1937
9/ 1938

Frankrijk

Duitsland

Ver.
Staten

Nederland**

9/ 1920
7/ 1921
10/ 1924
6/ 1925
10/ 1926
6/ 1927

5/ 1922
11/ 1923
3/ 1925

1/ 1920
9/ 1921
5/ 1923

6/ 1920
6/ 1923
( 4/ 1925)

3/ 1926

( 6/ 1927)

3/ 1930
7/ 1932
7/ 1933
4/ 1935
6/ 1937
9/ 1938

4/ 1929
4/ 1932

7/ 1924
10/ 1926
12/ 1927
6/ 1929
3/ 1933
5/ 1937
5/ 1938

8/1929
8/ 1932
1/1934
4/ 1936
(11 / 1937)
( 8/ 1938)
(11 / 1939)

Bron: Burns & Mitchell (1946), pp. 78-79 .
Tussen de haakjes de omslagpunten die niet door de gecumuleerde index aangegeven werden.

conjunctuurbeweging aanzienlijk toenam ' 0 ). De internationale overdracht
van fluctuaties gaat onvermijdelijk met vertragingen gepaard en meer inzicht
in het precieze karakter van dit proces is nodig alvorens een internationale
cyclus als uitgangspunt te kunnen aanvaarden.
Met behulp van appendix D kan vastgesteld worden in hoeveel gevallen een
indicator een ,,lead" ( <- 3 maanden) of een ,,lag" (> + 3 maanden) in relatie tot de omslagpunten van de referentiecyclus vertoont. Tevens geeft de
appendix aan in welke gevallen de indicator een keerpunt mist. Dit doet zich
met name voor in prijsreeksen gedurende de jaren dertig. De korte fluctuatie
in deze periode wordt door de indicatoren niet aangegeven. Het verloop van
het aantal faillissementen vertoont eveneens een geringe conformiteit. De
voor een aantal indicatoren tamelijk hoge gemiddelde afwijking (V03, Vl 1,
V16, V17) wordt in hoofdzaak veroorzaakt door een drastisch verschillend
cyclisch patroon in de jaren dertig in vergelijking met het voorgaand decennium. Gedurende de eerstgenoemde periode neemt de afstand tot de omslagpunten van deze indicatoren belangrijk af.
Op basis van de hier gevonden resultaten kunnen de 18 indicatoren (het
aantal faillissementen is buiten beschouwing gelaten) als volgt ingedeeld
worden:
- een ,,lead" vertonen: aanbestedingen
aanbestedingen voor fabrieksbouw
industriele emissies
koersen van industrit!le aandelen
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- een ,,lag" vertonen:

groothandelsprijzen voor grondstoffen
indexcijfer der uurverdiensten
particuliere besparingen bij RPS en particuliere
bank en.

De overige indicatoren kunnen als ,,coincident" beschouwd worden. Het is
interessant vast te kunnen stellen dat, in de op basis van de gecumuleerde
diffusie-index vastgestelde omslagpunten, 4x indicatoren gerelateerd aan de
investeringsactiviteit van het bcdrijfsleven, I x de woningbouw en I x de
invoer de conjuncturele omslag inluiden. Het betreft dus in vrijwel alle
gevallen een binnenlandse bestedingscomponent die aan het begin van een
fase staat. Dit kan er op duiden dat er bij de verklaring van de conjuncturele
ontwikkeling in Nederland naast de invloed van het buitenland een wezenlijk
effect van binnenlandse factoren aanwezig is. Verder kan geconstateerd
worden dat het steeds, met uitzondering van februari 1936, een bestedingscomponent is die als eerste van richting verandert, gevolgd door productie en
arbeidsmarkt. De conjunctuurtheorie die dit verschijnsel verklaart, wordt
blijkbaar door de empirie ondersteund.
De vorm van de conjunctuurcyclus in de periode 1919-1939 onderscheidt
zich in zekere zin van de theoretische abstractie. In tegenstelling hiermee is de
golf asymmetrisch. Vergelijking van de hier gevonden resultaten met die van
cycli na de Tweede Wereldoorlog (Van Duijn) leert dat voor de naoorlogse
periode de symmetrie van de golfbeweging, eigen aan de gebruikelijke multiplier/accelerator modellen, veel meer benaderd wordt"). De verklaring voor
deze misspecificatie zou kunnen liggen in het sterk geaggregeerde karakter
van theoretische vooronderstellingen. Het belangrijkste verschil tussen de
voor- en naoorlogse cyclus is echter de grootte van de amplitude").
Strikt genomen meet de amplitude de totale verandering in een tijdreeks
gedurende een cyclus, i.e. de verandering gedurende de expansie, vermeerderd met de daling gedurende de contractiefase. Door middel van het meten
van de amplitude wordt getracht een uitdrukking te vormen voor de sterkte
der cyclische beweging in de onderzochte.periode. Daarvoor staan een aantal
maatstaven ter beschikking. Om een keuze hieruit mogelijk te maken, moeten de doelstellingen der amplitude-meting eerst gepreciseerd worden. Doe!
der amplitude-meting is in de eerste plaats het scheppen van een mogelijkheid
een voor de gehele economie geldige uitspraak te doen in hoeverre het gemiddeld groeitempo van cyclus tot cyclus verandert, in concreto hoe ver de cyclus
in positieve en negatieve richting zich van de trend verwijdert. Dat de keuze
van de trend hierop van invloed is, is hiervoor al betoogd. Op de lange termijn bezien is daarbij van belang de omvang van de instabiliteit van de groei
in de onderzochte periode, gemeten in relevante variabelen. Op de korte termijn is echter overeenkomstig de doelstellingen van het conjunctuuronderzoek de mate van afwijking in de cycli onderling van groter belang.
Bij de selectie der maatstaven moet rekening gehouden worden met een
mogelijkheid tot vergelijking over verschillende reeksen, verschillende cycli
van dezelfde reeks en over verschillende cyclusfasen.
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In het voorgaande is al gewezen op het ontbreken van een economische variabele die de conjunctureel relevante factoren in een samenvat. De diffusieindex komt voor amplitude-meting niet in aanmerking, daar absoluut niveau
en uitslagbreedte geen economisch zinvol interpreteerbare informatie bevatten. Derhalve is het nodig de verschillende conjunctuurbewegingen op
macro-niveau aan de hand van de verschillende indicatoren te onderzoeken.
De amplitude-analyse van de cycli kan binnen twee verschillende kaders
uitgevoerd worden. Binnen de afzonderlijke reeks kan de cyclus geanalyseerd
worden tegen een chronologisch kader gemarkeerd door de bewegingen van
de reeks zelf. De meting der amplitude is in dit onderzoek echter gericht op
een onderlinge vergelijkbaarheid, hetgeen een meting op basis van gelijke
fasen betekent. Tevens moet de amplitude-maatstaf met een verschillende
cycluslengte rekening kunnen houden. De door Matthews ontwikkelde
methode voldoet aan de hier gestelde voorwaarden (appendix E) ").
De indicatoren, welke deelaspecten van het nationaal product en de productie representeren, vertonen over het algemeen een grotere instabiliteit
gedurende de jaren dertig in vergelijking met het daaraan voorafgaand
decennium. Hetzelfde geldt voor de indicatoren betreffende werkloosheid en
de winst en verliesverwachtingen van het bedrijfsleven. De prijsreeksen vertonen voor beide decennia een overeenkomstig cyclisch patroon. Een aantal indicatoren geeft als gevolg van een zwakke timing met de referentiecyclus, een
geringe amplitude.
Een indruk van de relatieve bijdrage der belangrijkste componenten aan de
amplitude van het binnenlands product (hier verkozen boven het nationaal
product, daar de belangstelling in de eerste plaats uitgaat naar de binnenlandse economische ontwikkeling) wordt in tabel III gegeven. Vergelijking van de
resultaten met die welke in appendix E zijn opgenomen, dient rekening gehouden te worden met het feit dat het bij eerstgenoemde jaarcijfers betreft
die over het algemeen een geringere amplitude vertonen dan reeksen op basis
van maandcijfers. Het bovenste gedeelte van de tabel toont de amplitude der
fluctuaties voor iedere component. Het middengedeelte geeft deze gecorrigeerd voor de betekenis van de component in het binnenlands product. Het
onderste gedeelte drukt dit cijfer uit als percentage van het binnenlands product. Tussen haakjes zijn de opgaven in constante prijzen vermeld. In overeenstemming met de verwachtingen is de instabiliteit van het binnenlands
product en de samenstellende delen gemeten in constante prijzen geringer
dan in werkelijke prijzen. Vergelijking van de groeipercentages voor de verschillende perioden leert dat de daling van het cijfer voor de periode 19201929 vooral veroorzaakt wordt door het vrijwel verdwijnen van de piek in
1920. Deze blijkt geheel door prijsstijging veroorzaakt te zijn.
De amplitude van de gezinsconsumptie is in beide cycli kleiner dan die van
het binnenlands product. De stabiliserende werking die hiervan uitgaat is
deels terug te voeren op de werking van automatische stabilisatoren van het
beschikbaar inkomen, deels door de weerstand die geboden wordt aan een
verlaging van de levensstandaard gedurende korte recessies in het beschikbaar inkomen per hoofd. In dat geval zal eerder het niet-loongedeelte van het

-°'°'

TABEL III
Amplitude van fluctuaties in de componenten van het netto binnenlands product (NBP) (marktprijzen) 1920-1939. In werkelijke en constante
prijzen (tussen haakjes)
binnenlands
product

consumptieve bestedingen
gezinnen
overheid

netto
investeringen
bedrijven

a) absolute amplitude
1920-29

5,2
11,1
8,6
4,2)
7,0
6,5
1929-39
11,8
( 6,7)
( 5,5)
b) relatieve amplitude (weging op basis van het waarde aandeel in het NBP)
1920-29
8,6
4,7
1,3
( 4,2)
0,8
1929-39
11,8
6,4
( 5,0)
( 6,7)
c) procentueel aandeel in de amplitude van het NBP
1920-29
100
56
15
(100
7
1929-39
100
54
(100 )
(75 )

ti
m

export
goederen

import
goederen

diensten
balans

C'l

~

~

C'l

90,2

17,I

22,6

45,7

208,9
(107,2)

44,0
(15,7)

33,8
(14,6)

42,9

5,4

6,0

11,5

2,6

4,0
2, I)

10,1
( 4,6)

11,2
( 6,6)

1,7

(

63
34
( 32 )

70
86
(69 )

-134

30

-95

14

(-99

Bron: opgaven in werkelijke prijzen ontleend aan Zeventig jaren (1970), pp. 119-120.
Id. constante prijzen - BNP Zeventig jaren (1970), p. 119.
gezinsconsumptie prijsindex ontleend aan appendix A VOS.
internationale handel volume cijfers uit Hoeveelheids- ... (1951), tabel I en 2.
prijsindexcijfer voor kapitaalgoederen uit J. J . J. Dalmulder, Het verband tussen de bevolking, het nationale
ink omen en de kapitaalgoederenvoorraad, De Nederlandse volkshuishouding tussen de twee wereldoorlogen, V,
pp. 80-81.
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beschikbaar inkomen als stabilisator gaan fungeren. Werkgelegenheid en
arbeidsloon zullen hiervan slechts in geringe mate de weerslag van ondervinden. In een langdurige recessie zal deze dempende functie van het nietloongedeelte niet kunnen functioneren . Werkgelegenheid en Ionen zullen een
neerwaartse tendens krijgen en het multipliereffect zal groter zijn 34 ) .
Een belangrijk verschil tussen beide cycli is de gedaalde betekenis van de
netto investeringen voor de amplitude van het binnenlands product. Analyse
van het cyclisch patroon in investeringen wordt bemoeilijkt door de aanwezigheid van lange cycli in sommige sectoren van de bouw en infrastructuur.
Deze zullen eerder conjunctuur bepalend dan conjunctuur volgend zijn.
Daarnaast doen zich kortcyclische bewegingen in voorraadinvesteringen
voor, alsmede 7-11 jarige cycli, geassocieerd met investeringen in machines en
uitrustingsstukken. Het verloop van de investeringscyclus is eveneens van
belang voor de vorm van de gehele cyclus. Het bruuske karakter van de contractiefase wordt voornamelijk veroorzaakt door het abrupt dalen van het
aantal orders en het snel oplopen van voorraden. Deze voorraden zijn er tevens de oorzaak van dat bij een herstel de werkelijke investeringen vertraagd
reageren in relatie tot de referentiecyclus. Het relatief gelijkmatige karakter
van de accelerator zou een meer regelmatig verloop te zien hebben gegeven.
Onder de bestedingscomponenten speelt vooral de export een bijzondere
rol, en vormt een belangrijke verklaringsfactor voor de instabiliteit van de
vraag gedurende het gehele Interbellum. Dat de instabiliteit van het binnenlands product niet zo hoog is als op basis hiervan verwacht mag worden,
komt voor rekening van de sterk stabiliserende werking die uitgaat van een
hoge importquote. Deze bedraagt circa 0,5 in de jaren twintig. Als gevolg van
de depressie daalt deze tot 0,3 in de jaren dertig. De hoge importquote en het
daaruit voortvloeiend hoog marginaal aandeel van de import in de bestedingscomponenten heeft een laag multiplier effect tot gevolg. Voor Nederland ligt deze in de orde van grootte van 1,3").
In appendix E is in de laatste kolom de variatiecoefficient van de absolute
afwijkingen van de trend opgenomen. Deze maatstaaf geeft globaal aan of
een gunstige of ongunstige relatie aanwezig is tussen instabiliteit en gemiddeld groeitempo. Dit kan bij een hoge coefficient zo opgevat worden dat
blijkbaar een zwakke expansie gepaard gaat met sterke fluctuaties. Het is
echter de vraag of, deze gedachtengang doortrekkend, een hoge coefficient
een groei remmende werking impliceert. De reeksen worden voor een belangrijk gedeelte gevormd door reeksen in werkelijke prijzen. Hierop is deze interpretatie niet zonder meer van toepassing, daar stijgende en dalende prijzen
in verschillende economische constellaties verschillende betekenissen voor de
groei kunnen hebben. De geringere amplitude in volume-reeksen maakt een
lagere coefficient zeer waarschijnlijk. Desondanks kan niet geheel ontkend
worden dat de sterke fluctuaties in investeringen en productie-reeksen een
negatief effect hebben op het groeitempo.
Een becijfering van de gevolgen van een instabiele ontwikkeling op de economische groei moet erop gericht zijn te onderzoeken in hoeverre de productiefactoren kapitaal en arbeid als gevolg van de instabiliteit een geringere
groei te zien gegeven hebben.
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Een beschrijving van de structurele ontwikkeling is in verschillende richtingen mogelijk. In historisch onderzoek is veelal gebruik gemaakt van de geaggregeerde productiefunctie (Cobb-Douglas)' 6 ). Desondanks is hiervan in dit
onderzoek af gezien, maar is als uitgangspunt genomen een bouwjaar model
waarbij noch ex ante, noch ex post substitutie tussen arbeid en kapitaal mogelijk is. Dit model, ontwikkeld door Salter en Bergstrom, heeft in Nederland
bekendheid gekregen door het werk van Hartog en Tjan "). Op basis van een
iets gewijzigde vorm van dit model, schatten Kuipers en Bosch capaciteitsreeksen voor de periode 1921-1939 38 ). De samenvattende resultaten van deze
berekeningen zijn grafisch weergegeven in grafiek 3. De belangrijkste basisreeksen zijn opgenomen in tabel 4.
1,100

1,000 + - - - - - - - - - 1 - - - - + - - - - - - - (a)

0,900
(c)

0 ,800

0,900

1925

Grafiek 3.

1930

1935

1939

Bezettingsgraad (a), verhouding tussen aanbod van arbeid en capaciteitsvraag naar arbeid (b) en de verhouding tussen feitelijke werkgelegenheid
en capaciteitsvraag (c).
Bron: Kuipers (1977), tabel 2.4.

De schattingsresultaten wijzen op een toestand van kapitaalovervloed aan
het begin van de jaren twintig, welke daarna zeer geleidelijk afneemt, vooral
onder invloed van de depressie. Volgens de berekeningen van Kuipers en
Bosch blijft de kapitaalovervloed tot de Tweede Wereldoorlog bestaan.
Eveneens is een aanzienlijke discrepantie aanwezig in de bezettingsgraad van
het productie apparaat en de verhouding tussen feitelijke werkgelegenheid en
de capaciteitsvraag naar arbeid. Laatsgenoemde blijft gedurende de gehele
periode zowel boven de feitelijke werkgelegenheid als boven het arbeidsaanbod "). Ondanks dat, zoals hiervoor al betoogd is, in de literatuur geen
algemene steun voor deze structurele situatie van kapitaalovervloed aanwezig

TABELIV
Kerngegevens betreffende de structurele ontwikkeling van de Nederlandse economie 1921-1939
(1929 = 100)
(I)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

86,4
87,5
86,8
88,6
90,5
92,3
94,5
97,4
100,0
101,8
99,6
93,8
93,8
94,5
94,5
94,9
98,5
101,1
103,7

87,6
89,6
88,9
89,9
91,6
93,0
95,0
97 ,3
100,0
102 ,3
103,7
102,3
103,7
105,0
106,7
108,7
109,7
111,1
114,4

84,8
86,7
87,4
88,6
90,1
92,0
94,3
97 ,2
100,0
104, 1
105 ,9
105,5
105,3
105,0
104,l
103,5
103,9
105,4
107 ,5

74,8
76,8
79,7
82,8
84,9
88,5
93,3
96,l
100,0
101,6
98,2
95,9
93 ,7
94 , l
95,4
96,6
101,8
102,8
110,4

86,6
87,8
91,8
93,5
93,8
95,9
98 ,7
98,7
100,0
99,8
98,6
102,2
99,9
99,6
101,0
101,8
103,4
101 ,7
106,5

85 ,4
85,7
89,7
92,l
92,7
95,2
98,2
98,8
100,0
99,3
94,7
93,7
90,4
89,6
89,4
88,9
92,8
92,5
96,5

88,2
88,6
91,2
93 ,5
94,2
96,2
98 ,9
98,9
100,0
97,6
92,7
90,9
89,0
89,6
91,6
93,3
98 ,0
97,5
102,7

98,l
99,1
100,7
100,0
99,6
99,7
99,8
99,8
100,0
102,3
106,3
112,5
112,3
111,1
110,2
109,1
105,5
104,3
103,7

107,7
104,6
101,1
92,7
88,4
95 ,0
%,3
96,9
100,0
106,5
111 ,3
111,2
107,6
104,7
104,0
103,7
100,8
104,6
103,7

t:I

1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

(1) feitelijke werkgelegenheid in bedrijven.
Bron: Zeventig jaren (1970), p. 56.
(2) arbeidsaanbod (arbeidsvolume + ger. werklozen) . Bron : Zeventig jaren (1970), p. 56.
(3) kapitaalgoederenvoorraad. Bron: Kuipers (1977) tabel 2.2.
(4) netto binnenlands product in constante prijzen. Bron: Zeventig
jaren (1970), p. 119.

(5) arbeidsproductiviteit. Bron: (4)/ (l) x 100
(6) verhouding tussen binnenlands product en totaal aanbod van
arbeid. Bron : (4)/ (2) x 100.
(7) kapitaalproductiviteit. Bron: (4)/ (3) x 100.
(8) kapitaalintensiteit. Bron: (3)/ (1) x 100.
(9) reeel bruto loon in de industrie. Bron: appendix A, VI 1 (uurloon industrie) en VOS (prijsindex) .
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is, lijken voldoende termen voor handen om dit uitgangspunt als realistisch te
aanvaarden. De mogelijkheid dat het model de capaciteitsvraag enigszins
overschat is echter niet uitgesloten. Tevens onderzochten Kuipers en Bosch
de invloed van de bezettingsgraad en het arbeidsaanbod op de werkgelegenheid 40).
Op basis van de vooronderstelling omtrent de aanwezigheid van kapitaalovervloed in de jaren 1921-1939, kan een grote invloed verwacht worden van
de beschikbare arbeid op de feitelijke werkgelegenheid. Dit is echter niet in
overeenstemming met de resultaten. Kuipers en Bosch stelden een relatief
lage coefficient vast. Dit zou kunnen wijzen op structurele problemen op de
arbeidsmarkt.
Verder blijkt uit de resultaten van de vergelijking een verandering van 1%
in de bezettingsgraad een verandering van circa 0,4% in de feitelijke werkgelegenheid te impliceren. Relatering van de industriele werkgelegenheid aan de
industriele productie levert een werkgelegenheidscoefficient op van 0,286
voor de lange termijn en een aanmerkelijk grotere, t.w. 0,806, voor de korte
termijn• 1) .
In grafiek 4. is de verhouding tussen de arbeidsproductiviteit (horizontale
as) en kapitaalproductiviteit (verticale as) weergegeven. Indien de verhouding
de 45 ° as volgt is de hoeveelheid kapitaal per eenheid arbeid constant. Daalt
zij echter beneden de lijn dan stijgt de kapitaalintensiteit, boven de 45 ° lijn
daalt de hoeveelheid kapitaal. De jaren twintig worden, blijkens de grafiek,
gekenmerkt door een constante ontwikkeling van de hoeveelheid kapitaal per
eenheid arbeid . De jaren dertig laat een forse stijging van de kapitaalintensiteit zien als gevolg van de uitzonderlijke onderbezetting van het productieapparaat. In periode van afnemende groei of stagnatie van het nationaal pro110
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Verhouding kapitaalproductiviteit en arbeidsproductiviteit 1921-1939.
Bron: Zie tabel IV.
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duct heeft de arbeidsproductiviteit de neiging slechts matig toe te nemen of
zelfs te dalen, hetgeen het effect heeft dat de hoeveelheid kapitaal per arbeiders relatief snel stijgt.
Een stagnerende arbeidsproductiviteit impliceert een stagnerende of dalende economische groei. Dit is eenvoudig af te leiden uit de vergelijking:
P =Ilk [(TK + W)/L]
gemiddeld prijsniveau bedrijven
waarin P
I
gemiddeld loon per werkende
K
arbeidsproductiviteit
TK = totale kosten bedrijven
W = winst
L = loonsom bedrijven
(omwille van de overzichtelijkheid is de belasting buiten beschouwing gebleven)

Een geringe ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit leidt hierin tot een
noodzakelijk geworden stijging van het prijsniveau, een daling van het gemiddeld loon en een daling van de (TK = W)/L term. De afwezigheid van een
stijgend prijspeil en de relatieve loonstarheid resulteerden in een sterke daling
van de winsten en een scherpe aanpassing van de werkgelegenheid aan de dalende afzet (voor de korte termijn werd een coefficient van 0,806 gevonden).
Met name tussen 1929 en 1939 deed zich een belangrijke wijziging voor in
de prijsverhouding tussen kapitaal en arbeid. Enerzijds is sprake van een
relatief geringe daling van het nominale loon, welk als gevolg van een grotere
daling van het prijspeil reeel toenam, en aan de andere zijde de fors gedaalde
kapitaalgoederenprijzen en de sterk geslonken winstmarges. In een situatie
van kapitaalovervloed moet dit als evenwichtsherstellend beschouwd worden, als gevolg van de versnelde economische slijtage van het productieapparaat. Dat van deze ontwikkeling geen substitutie impuls uitging mag echter
geen verwondering wekken. Dalende algemene winstmarges en afzetmogelij kheden mogen de winstnorm voor investeringen in een bepaalde richting
verlagen, zij zijn echter niet bevorderlijk voor de investeringslust in het algemeen. Het lijkt er dus op dat een tot het evenwicht bijdragende substitutie
beweging zich alleen zal voltrekken bij voldoende effectieve vraag. Deze is
gedurende de depressie afwezig. De bestedingsimpuls die van de substitutie
beweging uitgaat, ontbrak in deze periode.
Evenwichtsherstellend in een situatie van kapitaalovervloed is eveneens de
daling van de kapitaalgoederenvoorraad als gevolg van een daling van het investeringsniveau. (In de periode 1931-1936 waren de netto-investeringen negatief.) Centraal in de discussie betreffende de verklaring van de investeringsontwikkeling staat de tegenstelling winsthypothese (Klein, Goldberger en
Tinbergen als bekendste vertegenwoordigers) en acceleratie effect (vertegenwoordigd o.a. door Evans).
Het lijkt onlogisch factorwinstverwachtingen te baseren op in het verleden
behaalde winst. Empirisch hebben investeringsvergelijkingen gebaseerd op de
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winsthypothese tot betere resultaten geleid dan die uitgaande van het starre
acceleratie principe. Van enig jaar tot jaar verband tussen investeringen en
productie blijkt niets. Toepassing van het acceleratie principe met sterke
vertragingen (distributed lag accelerator) leidden tot statistisch aanmerkelijk
betere resultaten. Het statistische significant verband tussen investeringen en
winst kan deels verklaard worden uit de omstandigheid dat veel bedrijven
hun investeringen uit de behaalde winst financieren 42 ), deels als gevolg van
een parallel verloop tussen winst- en afzetverwachtingen.
De positieve relatie tussen bezettingsgraad en groeivoet van de capaciteit,
welke in de periode 1919-1939 waarschijnlijk geacht kunnen worden, geeft
steun aan het flexibele acceleratie principe. Het gebruik van dit principe impliceert de veronderstelling dat het verband tussen vraagverandering en capaciteitsaanpassing zich in de tijd afspeelt. Indien nu op empirische gronden
een (vertraagd) verband tussen capaciteits- en vraagverandering aannemelijk
is, dan moet dat betekenen dat de capaciteit niet, althans niet op korte termijn, belnvloed wordt door de arbeidskosten-kapitaalkosten verhouding. In
ieder geval wordt op de korte termijn deze verhouding door de invloed van de
vraagontwikkeling geheel overstemd.
De situatie van kapitaalovervloed maakt de onderbestedingstheorie van
toepassing op de jaren tussen de twee wereldoorlogen. Het verlengstuk naar
de economische politiek is een bestedingspolitiek van Keynsiaans model.
Klein heeft echter op overtuigende wijze betoogd dat uitvoering van een dergelijk beleid in de toenmalige context als ondenkbaar beschouwd moet
worden "). Bovendien kan gewezen worden op een gebrek aan doeltreffendheid van een Keynsiaanse bestedingspolitiek in de specifieke Nederlandse
situatie:
- Een belangrijk dee! van de Nederlandse productie is afhankelijk van de
buitenlandse markt, welke in belangrijke mate als exogeen beschouwd
moet worden. Aanpassing van het concurrerend prijspeil geeft hier beperkte mogelijkheden. Slechts in zeer beperkte mate kan importsubstitutie de dalende buitenlandse afzet compenseren. De samenstelling van het
exportpakket, met een relatief hoog aandeel van arbeidsintensieve pro- .
ductie sectoren (circa 500Jo) heeft tot gevolg dat uitbreiding van de totale
export slechts een geringe betekenis heeft voor vergroting van de investeringsmogelijkheden.
- De multiplier in een sterk open economie als de Nederlandse is relatief
klein 44 ).
De Nederlandse conjuncturele ontwikkeling in de jaren dertig wordt in vergelijking met het buitenland niet zozeer gekenmerkt door de diepte van de depressie, welke in vergelijking met de meeste andere landen als ,,gemiddeld"
beschouwd kan worden "), als we! in de totale lengte van de cyclus. Zoals
hiervoor gebleken is vertoont de neergaande fase qua lengte een grote overeenkomst met die welke voor andere landen vastgesteld kan worden (tabel 2).
Het afwijkend verloop van de cyclus ligt voornamelijk in het trage herstel,
met name na 1933, wanneer opnieuw de dalende lijn inzet, welke zich eerst in
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TABEL V
Indices industriele productie I 929-1938
(1929= 100)

totaal
uitvoer industriele producten
'binnenlandse markt:
- totaal
- productiemiddelen
- consumptiegoederen

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

85
69

91
68

94
69

91
72

92
73

104
90

106
82

91
75
IOI

IOI
88
I09

I02
89
llO

100
80
112

IOI
73
118

Ill
87
126

114
96
125

Bron: Industriele productie Spiegelenberg (1939) bijlage D.
Uitvoer (volume) Hoeveelheids ... (1951) tabel 2.

het begin van 1936 in opgaande richting herstelt. Een samenhang met de
economische structuur van de Nederlandse volkshuishouding hierbij, lijkt
mij onbestrijdbaar (tabel V).
Tenslotte zij nog gewezen op twee specifieke karaktertrekken van de
cyclus, zoals die zich in de Nederlandse situatie gemanifesteerd heeft:
- De toenemende conjunctuurgevoeligheid van meer autonome bestedingscomponenten. Dit uitte zich in een dalende spreiding van de conjunctuurindicatoren rond het omslagpunt en leidde tot een afnemende stabiliserende werking.
- De overeenkomst met de ontwikkeling in de jaren twintig. Ook toen was
sprake van een traag herstel, welk eerst na 1925 volledig doorzette. Dit
zou kunnen wijzen op een voor de Nederlandse conjunctuurcyclus ,,normaal'' patroon. Het verloop van de golfbeweging in de jaren dertig zou
dan volledig in dit beeld passen. Het aantal onderzochte cycli is echter
klein, zodat enig voorbehoud noodzakelijk is.
APPENDIX A
Beschrijving en bronvermelding der gehanteerde variabelen•).
VOi Totaal bedrag der aanbestedingen (in mil. guldens). Hieronder begrepen alle
openbare en een deel der onderhandse aanbestedingen.
Bron : Tabellen (1938); Maandschrift CBS.
V02 Totaal bedrag der aanbestedingen voor fabrieksbouw (in duizenden guldens).
Zie verder VOi.
Bron : Tabellen (1938); Maandschrift CBS.
V03 Aantal woningen op nieuw terrein, waarvan de bouw in de loop van de maand is
begonnen. De opgaven over de periode januari 1921 t/m december 1925 betreffen echter het aantal woningen, waarvoor een bouwvergunning verleend is, maar
nog niet in uitvoering op het einde der maand. Het geringe verschil van laatstgenoemde gegevens met die voor de periode na december 1925 nopen niet tot het
aanbrengen van wijzigingen. De invloed op de conjuncturele component moet
gering geacht worden. Slechts in het seizoenpatroon doet zich een lichte verschuiving voor.
Bron: Tabellen (1938); Maandschrift CBS .
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V04 Openbare emissies van aandelen en obligaties van Nederlandse industriele ondernemingen (in milj . guldens); werkelijk betaald bedrag waarbij rekening is gehouden met de koers van uitgifte. Teneinde een zo groot mogelijke homogeniteit in
de reeks te bewerkstelligen werden maand voor maand de afzonderlijke opgaven
gesommeerd. De resultaten werden vergeleken met opgaven uit andere bronnen.
Het aldus verkregen cijfer bleek zeer bevredigend ').
Bron: Economisch Statistische Berichten.
V05 Percentage verloren arbeidsdagen als gevolg van werkloosheid. Voor de periode
januari 1919 t/ m december 1929 hebben de opgaven betrekking op de werkloosheid in alle bedrijfsklassen; daarna alleen op de industrie en de bouwnijverheid.
Voor het jaar 1930 en vanaf 1931 is de aardewerkindustrie in het cijfer
opgenomen.
Bron: Tabellen (1938); Maandschrift CBS.
V06 Aantal aanvragen van werkgevers bij de openbare arbeidsbemiddeling op het
einde der maand (in duizendtallen). Het cijfer betreft opgaven verstrekt door de
districtsarbeidsbeurzen, agentschappen en correspondentschappen. Het aantal
arbeidsbeurzen nam in de onderzochte periode toe van 33 op 31januari1921 tot
55 op 31 december 1939. Bij de analyse van de afzonderlijke reeksen dient met
deze factor rekening gehouden te worden. De opgave voor januari 1922 betreft
een schatting.
Bron: Maandschrift CBS.
V07 Aantal werkzoekenden ingeschreven bij de openbare arbeidsbemiddeling op het
einde der maand (in duizendtallen). Zie verder V06.
Bron: Maandschrift CBS .
VOS lndexcijfer van de totale kosten van levensonderhoud van arbeidersgezinnen te
Amsterdam (1911-1913= 100). Herweging van de reeks heeft plaatsgehad in
maart 1926 (op basis van het budgetonderzoek over de periode I october 1923
ti m 30 sept ember 1924) en maart 1936 (op basis van het onderzoek over de periode I maart 1934 t/ m 28 februari 1935). De daling van het indexcijfer in beide
kwartalen moet grotendeels aan de herweging toegeschreven worden.
Bron: Maandschrift CBS .
V09 Algemeen indexcijfer van groothandelsprijzen (1926-1930= 100). In de loop van
de periode werd twee maal een verandering aangebracht in de samenstelling van
het indexcijfer (1929 en 1935). De deelreeks voor de periode 1920-1934 werd op
basis van het gemiddelde over de maanden van 1934 op het niveau van 1935-1939
gebracht. Tot 1929 betreft het een ongewogen samengesteld indexcijfer ').
Bron: Maandschrift CBS .
VIO lndexcijfer van groothandelsprijzen voor grondstoffen (1926-1930= 100).
Bron: Tabellen (1938); Maandschrift CBS.
VI I Indexcijfers der uurverdiensten (1926-1930= 100). Berekend uit de loongegevens
voor de mijnbouw, de metaal-, de bouw-, en de textielnijverheid. De gegevens
zijn gebaseerd op werkelijk verdiende lonen. De cijfers voor 1939 zijn berekend
uit de kwartaalcijfers voor de loonindex.
Bron: Loonindex (1931); Maandschrift CBS.
Vl2 lnvoer (in milj . guldens). Opgaven exclusief gouden zilveren munten en muntmateriaal.
Bron: Economisch Statistische Berichten (1919); Maandschrift CBS.
Vl3 lndexcijfer van het invoersaldo van grondstoffen voor de industrie
(1922-1925= 100). Dit gewogen indexcijfer is opgebouwd uit twee reeksen, t.w.
het invoersaldo van grondstoffen voor de consumptiegoederenindustrie (6 subreeksen) en het saldo voor de productiemiddelenindustrie (2 subreeksen). Door
de wijze van samenstelling is reeds met lichte schommelingen rekening gehouden.
Bron: lndexcijfers (1939).
Vl4 Uitvoer (in milj. guldens). Opgaven exclusief gouden zilveren munten en munt·
materiaal, alsmede bunkermateriaal voor Nederlandse schepen .
Bron: Economisch Statistische Berichten (1919); Maandschrift CBS.
Vl5 Gemiddelde prolongatierente op de beurs van Amsterdam.
Bron: Maandschrift CBS.
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V16 Bedrag van nieuw ingeschreven hypotheken op gebouwen ten name van banken
en particulieren (in milj. guldens).
Bron: Tabellen (1938); Maandschrift CBS.
VI? Besparingen bij de Rijkspostspaarbank en particuliere banken (in milj. guldens).
De opgaven van de particuliere banken hebben niet steeds betrekking op een gelijk aantal banken dat opgaven verstrekt. De niveau afwijking die hierdoor ontstaat is echter gering. Voor 1939 zijn de opgaven voor de particuliere banken geschat, als gevolg van een belangrijke wijziging in het aantal betrokken banken.
Bron: Maandschrift CBS.
VIS Indexcijfer van koersen van Nederlandse industriele aandelen (1930= JOO). Het
indexcijfer omvat uitsluitend gewone aandelen.
Bron: Bosch Kemper (1925); Maandschrift CBS.
V19 Aantal uitgesproken faillissementen.
Bron: Maandschrift CBS.
*) De computerband met het grondmateriaal voor dit onderzoek berust bij de vakgroep economische geschiedenis van de economische faculteit Universiteit van Amsterdam (drs. R. C. W. van der Voort).
') Renooij (1951), pp. 81 e.v.
') lndexcijfers (1939).
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APPENDIX B
Schattingsresultaten van de trendfunctie (2de graads polynoom)
(Ti)= a+ bOij t cOif)
variabele
VOi
V02
V03
V04
VOS
V06
V07
VOS
V09
V10
VII
Vl2
V13
Vl4
VIS
Vl6
Vl7
VIS
Vl9

b
(t-waarde)

c
(t-waarde)

-0,0S3
( 3,S79)
-2,257
( 2,08S)
-28,71S
( 7,478)
-O,OS7
( 2,049)
O,o28
( 1,106)
0,034
( 1,640)
0,648
( 2,233)
0,531
(18,221)
-1,004
(IS,132)
-0,347
( 4,293)
-0,22S
( 9,74S)
-0,409
( 2,6S8)
0,481
( 5,779)
0,382
( 3,340)
-0,007
( 1,903)
-0,96S
( I ,9SS)
-0,005
( 0,2SI)
-2,010
(IS,3S2)
l,34S
( S,093)

0,0001
( 1,723 )
0,0034
( 0,822 )
O,OS67
( 3,S56 )
0,0009
( O,S77 )
0,0003
( 3,464 )
0,0001
( 0,790 )
O,OOSI
( 4,601 )
0,0009
( 7,947 )
0,0022
( 8,691 )
0,0009
( 3,069 )
0,0004
( 4,292 )
-0,0007
( l,23S )
-0,0008
( 2,434 )
-0,0027
( 6,046 )
-0,00003
( 1,985 )
-0,0003
( 1,397 )
0,0003
( 3,908 )
0,0058
(13,900 )
-0,005S
( 5,428 )

R'
(F-waarde)
0,199
( 30,9 )
0,100
( 13,7 )
0,517
(120,4 )

o,oss

( 12,0 )
0,S72
(166,7 )
0,294
( 46,9 )
0,767
(371,3 )
O,SSI
(924,8 )
0,772
(401,2 )
0,24S
( 21,0 )
0,699
(261,2 )
0,499
(124,1 )
0,466
( 9S,O )
0,3SS
( 69,3 )
0,491
(120,0 )
0,520
( 89,3 )
0,461
(106,6 )
0,701
(291,7 )
0,117
( 14,9 )

standaard
deviatie
4,27
313
1054
S,03
7,2
S,7
79,7
S,4
18,6
16,4
6,4
43
23
33
1,04
11,6
S,I
32
73
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APPENDIX C

Conjunctuurcycli in 19 Nederlandse economische indicatoren 1919-1939; procentuele
afwijkingen van de trend (2de graad polynoom) , welke gesteld is op 100, na eliminatie
van seizoensinvloed en toevallige component. De keerpunten zijn aangegeven met
een 0.
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APPENDIX D
,Leads' (-) en ,lags' ( +) der afzonderlijke conjunctuurindicatoren in relatie tot de
conjuncturele omslagpunten 1919-1939
variabele

6/'20

6/'23

8/ '29

8/ '32

l / '34

-2
-2

-S
-22
+23
-S
+2
+I
+I
-4
-16

-2
-6
-3
-14
0
-I
0
+6
-2
+6

-9
+4
-S

-2
-11
+6

+8
-4
+22
-5
0
0
0
+3
+2
+I
14
0
-I
-2
-I
+23
+29
-4
-I

17
11,7

19
10,S

VOi
V02
V03
V04
VOS
V06
V07
V08
V09
VlO
Vil
Vl2
Vl3
Vl4
VIS
Vl6
Vl7
VIS
Vl9

-S
-S
+2
+I
+2
+I
0
•)

+2

N
s.d.

10
3,6

+21
0
+I
0
-10

•)

+I
-S
+2
-2
0
•)
•)

-10
0
+2
+4
+6
-4
+2
-2
-12
•)

-4
+4

+3
-IS
+2

•)
•)

•)
•)

-6
+ 10
+4

+3
+I
-6
-17

*)

0
0
-2
0
-I
+ 16
-2
•)

•)

17
6,2

4/ '36 mediaan gem. s.d.

13

s,s

-3,S
-2
+2
-S
+O,S
-I
+I
0
-I
+ 2,S
+ 14
0
+I
-I
-0,S
+2
+ 10
-3
-I

-3,3
-S,O
7,S
-6,2
0,7
-1,8
1,0
O,S
-2,S
3,S
12,7
-2,S
1,2
-0,S
-2,S
4,S
10,S
-2,8
-4,0

S,9
9,9
IS,3
7,3
3,9
2.9
1,1
4,1
7,3

s,o

11,l
6,9
2,2
1,7
S,6
14,7
13,9
6,0
14,4

16 (aantal indicatoren)
7,S (standaarddeviatie)

•) Omslagpunt in betreffende indicator ontbreekt geheel of wijkt zodanig af van de
conjuncturele omslagpunten dat bepaling van ,lead' of ,lag' niet mogelijk is.
APPENDIX E
Amplitude van fluctuaties in 19 Nederlandse economische indicatoren 1919-1939
variabele

6/ '20 - 8/ '29

S/ '29 - 11 / '39

var. coeff.

VOi
V02
V03
V04
VOS
V06
V07
VOS
V09
VIO
VII
Vl2
Vl3
Vl4
VIS
Vl6
Vl7
VIS
Vl9

3S,I
S6,0

29,1
67,7
6,S
196,9
70,1
27,9
40,4
S,7
23,4
42,7
1,4
3S,3
2S,6
37,0
103,0
16,0
10,9
3S,9
26,4

27,6
71,6
19,S
12S,6
40,2
16,2
27 ,4
S,l
IS,4
27,0
6,S
23,S
16,S
26,7
9S,6
20,S
16,S
2S,6
21,3

129,1
S0,7
7,7
23,S
26,0
22,S
24,1
6,3
33,6
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK Vlll
') In het bijzonder ben ik dank verschuldigd aan drs. R. C. W. van der Voort voor
zijn hulp bij de uitvoering van de berekeningen en prof. dr. R. T. Griffiths voor zijn
constructieve kritiek op een eerdere versie van dit artikel.
') Klein (1977), p. 166. Deze lijn werd doorgetrokken door Drukker c.s. (1979). Zie
voor een overzicht van visies Vries (1979) .
') Keesing (1978), p. 302-303.
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' ) Hier worden slechts twee cyclusfasen onderscheiden: de opgaande of expansiefase en de neergaande of contractiefase; Duijn (1979), pp. 8-9.
' ) De trendbeweging is echter geen autonoom verschijnsel, maar wordt belnvloed
door cyclische bewegingen, Gordon (1961), pp. 253-257. Op de problemen, die zich bij
statistische bepaling van de trend voordoen, komen wij elders terug. Zie voor een
bespreking van de conjunctuurdefinitie Schiefer (1968) .
' ) Een uitvoerige beschrijving van de door het NBER toegepaste methode bij Burns
& Mitchell (1964). De hier gevolgde werkwijze (groeicycli) bij Mintz (1972), pp. 39-49.
') Witteveen (1956), pp. 51-70. De niet-economische (exogene) en monetaire
theorieen blijven hier buiten beschouwing, Gordon (1961), pp. 339-398.
') Hicks veronderstelt dat in een zwakke hausse een conjunctuuromslag zonder full
employment en de daaruit voortvloeiende prijsinflatie kan plaatsvinden door de gecombineerde werking van accelerator en multiplier. Deze omslag acht hij des te waarschijnlijker wanneer het plafond aanvankelijk alleen in de productiemiddelen sector
bereikt wordt en daar het acceleratorprincipe al in neerwaartse richting gaat werken;
Witteveen (1956), pp. 56-57 . Er zijn rdenen om aan te nemen dat zich dit in 1928 voordeed; Keesing (1978), p. 77.
') Woestijne (1969), p. 379.
10
) Kuipers (1977), p. 21.
") Witteveen (1956), p. 72. In tegenstelling tot de onderconsumptietheorie legt de
neo-klassieke verklaring van de conjuncturele ontwikkeling (onderinvesteringstheorie)
de oorzaak van de omslag primair bij de investeringen. Beide theorieen zijn echter van
hetzelfde type: de totale vraag gaat dalen als gevolg van verminderde investeringsgelegenheid .
") Gordon (1961), p. 168. Duijn (1978), p. 478.
") Schiefer (1968); Moore & Shiskin (1967).
1
' ) Tussen de ontwikkeling van het invoersaldo voor grondstoffen en de industriele
productie kan een nauwe samenhang waargenomen worden; lndexcijfers (1939), pp.
398-399, Somermeijer (1959), pp. 173-184. Verder onderzoek naar alternatieve reeksen
(o.a. goederenvervoer per spoor) leverden geen bruikbare resultaten op.
1
' ) Voor een uitgebreide analyse van de rol van reele en monetaire factoren tijdens
de depressie zie Temin (1976).
16
) Broersma (1978), pp. 3-7.
1
' ) Spree (1978), pp. 46-49.
1
' ) Spree (1978), p. 49.
1
' ) Fase etc. (1973).
") Derksen (1962), Derksen ( 1963), Derksen (1969), Shiskin (1957), Shiskin etc.
(1965).
1
' ) In theorie is het denkbaar dat zelfs drie of meer iteraties uitgevoerd worden . In
de praktijk sluit men echter na twee af.
") De ,Spencer' curve is een complexe voortschrijdend 15-maands gemiddelde met
de hoogste gewichten in het midden en negatieve aan de beide uiteinden.
") Omslagpunten worden verworpen indien:
deze binnen 6 maanden aan het begin of einde van een reeks vallen
een fase korter is dan 7 maanden
de gehele cyclus korter is dan 15 maanden
gelijke omslagpunten elkaar opvolgen.
Mintz (1972), pp. 54-55.
") Duijn (1979), pp. 119 e.v.
") Het bovenste omslagpunt in november 1939 volgt niet uit de diffusie-index.
Door de voorwaarden gesteld in noot 23) kan voor het einde van een reeks geen keerpunt vastgesteld worden indien dit punt binnen 6 maanden van het einde valt. Het merendeel der indicatoren bevindt zich in het vierde kwartaal van 1939 in de contractiefase. Gezien de oorlogsstituatie in 1940 lijkt herstel niet waarschijnlijk.
") Duijn (1979), pp. 12-15, Gordon (1961), pp. 278-282, 399-444.
") Hier is het ontbreken van een wegingsschema voor de indicatoren in de index een
belangrijke tekortkoming van de door het NBER ontwikkelde methode, Duijn
( 1978a), pp. 234-235 .
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" ) Deze gemiddelde duur, alsook de verhouding tussen lengte der fasen, werden
eveneens voor het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten vastgesteld, British
(1972), pp. JO e.v., Gordon (1%1), p. 262.
" ) Woestijne (1%9), p. 360.
'°) British (1972), pp. 14-17.
" ) Aanwezig zowel in het eenvoudige model van Samuelson als in het meer uitgewerkte simulatiemodel van Forrester, Duijn (1979), pp. 16-20, 54-61.
" ) Verdoorn" Post (1%9), pp. 436-440.
" ) Matthews (1%9), pp. 102-104. Alternatieve amplitude maatstaven bij Staller
(1964).
" ) Lundberg ( 1968), pp. 51 -53 .
" ) Uitgebreid bij Lundberg (1968), hoofdstukken I en 2.
" ) Klein (1977), pp. 166-167.
" ) Hartog" Tjan (1974), id. (1976) .
" ) Kuipers (1977) en Kuipers" Bosch (1976).
") Een overeenkomstige opvatting voor het Verenigd Koninkrijk wordt aangetroffen bij Matthews (1976), p. 341.
0
' ) Kuipers (1977), p. 22.
") De gevonden vergelijkingen: e=26,7 p 0 •286 (R' =0,387); A e=0,98 A p 0,806
(R' = 0, 781 ); waarin e = werkgelegenheid; p = industril!le productie.
") Evans (1969), pp. 95 e.v.
") Klein (1977), pp. 162-163.
") Een consumptiequote van 0,8
belastingquote van 0,2
importquote
van 0,3 resulteert in een multiplier van circa 1,3 voor een
autonome bestedingsimpuls.
") Lundberg (1%8), p. 29 tabel 2.2. en p. 32 tabel 2.3.

IX
DERTIG JAAR PUBLIEKRECHTELIJKE BEDRIJFSORGANISATIE
IN NEDERLAND
door
J. GROENENDAAL
Het onderwerp van deze historische studie is de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, zoals deze zich na de inwerkingtreding van de Wet op de Bedrijfsorganisatie in 1950 in Nederland heeft ontwikkeld. Wegens het beknopte
karakter van de studie is haar inhoud beperkt gehouden tot de grote hoofdlijnen. Daardoor moesten ta! van belangwekkende, maar minder belangrijke
details onvermeld blijven. Wei werd het wenselijk geacht de studie vooraf te
laten gaan door een inleiding, waarin een uiteenzetting wordt gegeven van de
aard en de opzet van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO) in
Nederland en waarin tevens in het kort iets wordt gezegd over de v66rgeschiedenis van de PBO.

Inleiding
Aard en opzet van de PBO
Het woord ,,publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie" (PBO) is een verzamelbegrip, waarmee wordt aangeduid het geheel van publiekrechtelijke bedrijfslichamen dat Nederland kent.
Met de instelling van bedrijfslichamen wordt beoogd, voor onderdelen van
het bedrijfsleven organisaties te scheppen die met publiekrechtelijke macht
zijn bekleed, d. w.z. die (net als bv. gemeenten en waterschappen) van rechtswege alle personen omvatten die op hun terrein werkzaam zijn, terwijl ze het
recht hebben van die personen belasting te heffen en door middel van verordeningen bepaalde voorschriften voor hen vast te stellen. Deze publiekrechtelijke organisaties hebben dus een grotere macht dan privaatrechtelijke organisaties, zoals bv. verenigingen. De laatste omvatten immers alleen maar degenen die daarvan lid willen zijn en het heffen van bijdragen en het maken
van voorschriften blijft dus ook tot die !eden beperkt. Publiekrechtelijke
organisaties zijn dan ook beter in staat dan privaatrechtelijke om in bepaalde
behoeften van het bedrijfsleven te voorzien. Omdat zij van alle ondernemingen op hun gebied bijdragen kunnen innen, hebben zij een brede financiele
basis, die het tot stand brengen of in stand houden van allerlei nuttige voorzieningen mogelijk maakt. Omdat ook alle ondernemingen aan hun voorschriften onderworpen zijn, kunnen zij beter maatregelen tot stand brengen
en doen naleven dan een privaatrechtelijke instelling mogelijk zou zijn.
Een andere belangrijk punt is nog, dat publiekrechtelijke organisaties, ook
al weer door hun allesomvattend karakter, betrokken kunnen worden bij de
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uitvoering van overheidsmaatregelen. Zij maken het de bedrijfsgenoten
mogelijk ten aanzien van die maatregelen een stuk medeverantwoordelijkheid te dragen.
De bedrijfslichamen die wij thans kennen, zijn ingesteld krachtens de Wet
op de Bedrijfsorganisatie (wet van 27 januari 1950, Stb. K 22). De wet zelf is
weer een uitvoering van de uit 1938 daterende artikelen 159, 160 en 161 van
de Grondwet, die als volgt luiden:
Artikel 159
De wet kan voor bepaalde beroepen en bedrijven en groepen daarvan, alsmede voor het beroeps- en bedrijfsleven in het algemeen lichamen instellen,
teneinde regelend op te treden.
·
De samenstelling, inrichting en bevoegdheid van deze lichamen worden
door de wet geregeld.
Artikel 160
De wet kan aan deze lichamen verordenende bevoegdheid geven.
Artikel 161
De besluiten van deze lichamen, die met de wet of het algemeen belang
strijdig zijn, kunnen worden geschorst en vernietigd volgens regels bij de wet
te stellen.
De wet kan bepaalde besluiten dezer lichamen aan goedkeuring onderwerpen, volgens door haar te stellen regels.
Bij de wet van 9 mei 1980, Stb. 270, is een voorstel aanvaard om deze artikelen in het kader van de algehele Grondwetsherziening te vervangen door de
volgende bepaling.
I. Bij of krachtens de wet kunnen openbare lichamen voor beroep en bedrijf
en andere openbare lichamen worden ingesteld en opgeheven.
2. De wet regelt de taken en de inrichting van deze openbare lichamen, de
samenstelling en bevoegdheid van hun besturen, alsmede de openbaarheid
van hun vergaderingen. Bij of krachtens de wet kan aan hun besturen
verordenende bevoegdheid worden verleend.
3. De wet regelt het toezicht op deze besturen. Vernietiging van besluiten van
deze besturen kan alleen geschieden wegens strijd met het recht of het
algemeen belang.
De wet op de Bedrijfsorganisatie zal als gevolg van deze wijziging echter geen
verandering behoeven te ondergaan.
De Wet op de Bedrijfsorganisatie zegt, dat er twee soorten bedrijfslichamen kunnen zijn. Voor twee of meer groepen van ondernemingen die in het .
bedrijfsleven een functie vervullen ten aanzien van een bepaald produkt of
een bepaalde groep van produkten, kan een lichaam worden ingesteld, dat
produktschap wordt genoemd. Het is hierbij niet van belang, welke functie
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deze ondernemingen vervullen, mits deze maar betrekking heeft op hetzelfde
produkt. Voor een of meer groepen ondernemingen die in het bedrijfsleven
een gelijke of verwante functie vervullen, onverschillig op welk produkt deze
betrekking heeft, kan een hoofdbedrijfschap of een bedrijfschap worden ingesteld. In de praktijk komt het hierop neer, dat een produktschap een aantal
of alle bedrijfstakken uit een bepaalde bedrijfskolom omvat. Het wordt
daarom in de wandeling wel een ,, verticaal" lichaam genoemd. Zo omvat het
produktschap voor Vee en Vlees de ondernemingen op het gebied van de veehouderij, de vleeswaren- en vleesconservenindustrie, de baconindustrie, de
veehandel, de groothandel in vlees, de slagerij en de detailhandel in vleeswaren en vleesconserven en nog enkele andere groepen.
Een hoofdbedrijf- of een bedrijfschap, dat steeds ondernemingen omvat
die in het economische !even een gelijke of verwante functie vervullen, wordt
daarentegen een ,,horizontaal" lichaam genoemd. Of een hoofdbedrijf- dan
wel een bedrijfschap wordt ingesteld, hangt voornamelijk af van de omvang
van het betrokken dee! van het bedrijfsleven. Tot nog toe zijn twee hoofdbedrijfschappen ingesteld, nl. een voor de gehele detailhandel en een voor een
dee! van het ambacht. Deze hoofdbedrijfschappen omvatten dus meerdere
bedrijfstakken, die als gemeenschappelijk kenmerk hebben de detailhandelsfunctie of de ambachtsfunctie. De bedrijfschappen omvatten doorgaans
slechts een bedrijfstak. Omvatten zij echter meerdere bedrijfstakken, dan
moeten deze naar functie ,, verwant" zijn. Zo was het b. v. mogelijk in een bedrijfschap, het Landbouwschap, de volgende bedrijfstakken te organiseren:
de akker- en weidebouw, de veehouderij, de pluimveehouderij, de bijenhouderij, de groenteteelt, de fruitteelt, de bloembollenteelt, de kruidenteelt, de
griend-, riet- en biezencultuur, de veenderij en een aantal landbouwambachten.
Behalve de genoemde produktschappen, hoofdbedrijfschappen en bedrijfschappen, bestaat er in de praktijk nog een ander lichaam: het hoofdproduktschap. De Wet op de Bedrijfsorganisatie kent dit lichaam niet. Toen echter voor een viertal groepen akkerbouwprodukten produktschappen werden
ingesteld, leek het wenselijk de werkzaamheden van deze produktschappen
door een lichaam te laten coordineren. Daarvoor is bij een afzonderlijke wet
het zgn. hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten ingesteld, dat niet
alleen alle bedrijfstakken omvat van de vier betrokken produktschappen te
zamen, maar ook nog een aantal bedrij fstakken die niet onder een produktschap vallen.
Er bestaat tussen de verschillende soorten bedrijfslichamen een geringe
mate van hierarchie. Zo zijn de bedrijfschappen desgevraagd verplicht medewerking te verlenen aan de uitvoering van de verordeningen van de hoofdbedrij fschappen en de produktschappen. De hoofdbedrijfschappen hebben dezelfde verplichting ten opzichte van de produktschappen. Ook zijn de minder
omvattende lichamen verplicht de meer omvattende desgevraagd van bericht
en raad te dienen over alle zaken die hen betreffen. Tenslotte mogen de verordeningen van de eerstbedoelde lichamen niet in strijd komen met de verordeningen van de laatstbedoelde.
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De Wet op de Bedrijfsorganisatie zegt, dat de bedrijfslichamen moeten bevorderen dat de ondernemingen waarvoor zij zijn ingesteld, hun bedrijf z6
uitoefenen, dat daardoor het belang van het Nederlandse volk wordt gediend. Verder hebben zij tot taak het gemeenschappelijk belang van die ondernemingen en van de daarbij betrokken personen te behartigen. Dit zijn
natuurlijk zeer algemene doelstellingen, die alleen als beginsel belangrijk zijn;
men kan er niet uit afleiden wat de bedrijfslichamen in feite (kunnen) doen .
Hoewel het bevorderen van een bedrijfsuitoefening die het algemeen belang
dient als eerste taak voorop staat, is het duidelijk, dat in de praktijk de nadruk valt op de tweede taak. Voor het bedrijfsleven is de instelling van een
bedrijfslichaam immers in de eerste plaats een middel tot betere behartiging
van de eigen belangen. Men voelt zich - en dit is begrijpelijk - niet in de
eerste plaats geroepen het algemeen belang van het gehele Nederlandse volk
te dienen. Niettemin was het van de wetgever juist gezien, de bedrijfslichamen ook de eerstbedoelde opdracht te geven. Maar dat hij deze meer als een
morele dan als een juridische eis heeft gezien blijkt we! hieruit, dat van de
verordeningen en de andere besluiten van de bedrijfslichamen slechts wordt
verlangd dat zij niet in strijd zijn met het algemeen belang. Zijn zij dit naar
het oordeel van de toezichthoudende instanties wel, dan kan de noodzakelijke goedkeuring aan verordeningen worden onthouden en kunnen besluiten
worden vernietigd.
De produktschappen moeten worden ingesteld bij een wet, de SociaalEconomische Raad (SER) gehoord. Het advies van de Raad behoeft niet
gunstig te zijn. De hoofdbedrijf- en bedrijfschappen kunnen worden ingesteld door de Kroon bij algemene maatregel van bestuur, althans wanneer
de Sociaal-Economische Raad (SER) daarover gunstig heeft geadviseerd in
overeenstemming met een naar zijn oordeel voldoende representatieve organisatorische vertegenwoordiging van de betrokken ondernemers en werknemers. Zijn de betrokken bedrijfsgenoten er niet v66r, dan kan een
hoofdbedrijf- of een bedrijfschap slechts worden ingesteld bij de wet. De
SER moet dan uiteraard weer worden gehoord, maar het is niet nodig dat zijn
advies steunt op overeenstemming met de betrokken ondernemers en werknemers, noch dat zijn advies een gunstig advies is.
Ten aanzien van de instelling van bedrijfslichamen mag de SER ook ongevraagd advies uitbrengen. Dit is een advies ,,uit eigen beweging". De SER
kan echter uit eigen beweging alleen dan tot de instelling van een produkt-,
een hoofdbedrijf- of een bedrijfschap adviseren, wanneer dit geschiedt in
overeenstemming met een naar zijn oordeel voldoende representatieve organisatorische vertegenwoordiging van de betrokken ondernemers en werknemers.
leder bedrijfslichaam heeft een bestuur, dat benoemd wordt door de daarvoor aangewezen organisaties van ondernemers en werknemers. De wetgever,
c.q. de Kroon bepaalt bij de instelling voor ieder bedrijfslichaam uit hoeveel
!eden het bestuur zal bestaan. De Kroon bepaalt later welke organisaties gerechtigd zijn bestuursleden te benoemen. Normaal is, dat de werknemersorganisaties evenveel bestuursleden benoemen als de werkgeversorganisaties,
zodat de besturen zgn. paritair zijn samengesteld.
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Het bestuur (dat wat zijn taak betreft het beste vergeleken kan worden met
de gemeenteraad bij gemeenten) kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur bereidt in het algemeen de besluiten van het bestuur
voor en beheert de financiele middelen van het bedrijfslichaam. Het bestuur
kan echter meer werkzaamheden aan het dagelijks bestuur opdragen. Het dagelijks bestuur is enigszins vergelijkbaar met het College van Burgemeester en
Wethouders bij de gemeente, zij het echter, dat er doorgaans geen , , verdeling
van portefeuilles" (d. w.z. een splitsing van werkzaamheden) tussen de !eden
van het dagelijks bestuur plaatsvindt. De vergaderingen van het bestuur en
van het dagelijks bestuur worden geleid door een voorzitter, die bij de produktschappen door de Kroon wordt benoemd, maar bij de hoofdbedrijf- en
bedrijfschappen door het bestuur zelf wordt gekozen. Hij behoeft geen
bestuurslid te zijn. Verder hebben alle bedrijfslichamen nog een of meer secretarissen, die de leiding hebben van het ambtelijk apparaat, voor zover dit
aanwezig is. De secretarissen zijn in het algemeen belast met de feitelijke
uitvoering van de besluiten van het bestuur en van het dagelijks bestuur. Zij
mogen beschikken over de voor de taakvervulling van het lichaam benodigde
gegevens van de betrokken ondernemingen. De voorzitter en de bestuursleden hebben tot deze gegevens geen toegang.
Dit overzicht zou niet volledig zijn zonder een korte bespreking van de
hierboven reeds genoemde Sociaal-Economische Raad (SER). Deze Raad is
eveneens ingesteld bij de Wet op de Bedrijfsorganisatie. De Raad is in de
eerste plaats het voornaamste adviesorgaan van de regering op sociaal en econornisch terrein. Daarnaast is de Raad o.m. belast met het adviseren over de
instelling en de opheffing van bedrijfslichamen, alsmede met het toezicht op
het financiele doen en laten van de bedrijfslichamen.
De Raad bestaat uit 45 personen. Daarvan wordt een derde dee! benoemd
door centrale of andere werkgeversorganisaties, een derde door de centrale
werknemersorganisaties en een derde rechtstreeks door de Kroon. Evenals de
bedrijfslichamen heeft de Raad een voorzitter, een dagelijks bestuur en een
aantal secretarissen. Ook kan de Raad commissies uit zijn midden instellen
en deze commissies met bepaalde werkzaamheden belasten. Bekende commissies zijn de zgn. Organisatie-Commissie, die een belangrijk dee! van de
taak van de Raad bij de instelling van bedrijfslichamen voor haar rekening
neemt en de Commissie Financien Bedrijfslichamen, die in eerste aanleg
belast is met het toezicht op de financien van de produkt-, hoofdbedrijf- en
bedrij fschappen.
De Raad heeft van het begin af een belangrijke rol gespeeld ten opzichte
van de PBO, omdat in de praktijk de bedrijfslichamen in het algemeen
slechts op basis van overeenstemrning met de SER en het bedrijfsleven tot
stand zijn gekomen. In feite is het steeds de Raad en met name de
Organisatie-Commissie geweest, die op verzoek van de betrokken bedrijfsgenoten het initiatief nam tot de instelling van een bedrijfslichaam en die de
ontwerp-bepalingen opstelde voor de onderwerpen die in de instellingswet of
in het instellingsbesluit geregeld moesten worden. De Raad adviseert ook
over het aantal bestuursleden van een bedrijfslichaam en over de organisaties
die zullen worden aangewezen om deze bestuursleden te benoemen.
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Voorgeschiedenis van de PBO

De PBO is in wezen ontstaan uit tweeerlei inzicht. Ten eerste het inzicht
dat onze hedendaagse maatschappij, evenals op andere gebieden, ook op
economisch terrein een zekere leiding en ordening behoeft. De mate waarin
dit geschiedt kan wisselen met de omstandigheden. Zo zal de behoefte aan ordening in tijden van crisis of oorlog sterker zijn dan daarbuiten. Maar geheel
ontbreken doet zij nooit. Het hier bedoelde inzicht heeft zich, met name in
West-Europa, in de loop van de 19de eeuw geleidelijk baan gebroken, als
reactie op de aanvaarding, aan het eind van de 18de en in het begin van de
19de eeuw, van een vrijwel volledige ondernemersvrijheid. Deze vrijheid leidde al spoedig, vooral op sociaal gebied, tot toestanden die in steeds bredere
kring als onaanvaardbaar werden beschouwd. Zij leidde tot steeds verder
gaand staatsingrijpen.
Daarnaast groeide het inzicht dat de gewenste ordening niet van de overheid alleen zou kunnen uitgaan, maar dat de direct betrokkenen, de ondernemers en de werknemers, daarbij eveneens een belangrijke rol zouden dienen
te spelen. In feite hebben de Jaatstgenoemden zelfs het iniatief in deze genomen, terwijl de overheid aanvankelijk nog terughoudend bleef. De ondernemers begonnen onderling overeenkomsten te sluiten om zich te beschermen
tegen vernietigende concurrentie. De werknemers sloten zich aaneen tot vakverenigingen, ter bereiking van betere arbeidsvoorwaarden. Dit laatste leidde
uiteraard tot strijd met de ondernemers en niet tot samenwerking en zo bleef
datgene wat men het begin van bedrijfsorganisatie zou kunnen noemen in
eerste instantie een onvolkomen karakter dragen.
Bij velen ontstond echter toch het besef, dat ondernemers en werknemers
tot op grote hoogte gelijke belangen hebben en dat zij deze belangen het beste
in samenwerking zouden kunnen behartigen. Zo slaagde de econoom prof.
J. A. Veraart er reeds in een vroegtijdig stadium in, de arbeiders in het grafische bedrijf ervan te overtuigen dat de ondernemers geen hogere lonen zouden kunnen betalen, zolang hun onderlinge economische concurrentie niet
door middel van een drukkerscontract tot een aanvaardbaar minimum zou
zijn teruggebracht. Dan zouden voor de arbeiders aanvaardbare lonen gegarandeerd kunnen worden door middel van een collectieve arbeidsovereenkomst met de ondernemers, waarbij de laatsten zich tevens moesten verbinden alleen arbeiders in dienst te nemen die lid waren van de betrokken
vakverenigingen, om loononderkruiping uit te sluiten. Op deze combinatie
van contracten steunde Veraart's ,,economische bedrijfsorganisatie".
Zij was echter nog van zuiver privaatrechtelijke aard en zou dit gebleven
zijn, wanneer niet anderen, opmerkzaam op eri misschien ook wel bezorgd
over de steeds grotere rol die de overheid in het economische Jeven was gaan
spelen (beginnend met sociale wetgeving, maar tijdens de eerste wereldoorlog
ook reeds ingrijpend in produktie en distributie), zich waren gaan afvragen
of de in een bepaalde sector van het bedrijfsleven werkzame ondernemers en
werknemers niet een groep zouden kunnen vormen, die als een publiekrechtelijke werkgemeenschap binnen de grenzen van het algemeen belang de aange-
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legenheden van die sector langs publiekrechtelijke weg zelf zou kunnen
behartigen. Ook zou zo'n groep maatregelen van de centrale overheid, die
sector betreffende, kunnen uitvoeren.
Het zijn vooral mannen van wetenschap en politici geweest die deze
gedachte hebben uitgebouwd. Zij vertegenwoordigden verschillende maatschappelijke stromingen.
Van Protestants-Christelijke zijde werd deze vorm van bedrijfsorganisatie
in verband gebracht met het beginsel van de souvereiniteit in eigen kring en
werd de bedrijfstak min of meer identiek geacht aan gemeenschappen als
gezin en kerk. In deze visie (die overigens ook tegenstanders had) konden
publiekrechtelijke bedrijfslichamen echter niet als autonome onderdelen van
de staat worden gezien, zoals gemeente en provincie, en was medewerking
aan de uitvoering van overheidsmaatregelen uitgesloten.
In Rooms-Katholieke kring werd het denken sterk belnvloed door de Tilburgse economen en juristen. Ook zij gingen er van uit dat een bedrijfstak
een natuurlijke gemeenschap is met een eigen doe! en een eigen taak, onderscheiden van die van de staat. Maar zij beschouwden de verhouding tussen de
bedrijfstak en de staat als die tussen een lagere en een hogere gemeenschap.
Bij deze verhouding moest naar hun opvatting het subsidiariteitsbeginsel in
acht genomen worden, volgens welk beginsel een grotere en hoger staande gemeenschap niet mag verrichten wat door een kleinere en lager staande gemeenschap kan word_en gedaan. Daarbij was het h.i. geenszins uitgesloten,
dat de lagere gemeenschap door het behartigen van de eigen belangen tevens
het belang van de hogere gemeenschap diende. De laatste behoefde derhalve
slechts in te grijpen wanneer de eerste in dat opzicht in gebreke bleef. Uitvoering van overheidsmaatregelen door de eigen groep (medebewind) leverde in
deze visie geen enkel bezwaar op.
Aan socialistische zijde begaf men zich niet zo diep in deze theoretische
fundamenten, maar stond men zonder meer open voor de mogelijkheid om
binnen de staat, die van oudsher reeds territoriaal gedecentraliseerde gemeenschappen omvatte, ook gemeenschappen te erkennen die geen territoriale
maar functioneel begrensde belangen behartigden.
De hier geschetste gedachtenontwikkeling heeft voor het eerst formeel erkenning gevonden bij de Grondwetsherziening van 1922. Bij deze herziening
werd in de Grondwet een nieuw artikel 194 opgenomen, met als inhoud dat
de wet ook aan andere dan in de Grondwet genoemde lichamen verordenende
bevoegdheid kon geven. De staatscommissie, belast met de voorbereiding van
het herzieningswerk, had dit artikel voorgesteld, omdat onzekerheid bestond
of de gewone wetgever bij het ontbreken van een grondwettelijke grondslag
bevoegd zou zijn tot toekenning van verordenende bevoegdheid aan nieuwe
rechtsgemeenschappen. Het artikel eiste overigens niet, dat de bedoelde nieuwe lichamen op het gebied van het bedrijfsleven werkzaam zouden zijn, al
werd daar wel meer in het bijzonder aan gedacht. Het heeft dan ook b. v. in
1937 als grondslag gediend voor de instelling van een openbaar lichaam voor
de Wieringermeerpolder, een territoriale corporatie dus en lijkende op een
gemeente.
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Bij de Grondwetsherziening van 1938 werd de constitutionele grondslag
voor de instelling van publiekrechtelijke bedrijfslichamen met verordenende
bevoegdheid verder uitgewerkt. In verband met de verwachte grote maatschappelijke betekenis van lichamen die op het gebied van het beroeps- en
bedrijfsleven regelend zouden gaan optreden, achtte men enige nadere
omlijsting in de Grondwet wenselijk. Hieruit zijn de artikelen 152-154 (later
vernummei'd tot 159-161) voortgekomen. Aan artikel 194 werd een andere
plaats gegeven door het als artikel 155 (later 162) in een afzonderlijk nieuw
zesde hoofdstuk op te nemen.
Tot een wettelijke uitwerking van de nieuwe Grondwetsartikelen is het
v66r de tweede wereldoorlog niet meer gekomen. Wei had de wetgever in
1933 nog een stap op het gebied van de PBO gedaan door het tot stand brengen van de Bedrijfsradenwet (wet van 7 april 1933, Stb. 160). De regering was
van oordeel dat het wenselijk was terzake van het overleg op sociaal gebied
tussen verenigingen van ondernemers en van werknemers regelend op te treden. Die regeling bestond hierin, dat bij Koninklijk besluit voor bepaalde sectoren van het bedrijfsleven bedrijfsraden zouden kunnen worden ingesteld,
paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van ondernemers en werknemers. De overheid zou een deel van haar taak aan deze bedrijfsraden kunnen
overlaten. Overigens zou hun taak vnl. op het adviserende vlak liggen. Verordenende bevoegdheid werd de bedrijfsraden dan ook niet verleend. Wei werd
in artikel 16 van de wet bepaald, dat bij of krachtens de wet de regeling of nadere regeling van bepaalde onderwerpen aan de bedrijfsraden kon worden
opgedragen of overgelaten, maar hieraan is nooit uitvoering gegeven. Het is
slechts gekomen tot de instelling van 21 bedrijfsraden, die in het algemeen
van geringe betekenis zijn gebleven. Na de oorlog zijn ze, als gevolg van het
in werking treden van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, opgeheven.
Onder de wetten uit het tijdperk van v66r 1940, die wel genoemd worden
als verband houdend met de PBO, kunnen nog worden genoemd de Ondernemersovereenkomstenwet (wet van 24 mei 1935, Stb. 310) en de Wet tot het
algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van
collectieve arbeidsovereenkomsten (wet van 25 mei 1937, Stb. 801).
lngevolge de eerstgenoemde wet kon de minister, belast met de economische zaken, ondernemersovereenkomsten algemeen bindend verklaren. Daardoor werden de verplichtingen die bepaalde ondernemers bij overeenkomst
op zich genomen hadden, bijvoorbeeld met betrekking tot de leverings- en
betalingsvoorwaarden of de prijsberekening, uitgebreid tot alle ondernemers
in de bedrijfstak waarin de overeenkomst was gesloten, ook al hadden zij de
overeenkomst niet ondertekend. Men zag hierin een figuur die tot op zekere
hoogte te vergelijken was met een verordening van een publiekrechtelijk bedrijfslichaam. Het grote verschil met de PBO was echter, dat het weliswaar
ging om regels door de bedrijfsgenoten zelf opgesteld, maar dat de verantwoordelijkheid voor de binding van de ,,outsiders" aan die regels niet bij de
bedrijfsgenoten maar bij de overheid bleef berusten. De Ondernemersovereenkomstenwet is bij de Wet op de Bedrijfsorganisatie ingetrokken.
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De regeling inzake de algemeen verbindend verklaring van collectieve
arbeidsovereenkomsten vertoonde veel overeenkomst met de Ondernemersovereenkomstenwet. Deze wet is nog steeds van kracht. Het instituut van de
c.a.o. had in 1950 reeds zoveel aan betekenis gewonnen, dat men het niet
heeft aangedurfd om haar in te trekken. Deze betekenis is daarna alleen nog
maar toegenomen, niet in het minst omdat men in de c.a.o. niet alleen
arbeidsvoorwaarden ging regelen, maar ook andere onderwerpen, zoals de
werkgelegenheid, waarbij het verband met de arbeidsvoorwaarden soms nogal los was. Via de algemeen verbindend verklaring kon men aan deze afspraken weer een verordeningsmatig karakter geven, al was de werkingsduur
ervan noodzakelijkerwijs beperkt. Oat een en ander ten nadele van de PBO
heeft gestrekt, zal zonder meer duidelijk zijn.
De tweede wereldoorlog heeft op zich zelf een stimulans gegeven aan de
totstandkoming van een publiekrechtelijke bedrijfsotganisatie in Nederland.
De Duitse bemoeiing met de economie leidde nl. tot de instelling van publiekrechtelijke bedrijfslichamen voor het gehele Nederlandse bedrijfsleven. Gelukkig heeft de bezettende macht van deze organisaties niet het gebruik kunnen maken dat ze er misschien van heeft verwacht, omdat de invloed van
Duitsgezinde elementen in de besturen in het algemeen beperkt is gebleven.
Er waren twee soorten bedrijfslichamen. De eerste groep was ingesteld voor
alle ondernemingen, met uitzondering van die op het gebied van de Iandbouw. Voor deze laatste ondernemingen werd een afzonderlijke organisatie
in het !even geroepen, waarvan echter ook dee! werd uitgemaakt door bepaalde lichamen die tot de eerste groep behoorden.
De eerste groep lichamen vond haar grondslag in een besluit van de
Secretaris-Generaal van het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart van 12 november 1940 (Verordeningenblad 206/1940). Bij dit besluit
verkreeg de bedoelde S.G. de bevoegdheid om de bestaande privaatrechtelijke verenigingen van ondernemers te liquideren en een nieuwe bedrijfsorganisatie in het !even te roepen. In een eerste uitvoeringsbesluit werd deze laatste
taak echter gedelegeerd aan een commissie, de organisatiecommissie voor het
bedrijfsleven genaamd, metals voorzitter de bankier mr. H. L. Woltersom.
Aan hem dankt het aldus ontstane organisatiesysteem zijn gebruikelijke benaming. Ingevolge een tweede uitvoeringsbesluit heeft men uitsluitend ondernemers die in het bedrijfsleven een gelijke functie vervulden, in een bepaald
lichaam samengebracht. Aan dit zgn. horizontale organisatiebeginsel was in
het tweede uitvoeringsbesluit zelf reeds toepassing gegeven door te bepalen
dat de industrie, het ambacht, de handel, het bankwezen, het verzekeringswezen en het verkeerswezen elk in een zgn. hoofdgroep zouden worden
ondergebracht. In hetzelfde besluit was bepaald dat elke hoofdgroep zou
worden onderverdeeld in bedrijfsgroepen, deze eventueel in vakgroepen en
deze laatste zonodig in ondervakgroepen. De concrete invulling van het
systeem was de taak van de Commissie Woltersom.
Het juridische karakter van deze nieuwe lichamen was aanvankelijk onduidelijk. Dit werd echter anders toen de bezetters de bepalingen van de Nederlandse Grondwet op het stuk van de PBO ontdekten en besloten, de nieuwe
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organisaties op deze bepalingen te baseren. Bij een novelle, afgekondigd in
Verordeningenblad nr 89/ 1941, werden de nieuw in te stellen lichamen aangemerkt als openbare Iichamen in de zin van de Grondwet en werd tevens de
mogelijkheid geopend aan die lichamen verordenende bevoegdheid toe te
kennen. Deze bevoegdheid is inderdaad in de meeste gevallen verleend en was
zeer ruim van aard. Alie onderwerpen op economisch terrein konden voorwerp van regeling zijn. In de praktijk is dit belangrijkste publiekrechtelijke
attribuut van de organisaties echter maar weinig tot ontwikkeling gekomen.
Hun taak bleef voornamelijk beperkt tot het behartigen van de belangen van
de betrokken bedrijfsgenoten tegenover de Nederlandse en de Duitse overheid. Wei werden zij waar mogelijk ingeschakeld bij de uitvoering van de
distributiemaatregelen.
Tenslotte dient erop te worden gewezen, dat de besturen van deze lichamen, die overigens gebaseerd waren op het zgn. leidersbeginsel (wat betekende dat de voorzitter van het bestuur, althans formeel, grote bevoegdheden
had), uitsluitend uit ondernemers bestonden. De werknemers hadden daarin
geen zitting. De organisatie-Woltersom was dus in feite een publiekrechtelij ke ondernemersorganisatie.
Na de bevrijding is de organisatie-Woltersom voorlopig gehandhaafd.
Haar opheffing is echter geregeld in de Wet op de Bedrijfsorganisatie.
Naast de organisatie-W oltersom bestond, zoals hierboven reeds is aangegeven, een organisatie voor de voedselvoorziening. De betrokken lichamen hebben in zekere zin een voorgeschiedenis in de tijd die aan de oorlog vooraf
ging. In de crisistijd nl. was de overheid genoodzaakt geweest zich diepgaand
te bemoeien met de Iandbouw en de daarmee verbonden handel en industrie.
Zij maakte daarbij - met name voor de uitvoering van de Landbouwcrisiswet 1933 - gebruik van zgn. landbouwcrisiscentrales, als stichtingen geconstrueerde instellingen, waarbij de betrokken ondernemers zich moesten
aansluiten op straffe van uitsluiting van overheidssteun. Zij waren ook
gehouden de regels en voorschriften van deze instellingen op te volgen, die
daarmee een semi-publiekrechtelijk karakter kregen.
De tijdens de bezetting ingestelde bedrijfslichamen voor de voedselvoorziening bouwden voor een groot dee! voort op het werk van deze crisiscentrales.
De juridische grondslag werd gelegd door de Secretaris-Generaal van het departement van Landbouw en Visserij met het Organisatiebesluit Voedselvoorziening 1941 (Verordeningenblad nr. 69/1941). Op grond van dit besluit
werden hoofdbedrijf- en bedrijfschappen ingesteld, die ingevolge artikel 2
van het besluit aangemerkt werden als lichamen in de zin van artikel 152
(later 159) van de grondwet. Zij omvatten in het algemeen de producenten
in de landbouw en in de visserij, maar ook de bedrijfslichamen van de organisatie-Woltersom van handelaren, bewerkers en verwerkers van voedselvoorzieningsprodukten. Deze ondernemers maakten dus dee! uit van twee
organisaties.
De hoofdbedrijf- en bedrijfschappen voor de voedselvoorziening waren
dus zgn. verticale lichamen, dat wil zeggen dat elk van hen alle ondernemingen omvatte die een functie vervulden ten aanzien van een bepaald voedsel-
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voorzieningsprodukt of een groep van die produkten. Zodoende zijn zij de
rechtstreekse voorlopers geworden van de huidige produktschappen. Ook
hier waren de werknemers overigens van elke invloed verstoken.
De organieke bepalingen van de organisatie voor de voedselvoorziening
zijn bij de Wet op de Bedrijfsorganisatie vervallen verklaard. De bedrijfschappen zijn bij afzonderlijke wetten opgeheven, maar hun verordeningen
werden voorlopig gehandhaafd, tot zij door de nieuw ingestelde produktschappen werden gewijzigd of ingetrokken.
Wij zijn nu genaderd tot de Wet op de Bedrijfsorganisatie. Tijdens de bezetting was het inzicht gerijpt, dat de publiekrechtelijke samenwerking tussen
ondernemers gehandhaafd moest blijven en dat daarbij nu ook de organisaties van werknemers dienden te worden betrokken. Een begin van deze
samenwerking werd reeds direct gelegd door de oprichting van de Stichting
van de Arbeid, waarin de centrale ondernemersorganisaties en de vakcentrales van werknemers elkaar gingen ontmoeten en die zich op sociaal gebied
zou gaan bewegen. Verder werden in een aantal bedrijfstakken, waaronder
de grote en de kleine metaalnijverheid en de textielindustrie, met hetzelfde
doe! samenwerkingsorganen tussen ondernemers- en werknemersorganisaties
gesticht, de zgn. vakraden.
Als eerste stap naar een definitieve regeling van de publiekrechtelijke bedrij fsorganisatie deed de regering eind 1945 een voorontwerp van een Wet op
de bedrijfschappen het licht zien, welk ontwerp naar de toenmalige minister
van Handel en Nijverheid, ir. H. Vos, het ontwerp-Vos werd genoemd. Dit
voorontwerp was bedoeld als een discussiestuk. De bestaande privaat- en
publiekrechtelijke organisaties van het bedrijfsleven werden uitgenodigd
v66r 31 januari 1946 hun oordeel over het stuk te geven.
De voorstellen van de regering waren globaal de volgende:
I. Instelling van een orgaan voor het gehele bedrijfsleven, SociaalEconomische Raad te noemen, en bedoeld als adviesorgaan van de regering voor alle vraagstukken van sociaal of economisch beleid. Verder zou
dit orgaan advies uitbrengen over de regelingen, te maken door de onder 2
bedoelde bedrijfschappen.
2. Instelling bij nadere wetten van bedrijfschappen met een verticale structuur, dus gehele bedrijfskolommen omvattende, die elk op hun terrein het
gehele sociaal-economische beleid zouden gaan voeren, voor zover de
overheid dat niet in eigen hand zou houden.
3. Directe participatie van de overheid in de besturen van deze bedrijfschappen teneinde de eenheid van het sociaal-economische beleid te waarborgen, door middel van een door de Kroon te benoemen commissaris, die
zowel met het voorzitterschap van het bestuur als met de leiding van het
uitvoerend apparaat zou zijn belast.
4. De bedrijfschappen zouden steunen op door de overheid erkende privaatrechtelijke verenigingen van ondernemers en werknemers. Zouden
dergelijke verenigingen overgaan tot het oprichten van horizontale contactorganen, dan zou de voorbereiding en de uitvoering van bepaalde
regelingen op sociaal gebied door de bedrij fschappen aan deze organen
kunnen worden gedelegeerd.
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De regering oogste met haar ontwerp niet veel instemming. Er was veel kritiek op het ontwerp. Het bedrijfsleven had met name bezwaar tegen de invloed van de centrale overheid op de voorgestelde bedrijfschappen, dus tegen
de figuur van de commissaris. Het Rooms-Katholieke Centrum voor Staatkundige Vorming leverde een belangrijke bijdrage aan de discussie door de
publikatie van een eigen wetsontwerp, genaamd Wet op de bedrijfschappen
en den Sociaal-Economischen Raad. Deze ,,Proeve" is van veel invloed geweest op het latere wetsontwerp. In tegenstelling tot het voorontwerp legde
de ,,Proeve" de nadruk op de instelling van bedrijfschappen met een horizontale structuur, met een eigen van die van de staat te onderscheiden taak.
Aan de eventuele behoefte aan verticale structuren zou kunnen worden voldaan door de horizontale lichamen in een verticaal verband samen te vatten.
De overheid zou niet rechtstreeks in de bedrijfschappen participeren, maar
zou wel het recht krijgen de vergaderingen van de besturen van deze Iichamen
door waarnemers te laten bijwonen.
Het leek de regering onder deze omstandigheden wenselijk een ander wetsontwerp te doen samenstellen. De minister van Economische Zaken, dr. G.
W. M. Huysmans, droeg deze taak op aan een commissie, die naar haar
voorzitter, de Tilburgse hoogleraar dr. F. J. H. M. Van der Ven, de
Commissie-Van der Ven werd genoemd. Zij telde leden, voortgekomen uit de
centrale organisaties van ondernemers en werknemers, uit het organisatieleven in de landbouw, uit de organisatie-Woltersom, alsmede een aantal ambtelijke !eden. Op 1 maart 1948 bood de commissie haar rapport aan, bestaande uit een volledig wetsontwerp met toelichting en een begeleidende brief.
De regering maakte dit voorontwerp, dat in veel opzichten een compromis
was tussen het on twerp-Vos en de ,,Proeve", praktisch ongewijzigd tot het
hare. Het wetsontwerp werd bij Koninklijke boodschap van 23 juni 1948 bij
de Tweede Kamer ingediend. Hieruit is na een uitgebreide behandeling in de
Staten-Generaal de huidige Wet op de Bedrijfsorganisatie voortgekomen,
welke op 14 februari 1950 is afgekondigd in Staatsblad K 22. Met uitzondering van een aantal overgangsbepalingen is deze wet in werking getreden met
ingang van de dag na die van haar afkondiging, dus op 15 februari 1950.
De eerste lien jaren (1951 t/m 1960)

Hoewel de Wet op de Bedrijfsorganisatie reeds in februari 1950 in het
Staatsblad is verschenen, is het gerechtvaardigd de historie van dertig jaar
PBO in Nederland te laten beginnen met het jaar 1951. Van meet af aan is het
nl. een min of meer stilzwijgende overeenkomst geweest tussen de regering en
de krachtens de wet te formeren nieuwe Sociaal-Economische Raad, dat de
initiatieven tot het instellen van bedrijfslichamen in de eerste plaats van deze
Raad zouden uitgaan. Dit hing samen met de belangrijke rol die de wet ten
aanzien van de totstandkoming van bedrijfslichamen aan de Raad had toebedeeld (zie hierboven) . De Raad op zijn beurt zou weliswaar ingevolge de wet
voor zijn voorstellen (in de wet uit eigen beweging uitgebrachte adviezen genoemd) weer afhankelijk zijn van de initiatieven van het bedrijfsleven zelf,
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maar die zouden naar men verwachtte niet uitblijven. Maar om deze laatste
initiatieven te kunnen behandelen moest de Raad eerst zijn geformeerd en
een orgaan met bijbehorende ambtelijke bijstand hebben ingesteld, dat adviezen aan de regering kon gaan voorbereiden. Welnu, de eerste zittingsperiode van de Raad begon op 1 april 1950. Daarna werd op 8 november 1950 ter
uitvoering van de wettelijke taak van de Raad op het gebied van de PBO uit
het midden van de Raad een Organisatiecommissie ingesteld, waarvan de
voorzitter van de Raad, Prof. F. de Vries, persoonlijk de leiding op zich nam.
Met de voorbereiding van een en antler is dus een groot deel van het jaar 1950
heengegaan, waardoor men de aanvang van de werkzaamheden ten aanzien
van de instelling van bedrijfslichamen in 1951 kan stellen.
In dat jaar trad ook een nieuw kabinet op, het eerste kabinet Drees, dat de
PBO van voldoende gewicht achtte om er een speciale bewindsman op
ministerieel niveau voor aan te trekken. Dit werd prof. dr. A. H. M. Albregts, die overigens formeel benoemd werd als minister zonder portefeuille.
Prof. Albregts heeft niet mogen beleven dat tijdens zijn ambtsperiode de
eerste wetten of besluiten tot instelling van bedrijfslichamen het Staatsblad
bereikten. Oat gebeurde pas in 1954. De SER heeft nl. nogal wat tijd nodig
gehad om tot zijn eerste adviezen op dit terrein te komen. Hij werd in deze
eerste jaren door het georganiseerde bedrijfsleven benaderd met tamelijk veel
instellingsverzoeken, zowel voor horizontale als voor verticale bedrijfslichamen, en de Organisatiecommissie was uiteraard ook nog niet meteen op deze
nieuwe materie ingeschoten. Vooral bij de instelling van de produktschappen
deden zich toch nog wel technische en juridische problemen voor, die om een
oplossing vroegen, ook al was met tal van zaken reeds v66rgeexerceerd bij de
instelling van de bedrijfschappen voor de voedselvoorziening. De nieuwe
instellingswetten moesten nu echter passen in het kader van de Wet op de
Bedrijfsorganisatie.
Ook bij de behandeling van de door de Organisatiecommissie voorbereide
adviezen in de plenaire SER zouden nog problemen rijzen. Zo werd bij de behandeling van de eerste adviezen tot instelling van produktschappen door
Prof. De Gaay Fortman en enige andere SER-leden uit protestantschristelijke kring voorgesteld, in de instellingswetten op te nemen, dat verordeningen niet zouden mogen worden vastgesteld dan nadat de organisaties
die de bestuursleden mochten benoemen in de gelegenheid waren gesteld hun
mening daarover kenbaar te maken. Anderen wilden zelfs, dat dit horen van
de vrije organisaties zou geschieden v66r de bekendmaking van de ontwerpverordeningen ingevolge artikel 100 van de wet. Deze voorstellen werden echter door de meerderheid van de SER verworpen, als zijnde in strijd met de eigen verantwoordelijkheid van de bestuursleden. Dit standpunt werd later ook
door de regering gehuldigd bij de behandeling van de instellingswetten in de
Tweede Kamer. Later zijn soortgelijke bepalingen echter we!, zij het in afgezwakte vorm, in reglementen van orde van sommige bedrijfslichamen opgenomen, bv. bij het bedrijfschap voor de Vleeswarenindustrie. Dit werd door
de regering niet in strijd met de wet geacht.
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Het bovenstaande moge dienen ter verklaring, dat onder de bewindsperiode van prof. Albregts nog geen begin kon worden gemaakt met de opbouw
van de PBO. Dit wil echter allerminst zeggen dat deze bewindsman geen zaken te behartigen had. Een voorbeeld. Juist omdat de instelling van de eerste
bedrijfslichamen zo tang op zich liet wachten, terwijl de zgn. Woltersomse
organisaties in bepaalde bedrijfstakken reeds aan het verdwijnen waren, rees
het probleem dat de overheid voor haar contacten met het bedrijfsleven weer
geheel was aangewezen op de privaatrechtelijke ondernemersorganisaties, die
na de bevrijding in 1945 grotendeels waren herleefd. Hierdoor dreigde de medezeggenschap van de werknemers, die in de bedrijfslichamen gestalte
zouden moeten krijgen, althans tijdelijk in het water te vallen. Daarom werden in 1951 door het kabinet richtlijnen uitgevaardigd voor het contact tussen
de departementen van algemeen bestuur en het bedrijfsleven. Eventueel
noodzakelijk overleg zou ook met werknemersorganisaties moeten worden
gevoerd. Waar ander dan incidenteel overleg nodig was, zouden zelfs overlegcommissies kunnen worden gevormd, waarin ook werknemersvertegenwoordigers zitting zouden hebben, zij het niet per se op paritaire basis. Deze
richtlijnen schijnen althans op het departement van Economische Zaken behoorlijk te zijn nageleefd. Zo hadden werknemersvertegenwoordigers zitting
in onder meer de Diamantcommissie, de Blikadviescommissie, enz.
In 1952 trad het tweede kabinet-Drees aan, dat tot 1956 aan het bewind zou
zijn. Dit kabinet benoemde een bewindsman die uitsluitend werkzaam zou
zijn ten behoeve van de PBO, nl. de uit de kringen van de katholieke vakbeweging afkomstige heer A. C. de Bruijn. Hij kreeg de titel van minister voor
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, maar geen eigen departement. Voor
de noodzakelijke ambtelijke bijstand was hij aangewezen op de diensten van
het ministerie van Economische Zaken.
Krachtens het Koninklijk besluit van 25 september 1952 (Stb. 480), dat de
aangelegenheden regelde die tot de zorg van de mi.nister voor Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie zouden behoren, zou de nieuwe minister de eerstverantwoordelijke bewindsman zijn voor wat betreft de totstandkoming van de
wetten en besluiten tot instelling van bedrijfslichamen. Hij zou deze als eerste
contrasigneren. Verder zou hij, in afwijking van hetgeen al in de Wet op de
Bedrijfsorganisatie was geregeld, de taken ov.ernemen die in die wet aan de
minister van Economische Zaken, c.q. aan de minister van Sociale Zaken waren toebedeeld met betrekking tot het toezicht op de SER en de opheffing en
liquidatie van de zgn. Woltersomse organisaties. Hiervoor was uiteraard nog
een afzonderlijke wettelijke voorziening nodig (wet van 15 juli 1953. Stb.
378).
Minister de Bruijn heeft inderdaad het genoegen mogen smaken om (met
zijn medebetrokken ambtgenoten) de eerste bedrijfslichamen tot stand te
brengen. In 1954 bereikten de instellingswetten van maar liefst 11 verticale
bedrijfslichamen (produktschappen) het Staatsblad. Ook werd voor de produktschappen op het gebied van de akkerbouw nog een overkoepelend
hoofdproduktschap ingesteld, een figuur die overigens in de Wet op de Bedrijfsorganisatie niet voorzien was (zie hierboven). In 1955 volgde de instel-
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ling van een produktschap voor Pluimvee en Eieren en in 1956 nog de instelling van een produktschap voor Zuivel en van een produktschap voor Vis en
Visprodukten. Hiermee waren praktisch alle tijdens de oorlog krachtens het
Organisatiebesluit Voedselvoorziening tot stand gebrachte verticale bedrij fschappen door nieuwe lichamen vervangen. Zij zouden, wat het door hen te
voeren materiele beleid betreft, in beginsel staan onder het toezicht van de
minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, die ook belast was
met de liquidatie van de oude voedselvoorzieningsorganisatie.
De nieuwe produktschappen waren bijna allemaal tot stand gekomen op
verzoek van de betrokken privaatrechtelijke organisaties, na een op die basis
uit eigen beweging uitgebracht gunstig SER-advies. Er bestond zowel bij het
bedrijfsleven als bij de overheid een gezamenlijke opinie, dat deze lichamen,
gezien de economische situatie in de voedselvoorzieningssector en de noodzakelijke overheidsbemoeiing daarmee, niet konden worden gemist.
Die gedachte bestond ook ten aanzien van het produktschap voor Zuivel.
Toch konden de organisaties in die sector het niet eens worden over de instelling van een produktschap, omdat industrie en groothandel bezwaren hadden
tegen een paritaire bestuurssamenstelling, zoals in de Wet op de Bedrijfsorganisatie was voorzien. De werknemersorganisaties konden dit begrijpelijkerwijs niet aanvaarden. Door het ontbreken van hun instemming kon de SER
niet uit eigen beweging een gunstig advies voor de instelling van een produktschap voor Zuivel uitbrengen. De regering stond nu voor de vraag of zij in
deze situatie moest blijven vasthouden aan het beginsel van vrijwilligheid. Na
enige aarzeling heeft zij besloten dat in dit geval niet te doen. Het algemeen
belang was er in zekere zin mee gemoeid. Zou er namelijk geen nieuw
bedrijfslichaam komen, dan zouden de taken die door het oude bedrijfschap
Zuivel werden verricht door de regering moeten worden overgenomen en
moeten worden toevertrouwd aan een rijksbureau.
Dit was voor geen der betrokkenen een aantrekkelijke gedachte. Bovendien kon de regering zich gesteund weten door de gedachte dat de betrokkenen in feite niet tegen een produktschap als zodanig waren, maar alleen verschil van mening hadden over de bestuurssamenstelling. Onder die omstandigheden durfde de regering het we! aan, een ontwerp-instellingswet bij de
Tweede Kamer in te dienen en we! op basis van een paritaire bestuurssamenstelling '). De SER adviseerde over dit ontwerp overigens ook in tweede
instantie negatief. De Staten-Generaal heeft het voorstel gehonoreerd, zodat
dit produktschap in 1956 alsnog tot stand kon komen.
Niet tot stand konden komen produktschappen voor pootaardappelen en
voor suiker. Ook in deze sectoren kon geen overeenstemming tussen de betrokken organisaties worden bereikt, maar de regering achtte blijkbaar in deze gevallen het algemeen belang te weinig bij de zaak betrokken om de instelling van de betrokken produktschappen door te zetten.
In 1954 kwamen ook de eerste horizontale bedrijfslichamen (bedrijfschappen) tot stand. In de eerste plaats het Landbouwschap en het Bosschap, gevolgd door bedrijfschappen voor het slagersbedrijf, het schildersbedrijf en
nog een zestal andere. In 1955 kwamen nog dertien bedrijfschappen tot
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stand, in 1956 vijf. In 1956 kwamen oak de hoofdbedrijfschappen voor de
detailhandel en voor ambachten tot stand. Zodoende waren er op I januari
1957 ingesteld: 15 produktschappen (waaronder een hoofdproduktschap), 2
hoofdbedrijfschappen en 28 bedrijfschappen'). De bedrijfschappen waren
bijna allemaal werkzaam op het terrein van de groothandel, de kleinhandel
of de bewerking van produkten uit de voedselvoorzieningssector (incl. siergewassen). Bedrijfschappen op het gebied van de vervaardiging van of de handel in andere produkten ontbraken bijna geheel. Met name ontbraken op het
tableau de grate industriele bedrijfstakken, zoals de bouw, de metaal- en
elektrotechnische industrie en de textielindustrie.
Aanvankeliik gaf dit geen aanleiding tot ongerustheid. Er was immers een
vrij groat aantal bedrijfslichamen tot stand gebracht en de regering wist dat
de Organisatie-Commissie van de SER nog volop in bespreking was met een
aantal bedrijfstakken, waaronder ook industriele. Minister de Bruijn kon
dan ook in de memorie van toelichting op hoofdstuk X van de rijksbegroting
voor het jaar 1955, waarin aan de volksvertegenwoordiging mededeling werd
gedaan van de stand van zaken rand de PBO, nog een tevreden toon handhaven. Toch vond hij het nodig op 13 oktober 1954 een brief te schrijven aan de
SER, waarin naast dankwoorden voor hetgeen in de afgelopen jaren was verricht ook werd verzocht om gespecificeerde inlichtingen over de stand van zaken van de PBO in de industrie en over eventuele moeilijkheden in die sector.
De SER antwoordde hierop op 23 maart 1955 slechts met een hele lijst van
industriele bedrijfstakken waar ernstig beraad zou zijn tussen werkgevers- en
werknemersorganisaties over de totstandbrenging van een bedrijfslichaam.
Op 22 maart had echter het Tweede Kamerlid Andriessen, niet geheel gerustgesteld door de begrotingsstukken, toch reeds enkele nadere vragen aan
de minister gesteld. Deze antwoordde op 14 april 1955, dat zijn brief aan de
SER inderdaad was voortgekomen uit enige zorg. Het antwoord van de SER
vond ook hij wet enigermate teleurstellend. Hij deelde mee dat hij in de eerste
twee jaar van zijn ambtsperiode zelf enig onderzoek had gedaan bij de
betrokken bedrijfstakken. Men had hem toen geruststellende mededelingen
gedaan, die nu echter niet gehonoreerd bleken te warden. Volgens de minister waren de textiel, de bouw en het grafische bedrijf op zichzelf zeker rijp
voor een bedrijfslichaam. Hij zou zich dan ook opnieuw tot de SER wenden
en dan een standpunt bepalen.
Inderdaad ginger, eveneens op 14 april, een brief naar de SER uit, waarin
aan de Raad werd gevraagd zich nader te beraden over de instelling van bedrij fslichamen in enkele met name genoemde bedrijfstakken en daarover
v66r I januari 1956 te adviseren. Op 13 december 1955 kreeg de SER nog een
aanvullende brief, die betrekking had op de rubberindustrie en de metaal- en
elektrotechnische industrie.
Uit deze brieven zou kunnen blijken, dat de bewindsman hoopte dat de
SER deze brieven zou opvatten als formele adviesaanvragen van de zijde van
de regering, die de Raad in staat zouden stellen om ook zonder overeenstemming met de betrokken privaatrechtelijke organisaties tot de instelling van
bepaalde bedrijfschappen te adviseren. De vraag wat de regering met derge-
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lijke, niet uit eigen beweging uitgebrachte, gunstige SER-adviezen zou hebben gedaan, met name de vraag of de regering dan inderdaad, geruggesteund
door dergelijke adviezen, aan de Tweede Kamer zou hebben voorgesteld bepaalde industriele bedrijfslichamen bij de wet in te stellen zonder instemming
van (een meerderheid van) de betrokken organisaties, kan echter niet meer
worden beantwoord. Feit is immers dat, zo er in de betrokken brieven al een
onuitgesproken bedoeling van de regering in die richting heeft gelegen, deze
door de Organisatie-commissie en de SER geheel is genegeerd. Zoals ook uit
het vervolg zal blijken bestond er bij dit orgaan vooralsnog niet de minste lust
om zelf van het pad der vrijwilligheid af te wijken. Dit blijkt eigenlijk reeds
uit het antwoord dat de SER op 29 december 1955 aan minister De Bruijn
gaf. Hierin werd gezegd, dat er zich in de betrokken bedrijfstakken
vraagstukken voordeden die om uitvoerig beraad vroegen. Het zou dan ook
niet mogelijk zijn om v66r 1 januari 1956 te adviseren over de textielindustrie, de bouw, enz. Daar moest de minister het mee doen.
Op 4 mei 1956 zond de SER een uitvoeriger bericht, waarin met name werd
ingegaan op de stand van zaken in de metaalindustrie en de elektrotechnische
industrie. De werknemers waren daar uitgesproken voorstanders van de instelling van een bedrijfschap, eventueel bij de wet. De werkgevers waren echter vooralsnog tegen. Ze wezen erop, dater reeds goed sociaal overleg was in
de vakraad. Weliswaar liet dat een vacuum op economisch gebied, maar
daarin was in 1954 voorzien door de oprichting van een Centrum van Overleg
in de Metaal- en Electrotechnische Industrie (Comei). De werkgevers waren
we! bereid om de instelling van een bedrijfschap in dat Centrum nader te
bespreken. Minister de Bruijn tekende op deze brief aan: ,,De mentaliteit van
werkgeverszijde is we! duidelijk: tegenhouden zolang het maar enigszins
mogelijk is."
Aan de beantwoording van de vraag: wat nu?, kwam de bewindsman echter niet meer toe. In 1956 ging het tweede kabinet Drees plaats maken voor
het derde kabinet van deze naam en daarin zou minister De Bruijn niet terugkeren. Besloten werd namelijk om de zorg voor de aangelegenheden van de
PBO (te zamen met die voor de aangelegenheden van de zgn. bezitsvorming)
onder te brengen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat met het oog
daarop de naam zou gaan dragen van ministerie van Binnenlandse Zaken,
Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie. De aangelegenheden van de bezitsvorming en de PBO zouden echter niet door de minister zelf
worden behandeld, maar door een speciaal daarmee belaste staatssecretaris.
Als zodanig werd benoemd de uit K.V.P.-kring afkomstige Ors. W. K. N.
Schmelzer, daarv66r werkzaam bij het ministerie van Economische Zaken.
Volgens de regeringsverklaring zou het nieuwe kabinet de zaken van de
PBO flink gaan aanpakken. Gezegd werd, dat ,,krachtige doorvoering van
de PBO zal worden gestimuleerd, opdat deze binnen redelijke termijn over de
gehele linie van het bedrijfsleven wordt verwezenlijkt". Deze uitlating vie!
echter niet bij iedereen in goede aarde. Bij een informeel kennismakingsbezoek dat de heer Schmelzer op 24 oktober 1956 aan prof. F. de Vries en Ors.
H. Jansen, resp. voorzitter en algemeen secretaris van de SER, bracht, gaven
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deze heren te kennen dat de betrokken uitspraak hen zeer had verontrust. Zij
maakten de heer Schmelzer duidelijk, dat het huns inziens niet de taak van de
overheid was om door middel van rechtstreekse besprekingen met het
bedrijfsleven de PBO te stimuleren. Oat zou een taak van de SER moeten
blijven. Anders zou we! eens de gedachte kunnen postvatten, dat de PBO een
overheidsaangelegenheid was. Zij wezen erop, dat minister De Bruijn met
zijn rechtstreekse bemoeiingen ook geen resultaten had geboekt.
De heer Schmelzer merkte op, dat hij nog geen enkel standpunt had bepaald. In ieder geval zou het mogelijk moeten zijn, dat de overheid ,,inwendige zending" bedreef, door er bij de departementen op aan te dringen eigen
taken af te staan aan bedrijfslichamen. Ook zou er in de wetgeving meer gedacht moeten worden aan medebewindstaken voor bedrijfslichamen. Op deze basis werd men het eens. De SER zou de contacten met het bedrijfsleven
blijven voeren, de regering zou harerzijds al het mogelijke doen om het voor
het bedrijfsleven aantrekkelijk te maken in een bedrijfslichaam te stappen.
Intussen plaatste dit de regering toch we! tussen twee vuren. Aan de ene
kant was daar dus het tegenstribbelende bedrijfsleven, geruggesteund door de
neutrale opstelling van zijn vertegenwoordigers _in de SER. Aan de andere
kant was daar het parlement. De regering bleef immers tegenover de Tweede
Kamer de rechtstreeks verantwoordelijke instantie voor de gang van zaken en
daaraan werd zij bij iedere begrotingsbehandeling opnieuw herinnerd. Nu
was het we! niet zo, dat de Kamer de regering een bepaalde beleidslijn opdrong of voorlegde (wat voor de regering overigens een ruggesteun had kunnen betekenen), maar vooral van KVP-zijde bleef men we! voortdurend inlichtingen vragen, op voortgang aandringen, enz. Want het was nu we! duidelijk geworden, dat de zaak stokte. Reeds enige tijd werd openlijk over de
,,stagnatie van de PBO" gesproken, ook al zaten er nog enkele bedrijfschappen in de molen. Oat de PBO in de voedselvoorzieningssector een redelijk
succes genoemd mocht worden, maakte niet zo erg veel indruk. De grote
vraag was: wat doen de industrie en de groothandel in niet-agrarische
produkten?
De regering was er echter nog niet aan toe, voor die sectoren dwang toe te
passen. Staatssecretaris Schmelzer was er zelf allerminst van overtuigd, dat
tegen de wil van de werkgevers ingestelde bedrijfslichamen ,, werkbaar" zouden zijn. Het zou voor de werkgevers immers vrij gemakkelijk zijn zich aan
iedere feitelijke medewerking in de besturen van die lichamen te onttrekken.
(Of zij dat ook in feite gedaan zouden hebben, indien de regering op het
psychologisch juiste moment met kracht zou zijn opgetreden, is natuurlijk
achteraf niet meer vast te stellen.) Daar kwam bij dat de nieuwe bewindsman
gebonden was aan zijn afspraak met de SER, welke die Raad, althans voorlopig, ruimte liet om met zijn eigen consultaties door te gaan en het pad der
vrijwilligheid verder te bewandelen.
Onder die omstandigheden bleef er voor de nieuwe bewindsman, teneinde
zijn goede wil te tonen, geen andere keus over dan de zaak opnieuw naar de
SER ,, toe te spelen". Op 20 august us 1957 schreef hij een brief aan de SER
met een verzoek om een gedetailleerd overzicht van de gang van zaken in di-
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verse bedrijfstakken. Verder werden de resultaten gevraagd van een algemene
studie van de stagnatiefactoren, die de Organisatie-commissie zou gaan
ondernemen. Het begon er immers steeds meer op te lijken, dat de tegenstand
tegen de verdere uitbouw van de PBO geen zaak was van individuele
bedrijfstakken.
De staatssecretaris vroeg deze gegevens mede naar aanleiding van vragen
die bij de behandeling van Hoofdstuk V van de rijksbegroting voor 1957
door de Eerste Kamer waren gesteld. Bij de beantwoording daarvan had de
bewindsman de boot nog min of meer kunnen afhouden door te wijzen op de
onderhanden zijnde SER-studie. Bij de begroting voor 1958 wilde hij echter
we! met concrete inlichtingen voor de dag kunnen komen, vooral wat betreft
de algemene problematiek van de stagnatie.
De SER antwoordde op deze brief op 23 oktober 1957 met een lijst van gegevens betreffende een aantal bedrijfstakken waarmee besprekingen waren
gevoerd, waarbij echter werd aangetekend dat de Organisatie-commissie zich
van bemoeiingen van formele aard met het bedrijfstaksgewijze overleg had
onthouden. Met andere woorden, zij had slechts inlichtingen verzameld maar
was niet stimulerend of bemiddelend opgetreden. Wat de algemene problematiek van de stagnatie betreft schreef de Raad, dat die nog een punt van
overweging bij de Organisatie-commissie uitmaakte. Enige toezegging van
een schriftelijk stuk dienaangaande kon dus nog niet worden gedaan.
Een teleurstellend antwoord dus . Inmiddels was bovendien steeds meer gebleken, dat de SER, die eigenlijk maar weinig positieve actie ten behoeve van
de PBO kon of wilde ondernemen, anderzijds niet opzag tegen ,,negatieve"
actie, nl. door verzoeken van bedrijfstakken om een gunstig advies voor de
instelling van een bedrijfschap af te wijzen, wanneer hij daarvoor redenen
meende te zien. Uiteraard moest de SER dergelijke verzoeken we! afwijzen,
wanneer hij van oordeel was dat de verzoekers geen voldoende representatieve organisatorische vertegenwoordiging van de betrokken bedrijfstak vormden. Maar afwijzingen geschiedden ook we! om andere redenen. Zo werd
o.a. de totstandkoming van een bepaald bedrijfschap tegengehouden omdat
de SER bij de betrokkenen ,,een algeheel gebrek aan begrip voor de betekenis
van de instelling van een bedrijfschap" meende te moeten constateren. Overigens is nooit een dergelijke bedrijfstak tegen een negatief oordeel van de SER
bij de regering in beroep gekomen. Blijkbaar was men er niet voldoende van
op de hoogte, dat de instelling van een bedrijfslichaam ook zonder gunstig
SER-advies mogelijk was, zoals bij de totstandkoming van het produktschap
voor Zuivel reeds was gebleken. Het gevolg was echter we!, dat de adviserende taak die in artikel 68 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie ten aanzien van
de instelling van bedrijfslichamen aan de SER was toegekend, zich steeds
meer ging ontwikkelen tot een soort ,,zeef-functie".
Intussen bleef de regering niet stilzitten wat betreft haar eigen mogelijkheden ter stimulering van de PBO. Op I mei 1958 richtte staatssecretaris
Schmelzer een nota aan de ministerraad, waarin verschillende mogelijkheden
werden genoemd, met het doe! daarop de instemming van de andere
bewindslieden te verkrijgen. Als zodanig werden genoemd:
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I. overdragen van medebewindstaken aan bestaande ·bedrijfslichamen;
2. bij het plegen van overleg met en het vragen van advies aan het bedrijfsleven voorkeur geven aan contact met de bestaande bedrijfslichamen boven
contact met privaatrechtelijke organisaties;
3. waar geen bedrijfslichamen bestaan, bij de noodzakelijke contacten ook
de werknemersorganisaties inschakelen.
De reacties van de ministerraad waren niet ongunstig. Men vond echter dat
het niet voldoende was, dat de betrokken bewindslieden van goeden wille waren. De meeste contacten met het bedrijfsleven werden immers door ambtenaren gevoerd. Die zouden dus per circulaire gelnstrueerd moeten worden.
Besloten werd dat alle bewindslieden via een brief van Minister-President
Drees zouden worden uitgenodigd hun ambtenaren de gewenste instructies te
geven. Die brief is inderdaad in de maand juli van het jaar 1958 uitgegaan.
Helaas waren de reacties niet allemaal even bevredigend. Een aantal bewindslieden moest antwoorden, dat er op hun ambtsgebied geen bedrijfslichamen werkzaam waren of dat de contacten van hun departement met het
bedrijfsleven dermate minimaal waren dat een circulaire voor de betrokken
ambtenaren weinig zin zou hebben. De meeste bewindslieden die uiteindelijk
we! een circulaire lieten uitgaan, moesten constateren, dat deze slecht werd
nageleefd. De betrokken ambtenaren waren immers reeds jarenlang gewend
aan hun contacten met privaatrechtelijke ondernemersorganisaties. Voor zover die contacten van de zijde van die organisaties uitgingen durfde of wilde
men dat niet afwijzen. Ook van het inschakelen van werknemersorganisaties
is in het algemeen weinig terecht gekomen, waarschijnlijk omdat de ondernemersorganisaties op het standpunt bleven staan dat de werknemers met
economische aangelegenheden niets te maken hadden. Het opzoeken van
medebewindstaken kwam niet in de circulaire voor.
Op 10 juli 1958 had de heer Schmelzer weer een gesprek met de vaste
Kamercommissie voor Bezitsvorming en PBO, waarbij van gedachten werd
gewisseld over mogelijke algemene stagnatiefactoren. Op 10 december 1958
ginger een vertrouwelijke brief uit naar prof. mr. G. M. Verrijn Stuart, die
prof. De Vries als SER-voorzitter was opgevolgd. In die brief werd de medewerking van de SER-voorzitter gevraagd voor de spoedige komst van een
rapport over de stagnatieproblematiek. De heer Schmelzer voegde hieraan
toe, dat hij er zich in het voorjaar van 1959 over wilde gaan beraden om met
betrekking tot bepaalde bedrijfstakken waar de SER niet uit eigen beweging
tot een gunstig instellingsadvies kon komen, zelf advies aan de Raad te vragen. (Dit zou de Raad dan de gelegenheid moeten geven om zonder overeenstemming met de betrokken organisaties tot instelling te adviseren. Met
een dergelijk advies zou de regering het dan wel aandurven een instellingswet
aan het parlement voor te leggen.)
Naar aanleiding hiervan heeft de heer Verrijn Stuart, die zeer van goeden
wille was, persoonlijk besprekingen met een aantal bedrijfstakken gevoerd.
Ook de Organisatie-commissie zette haar hearings voort. Het streven was om
in oktober 1959 met een nota van de Organisatie-commissie of van de SER te
komen, met mededelingen over de stand van zaken en met mogelijke conclu-
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sies over het naar aanleiding daarvan te voeren beleid. Het secretariaat van de
SER zou een en antler begeleiden en voorbereiden met een eigen nota.
Bij de besprekingen in de Organisatie-commissie bleek hoe !anger hoe
meer, dat de zaken zich gingen toespitsen op de situatie in de bouwnijverheid. De situatie was daar aldus, dat zowel de werknemersorganisaties als de
confessionele werkgeversorganisaties v66r de instelling van een bedrijfschap
waren. Alleen de ,,neutrale" ondernemersbond, de Nederlandse Aannemersbond en Patroonsbond voor de bouwbedrijven (N.A.P.B.) was tegen en
bleef het been stijf houden. Op zichzelf was er dus wellicht wel een voldoende
representatieve organisatorische vertegenwoordiging v66r de instelling van
een bedrijfschap, ware het niet dat de confessionele patroonsbonden zich op
het standpunt stelden alleen mee te willen doen als de N.A.P.B. ook meedeed. Dit bracht de Organisatie-commissie aan het aarzelen. Moest men in dit
geval nu dwang gebruiken of niet? Het O.C.-lid Visser sprak zelfs van een
spel met de zwarte piet en wilde een debat in de plenaire SER over de vraag
bij wie nu precies de verantwoordelijkheid voor het instellen van bedrijfslichamen lag, bij de 0. C., de SER of bij de regering. Een vreemde vraag, want
het was zonder meer duidelijk dat alle bij dit spel betrokken instanties hun
eigen verantwoordelijkheid hadden. De vraag of in .een bepaald geval een bedrijfslichaam ook zonder de medewerking van alle in aanmerking komende
representatieve organisaties bij de wet moest worden ingesteld, kon natuurlijk uiteindelijk alleen maar door regering en Staten-Generaal beantwoord
worden. Maar de SER had het recht en de plicht daarover te adviseren. Nu
lag het geval we! wat moeilijker dan indertijd bij het produktschap voor Zuivel. Toen heerste bij alle betrokkenen op de achtergrond de overtuiging dat
het algemeen belang bij de zaak betrokken was. Die overtuiging lag er in het
geval van de bouw niet en is in het algemeen bij de instelling van horizontale
bedrijfschappen nooit naar voren gekomen. De medezeggenschap van de
werknemers op economisch gebied b.v. is nooit met zoveel woorden tot een
zaak van algemeen belang verklaard.
De gevraagde rapportage van de Organisatie-commissie verscheen op 15
oktober 1959. De inhoud ervan kwam op het volgende neer. In enkele
industriele bedrijfstakken ontwikkelde het overleg zich bevredigend, zij het
in een langzaam tempo. Geen overeenstemming over de instelling van een
bedrijfslichaam was te verwachten in de bouw, de textiel en in de baksteenindustrie. Daar zou het de Raad dus niet mogelijk zijn uit eigen beweging tot
instelling te adviseren. ,,Gegeven de opvattingen, welke aan ondernemerszijde overheersen, zal voor deze bedrijfstakken instelling van bedrijfslichamen
bij de wet waarschijnlijk de enige weg zijn, waarlangs tot belangenbehartiging in publiekrechtelijk verband kan worden gekomen". Aldus het rapport.
Was de aangehaalde zin een verkapte uitnodiging aan de regering om aan
de Raad advies te vragen over een bij de wet opgelegde instelling en zou de
Raad in dat geval gunstig adviseren? Dat alles bleef in het midden. Intussen
lag de nu reeds berucht geworden zwarte piet heel duidelijk weer bij de regering. Prof. Verrijn Stuart liet dat in een aanvullende brief van dezelfde datum
aan staatssecretaris Schmelzer nog eens duidelijk weten, door aan te dringen
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op een principiele stellingname van regering en parlement, vooral inzake de
impasse in de bouwnijverheid.
Naar aanleiding van een en ander sprak de heer Schmelzer op 20 oktober
1959 weer met Prof. Verrijn Stuart. Schmelzer stelde daarbij in het vooruitzicht, <lat hij zijn best zou doen een regeringsstandpunt te formuleren over de
grondlijnen van het nu te voeren beleid, met name wat betreft situaties als
zich in de bouw voordeden. De SER zou moeten doorgaan met zijn onderzoek naar de algemene weerstanden tegen de PBO. Het is niet bekend of voor
het formuleren van <lit standpunt de Ministerraad is ingeschakeld. Vast staat
wel, <lat de heer Schmelzer op 4 november 1959 voor de Vaste Commissie
verscheen met het volgende standpunt:
Als de SER niet uit eigen beweging kon adviseren tot de instelling van een
bedrijfschap wegens het ontbreken van overeenstemming met een voldoende
representatieve organisatorische vertegenwoordiging van de betrokken
organisaties, zou de regering de instelling toch (bij wet) doorzetten, wanneer
er aanmerkelijke belangen waren welke prevaleerden boven het belang dat
bedrijfslichamen bij voorkeur tot stand dienden te worden gebracht in overeenstemming met de bedoelde organisatorische vertegenwoordiging.
Wei moest dan toch een aanmerkelijk deel van de bedrijfsgenoten er v66r
zijn, terwijl de publiekrechtelijke organisatie van de bedrijfstak ook in het algemeen van belang moest zijn voor een juiste taakverdeling tussen overheid
en bedrijfsleven en van overwegende betekenis moest worden geacht voor het
behartigen van de belangen van de bedrijfstak. Voor de toepassing van deze
visie zou het bouwbedrijf de eerste klant kunnen zijn.
In deze formulering werd wel gezinspeeld op elementen van algemeen belang, maar zonder daarover een duidelijke uitspraak te doen. Verder werd
het duidelijk <lat de overheid alleen zou willen optreden in gevallen als de
bouwnijverheid, waar eigenlijk een organisatie de totstandkoming van een
bedrijfschap blokkeerde.
De Vaste Commissie heeft zich blijkbaar met deze formule kunnen verenigen, want ambtelijk ging men aan het werk aan een ontwerp-adviesaanvraag
aan de SER inzake de instelling van een bedrijfschap Bouw. Deze is echter
nooit uitgegaan. In 1960 ontstonden er ernstige conflicten tussen werkgevers
en werknemers in de bouw en het werd niet juist geacht om in die sfeer een
adviesaanvraag te doen uitgaan betreffende een samenwerkingslichaam als
een bedrijfschap. Uiteindelijk washier dus geen voortgang.
Inmiddels was het derde kabinet Drees, na een interim-kabinet onder leiding van Beel, opgevolgd door het kabinet De Quay (1959-1963). Dit kabinet
bracht de zorg voor de aangelegenheden van de PBO over naar het ministerie
van Algemene Zaken. De heer Schmelzer werd nu als staatssecretaris, mede
belast met de aangelegenheden van de PBO, aan minister De Quay toegevoegd. Hij behoefde de SER er niet aan te herinneren, dat de Raad nog steeds
geen nota had uitgebracht over de algemene problematiek van de stagnatie,
want hiervoor werd nu in ambtelijke samenwerking tussen het departement
en het SER-secretariaat voorbereidend inventariserend werd verricht.
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Vanaf februari 1960 hield de Organisatie-commissie zich, aan de hand van
de betrokken stukken, met deze problematiek bezig. Tevens werd door de
SER een algemeen debat hierover in de Raad zelf voorbereid. In dit kader
zond de SER-voorzitter op 9 december 1960 een door de O.C. opgestelde lijst
van vraagpunten aan de Raadsleden. De bedoeling van deze lijst was, volgens
de toelichting, om te verificeren of publiekrechtelijke regeling van bedrijfstakzaken zou leiden tot een verbetering van de belangenbehartiging, zoals die nu door de privaatrechtelijke organisaties geschiedde. Een ietwat
vreemde en in ieder geval beperkte vraagstelling, want bij de PBO waren nog
wel meer belangen in het spel dan die van de bedrijfsgenoten. Zoals de vraag
nu luidde, leek zij bijna uit te nodigen tot een negatieve beantwoording.
Tot verdere activiteiten kwam de SER in het jaar 1960 niet meer, maar er
zat nu toch wel zoveel schot in de zaak, dat staatssecretaris Schmelzer aan de
Tweede Kamer kon toezeggen dater v66r het zomerreces van 1961 een ,,full
dress debate" met de regering zou kunnen plaatsvinden over de stagnatie van
de PBO.

De tweede lien jaren (1961 t/m 1970)
Het jaar 1961 begon hoopvol voor de PBO. SER-Voorzitter Verrijn Stuart
hield in zijn nieuwjaarsrede een krachtig pleidooi voor de verdere instelling
van bedrijfslichamen. De bezwaren van het bedrijfsleven werden daarbij stuk
voor stuk weerlegd en als futiel gekenschetst. Ook verder was de SER actief.
Op 17 maart 1961 bood de algemeen secretaris, de heer Jansen, aan staatssecretaris Schmelzer de Jang verwachte stagnatienota van de Organisatiecommissie aan. Deze zou reeds de volgende maand in de plenaire raad
besproken worden. De hoofdinhoud van de nota was, dat het economische
klimaat sinds 1950 ten nadele van de PBO veranderd was. De welvaartshausse eiste alle aandacht op en zou ook de instelling van bedrijfslichamen minder
urgent maken. Inmiddels hadden ondernemers en werknemers een uitgebreide privaatrechtelijke samenwerking opgebouwd, al lag deze hoofdzakelijk op
sociaal terrein. De instelling van een bedrij fslichaam zou dus taakverlies voor
de privaatrechtelijke organisaties meebrengen. Bovendien hadden de meeste
ondernemers bezwaar tegen medezeggenschap van de werknemers op economisch gebied en daarin zou men bij de instelling van een bedrijfslichaam toch
vervallen. De vakbeweging stond op haar beurt ook niet meer zo te trappelen
om de instelling van bedrijfslichamen. Men wilde de economische medezeggenschap wel, maar vreesde dat dan ook de sociale aangelegenheden in een
bedrijfslichaam zouden moeten worden ingebracht. De c.a.o.'s zouden moeten worden vervangen door loonverordeningen en dat beschouwde men ook
weer als een taakverlies voor de organisaties. Aan loonverordeningen
bestond overigens ook daarom minder behoefte, omdat de overheid toch
doorging met het algemeen verbindend verklaren van c.a.o. 's, als daarom
gevraagd werd . Voor het uitvoeren van medebewindstaken voor de overheid
bestond bij geen van beide partijen erg veel belangstelling.
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Jammer was, dat bij deze opsomming van de aigemene stagnatiefactoren
een aspect minder goed naar voren kwam, ni. dat de bestaande bedrijfslichamen, op enkeie goede uitzonderingen na, allerminst een goed voorbeeid opieverden van wat het bedrijfsieven met de PBO zou kunnen bereiken. Dat gold
niet zozeer voor de produktschappen, die immers een vrij uitgebreide marktordenende taak uitvoerden, zowel in autonomie als in medebewind, maar we!
voor veei bedrijfschappen, die met hun werkzaamheden onder de maat bleven die van een openbaar lichaam verwacht mocht worden. Dat lag aan twee
oorzaken.
In de eerste piaats was zich in deze lichamen het feit gaan wreken dat de
PBO uitsluitend gebouwd was op de privaatrechtelijke ondernemers- en
werknemersorganisaties. In veel gevallen zagen deze organisaties het door
hen zelf gewilde bedrijfslichaam niet als een noodzakeiijk of nuttig samenwerkingsverband, maar als een concurrerende organisatie, aan weike men zo
weinig mogelijk taken moest toevertrouwen. In sommige gevalien werd het
bedrijfslichaam praktisch alleen gebruikt om aan de niet-georganiseerden
heffingen te kunnen opleggen, waarvan de opbrengst dan vaak niet eens door
het bedrijfsiichaam zelf werd gebruikt, maar werd doorgespeeld naar allerlei
privaatrechtelijke stichtingen waarin de bestuursleden van de betrokken privaatrechtelijke organisaties de dienst uitmaakten. Maar ook waar dat niet of
niet in zo sterke mate gebeurde, bleef de taakverdeling tussen het bedrijfsiichaam en de ,, vrije" organisaties vaak een voortdurende bron van onenigheid en moeilijkheden.
Aan het wantrouwen tegen de bedrijfsiichamen deden niet alieen de werkgevers maar ook de werknemers mee. Indien bij de instelling al om verordenende bevoegdheid op het gebied van de lonen of de overige arbeidsvoorwaarden was gevraagd, werd deze bevoegdheid vaak van beperkende clausules voorzien. Zo bepaalde het instellingsbesluit van het bedrijfschap Schildersbedrijf, dat de desbetreffende bevoegdheid pas vier jaar na de instelling
in werking mocht treden. Waar de bevoegdheid uiteindeiijk in werking trad,
werd zij vaak of niet benut of slechts toegepast om werknemers te binden die
niet onder de (privaatrechtelijke) c.a.o. vieien.
In de tweede piaats bleef ook de overheid in veei gevalien in gebreke om eigen taken aan de bedrijfslichamen over te dragen of deze lichamen te raadplegen waar dat aangewezen zou zijn geweest. Dus voelden veel bedrijfslichamen zich door de overheid in de steek gelaten. Zo bleef het ministerie van
Volksgezondheid voortgaan met het plegen van warenwetgeving alsof er geen
bedrijfslichamen waren die verordenende bevoegdheden hadden verkregen
op het gebied van de kwaliteit van waren, en we! onder het motto dat het
onderwerp ,, volksgezondheid" een exclusieve overheidstaak zou zijn. Het
ministerie van Economische Zaken voerde een zeer zuinig beieid, o.m. wat
betreft het uitoefenen van prijsbevoegdheden door bedrijfslichamen en
raadpleegde deze lichamen niet altijd bij het uitvaardigen van zijn prijsbeschikkingen. Zelfs het ministerie van Landbouw, dat van alie departementen
nog het meest ,,PBO-minded" was, bleef in verscheidene wetten de uitvoering van overheidstaken opdragen aan privaatrechtelijke stichtingen en gaf
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aan de produktschappen niet meer dan bescheiden medebewindstaken weg.
Trouwens, ook andere departementen gingen voort, publiekrechtelijke taken
door privaatrechtelijke organen te laten uitvoeren, in plaats van er op aan te
dringen dat de betrokkenen zich in een passend publiekrechtelijk kleed staken.
Tenslotte, het is hierboven al opgemerkt, bleef de overheid, allerlei privaatrechtelijke mededingingsregelingen en collectieve arbeidscontracten met
een bedrijfstaksgewijze regelende strekking uitdrukkelijk de hand boven het
hoofd houden.
Al met al konden de bestaande bedrijfslichamen in hun algemeenheid dus
allerminst als verlokkend voorbeeld dienen voor die delen van het bedrijfsleven die nog geen bedrijfslichaam hadden. Het is dan ook niet verwonderlijk,
dat bepaalde bedrijfslichamen op de duur de konsekwentie uit een en ander
getrokken hebben en om opheffing hebben verzocht. Maar hierover later.
De Organisatie-commissie besprak in haar nota ook de voornaamste onderdelen van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, waarbij op enkele punten kritiek werd geuit. Sommige wettelijke bepalingen zouden bij het bedrijfsleven
niet goed vallen en dus PBO-belemmerend werken.
De 0.C. besloot de nota echter met de opmerking dat de gevonden
weerstanden haars inziens niet noopten tot het doen van spectaculaire voorstellen. De meeste punten werden haars inziens door het bedrijfsleven slechts
als voorwendsel gebruikt om geen bedrijfslichaam te willen. Zij besloot met
een duidelijke verwijzing naar de regering om zelf meer met initiatiefvoorstellen tot het instellen van bedrijfslichamen te komen, waardoor de O.C. meer
ruimte zou krijgen bij haar advisering. Daardoor bleef de zwarte piet bij de
regering.
Staatssecretaris Schmelzer wees deze verantwoordelijkheid in beginsel niet
af. Hij ging zich nu serieus voorbereiden op het debat met de Tweede Kamer,
die immers de uiteindelijke beslissing zou moeten nemen. Het wachten was
echter eerst nog op het PBO-debat in de plcnaire SER. Dit had plaats op 28
april 1961 en bracht toch nog we! een verrassing.
De Raad aanvaardde in het algemeen de nota van de Organisatiecommissie. Maar tevens werd op voorstel van het lid mr. Van Thiel een resolutie aanvaard met de volgende inhoud.
Na de principiele uitspraak dat de PBO de meest geschikte vorm van samenwerking tussen werkgevers en werknemers was, waarbij een beroep op
het weigerachtige dee! van het bedrij fsleven werd gedaan om zich op de instelling van bedrijfslichamen te bezinnen, werd aan de O.C. opdracht gegeven zich desgevraagd of uit eigen initiatief met de daarvoor in aanmerking
komende organisaties in verbinding te stellen teneinde hun bij hun beraad
van bijstand te dienen. Verder moest de O.C. bezien op welke wijze bereikt
kon worden dat de privaatrechtelijke organisaties zouden worden gehoord
over voorgenomen verordeningen of andere beslissingen van bedrijfslichamen. (Een herleving van een vroeger door prof. De Gaay Fortman geopperd
denkbeeld, bedoeld om een veronderstelde weerstand van organisaties tegen
de PBO weg te nemen) . Tevens werd aan de O.C. nog opgedragen na te gaan
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welke taken van de overheid eventueel voor overdracht aan bedrijfslichamen
in aanmerking zouden komen. Over een en antler zou de O.C. periodiek aan
de Raad moeten rapporteren.
Tenslotte sprak de Raad uit, dat het voor een verdere voortgang van de
bedrij fsorganisatie overweging verdiende de Raad de bevoegdheid te geven
om uit eigen beweging tot de instelling van een bedrijfslichaam te adviseren,
ook indien daarover geen volledige overeenstemming was verkregen met een
voldoende representatieve organisatorische vertegenwoordiging van het
bedrijfsleven. Dit zou kunnen worden bereikt door een wijziging van artikel
68, eerste lid, van de Wet op de Bedrijfsorganisatie.
De laatste uitspraak was uiteraard het meest interessant, want hieruit sprak
de bereidheid van de Raad om zelf wat meer aan de zaak te gaan doen en
aldus de regering te ontlasten van de zwarte piet in het PBO-spel.
Staatssecretaris Schmelzer begon met de Kamer in het bezit te stellen van
afschriften van alle in de SER besproken stukken. Tevens werd begonnen aan
een Nota voor de Tweede Kamer, ter voorbereiding van het PBO-debat
aldaar. Deze regeringsnota vergde echter nog zoveel tijd (onder meer door de
voorbereidende behandeling in de ministerraad), dat zij de Kamer pas op 23
juni 1961 bereikte. Behandeling v66r het zomerreces, zoals de bedoeling was
geweest, was daardoor niet meer mogelijk.
De nota had tot titel: Nota inzake de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie'), en had globaal genomen de volgende inhoud.
Zij begon met waarderende woorden voor het werk van de Organisatiecommissie en het PBO-debat in de SER. Wat de kernvraag betreft, of er bij
de instelling van bedrijfslichamen in bepaalde gevallen dwang .gebruikt zou
moeten worden, kwam de regering met een reeds bij een eerdere gelegenheid
uitgesproken mening (namelijk bij de behandeling van de begroting voor het
jaar 1960, Handelingen Tweede Kamer, dee! I, biz. 549), dat dwang eventueel
alleen daar toegepast zou moeten worden waar een minderheid de totstandkoming van een bedrijfschap op onredelijke gronden tegenhield. Overigens
zou de regering dan toch niet zelf het initiatief nemen, want men nam gaarne
het voorstel van de SER over om artikel 68, eerste lid, van de Wet op de Bedrijfsorganisatie zodanig te wijzigen, dat de Raad ook zonder overeenstemming met een voldoende representatieve organisatorische vertegenwoordiging van de betrokken bedrijfsgenoten uit eigen beweging tot de instelling
van een bedrijfslichaam zou kunnen adviseren. Over die wetswijziging zou de
regering nog formeel het advies van de SER vragen.
Letterlijk genomen ging een dergelijke wetswijziging veel verder dan de regering voor ogen stond. De wetswijziging zou de SER de bevoegdheid geven
om zelfs tegen de wil van de meerderheid van de bedrijfsgenoten tot instelling
van een bedrijfslichaam te adviseren. De regering (en de SER waarschijnlijk
ook) dacht echter in de eerste plaats aan tegenstribbelende minderheden.
Maar als zodanig was de voorgestelde wetswijziging eigenlijk overbodig,
want als er werkelijk slechts sprake was van een tegenwerkende minderheid,
zou er immers altijd een voldoende representatieve organisatorische vertegenwoordiging v66r de instelling van een bedrijfslichaam zijn. Men moet hierbij
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echter waarschijnlijk speciaal denken aan de situatie in de bouw, waar alle
ondernemersorganisaties hun medewerking afhankelijk stelden van die van
de NAPB.
De hierboven weergegeven formules lagen enerzijds we! in de lijn van de
uitspraak die de heer Schmelzer in 1959 tegenover de Vaste Commissie van de
Tweede Kamer had gedaan, maar betekenden anderzijds toch een verzwakking daarvan, daar de verantwoordelijkheid nu in eerste instantie weer bij de
SER werd gelegd (al zou die dan door de regering we! in een wat sterkere
positie worden geplaatst). De regering deelde verder mee, ook tegemoet te
willen komen aan bepaalde punten van kritiek die de O.C. op onderdelen van
de wet had geuit. Zo zou gedacht kunnen worden aan een versterking van de
positie van de privaatrechtelijke organisaties tegenover de bedrijfslichamen,
onder meer door de mogelijkheden van orgaanvorming te verruimen, door de
totstandkoming van zgn. bedrijfsparlementen mogelijk te maken, enz. Het
bedrijfsparlement was een idee van prof. Steenkamp, bedoeld om de organisaties tegenover de besturen van de bedrijfslichamen een grotere invloed te
geven, onder meer door toekenning van het budgetrecht (goedkeuring van de
begroting). Een en ander uiteraard onder het voorbehoud dat de SER het nodig zou vinden en het niet langs de weg van interpretatie zou kunnen worden
verwezenli j kt.
Het advies over een wijziging van artikel 68 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie is inderdaad door de regering gevraagd en reeds op 24 november 1961
door de SER positief beantwoord. Van artikel 68, eerste lid, zou de derde
volzin moeten worden geschrapt. Hiermee had de SER, althans formeel, het
standpunt van de volkomen vrijwilligheid verlaten.
Toen de regering eindelijk op 16 januari 1962 mondeling met de Tweede
Kamer in overleg trad, bleef haar standpunt, dat het vertrouwen in de vrijwillige krachten in het bedrijfsleven primair moest blijven, maar dater zich gevallen lieten denken waarin de regering er niet in zou kunnen berusten dat een
minderheid van de bedrijfsgenoten het tot stand komen van een bedrijfslichaam tegen de wens van de meerderheid zou blokkeren (Handelingen Tweede Kamer 1961/62, biz. 730, linker kolom) . De meerderheid van de Kamer
was het hiermee eens. Men hoopte dat de SER via de resolutie Van Thiel tot
een nieuwe aanpak zou kunnen komen, daarbij geruggesteund door de
wijziging van artikel 68, eerste lid, van de wet.
Van een nieuwe aanpak door de SER is het echter niet meer gekomen. Weliswaar heeft de Organisatie-commissie opnieuw overleg gevoerd met organisaties in bedrijfstakken waarin nog geen bedrijfslichaam tot stand was gekomen en haar bevindingen neergelegd in een rapport dat op 22 juni 1962 aan
de Raad is aangeboden. De conclusies waren echter weinig spectaculair en bevatten geen nieuws. De betrokken ondernemers bleven bij hun uitgesproken
voorkeur voor privaatrechtelijk overleg, en dit dan nog beperkt tot sociale
aangelegenheden. Staatssecretaris Schmelzer tekende op dit rapport aan:
,,Dit rapport geeft niet de indruk dat de O.C. zelf serieus werk in ,,apostolische zin" heeft gedaan" .
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De SER heeft het rapport niet meer behandeld. Aanvankelijk werd de behandeling uitgesteld om de betrokken bedrijfstakken de tijd te geven zich
over de inhoud van het rapport te bezinnen. Daarna werd besloten, eerst het
wetsontwerp tot wijziging van de Wet op de Bedrijfsorganisatie af te wachten. Eerder zou men nl. toch geen vuist kunnen maken.
In augustus van datzelfde jaar vond er nog een interessante briefwisseling
plaats tussen prof. mr. C. P. M. Romme en staatssecretaris Schmelzer. Prof.
Romme sprak daarbij als eerste met zoveel woorden uit, dat als het algemeen
belang bij deze maatschappij-ombouw (via de PBO) betrokken was, de overheid de verwezenlijking ervan niet aan de maatschappelijke krachten mocht
overlaten. PBO met dwang zou beter zijn dan helemaal geen PBO. Romme
wees er daarbij op, dat er we! meer dingen met tegenstand (van de ondernemers) begonnen waren, maar dat het met die tegenstand later we! was meegevallen. Als voorbeeld noemde hij de Arbeidswet.
Staatssecretaris Schmelzer was echter van mening dat dit voorbeeld niet
opging. Voor het slagen van de PBO was zijns inziens de medewerking van de
werkgevers en van de werknemers onontbeerlijk. Hij meende dat, gezien de
aard van de PBO, de handen van de overheid gebonden waren. De gedachte
dat het voor de overheid ook mogelijk zou zijn om indirecte dwang toe te
passen, bijvoorbeeld door niet meer mee te werken aan het algemeen verbindend verklaren van c.a.o.'s en door strengere eisen te stellen aan kartels en
andere ondernemersovereenkomsten (iets wat ook door de O.C. in haar nota
aan de SER terloops besproken was), kwam hierbij niet aan de orde. Ook de
vraag die door de heer Romme was opgeworpen, of het algemeen belang
eigenlijk niet de instelling van bedrijfslichamen, ook in de industrie, vereiste,
werd niet beantwoord.
Intussen kon er, zoals de zaken zich nu ontwikkeld hadden, geen verdere
voortgang worden geboekt dan alvorens een wijziging van de Wet op de Bedrijfsorganisatie tot stand was gebracht. Deze zou in de eerste plaats moeten
bestaan uit de door de SER geadviseerde wijziging van artikel 68, eerste lid.
Van ambtelijke zijde was echter ook reeds enige tijd gewerkt aan een wat
meer omvattende herziening van de wet. In de praktijk waren namelijk verscheidene leemten in de wet ontdekt die om aanvulling vroegen. Ook werden
systematische en redactionele verbeteringen nodig geacht. Zodoende kon
staatssecretaris Schmelzer op 14 mei 1963 een tamelijk uitgebreid voorontwerp van wet tot herziening van de Wet op de Bedrijfsorganisatie om advies
naar de SER zenden. Aan materiele wijzigingen bevatte dit ontwerp, naast de
schrapping van de derde volzin van artikel 68, eerste lid, onder meer ook een
voorziening die de interne orgaanvorming door bedrijfslichamen zou vergemakkelijken.
In de aanbiedingsbrief werd aan de SER ook een aantal vraagpunten voorgelegd betreffende eventuele wijzigingen die nog niet in het vooronderwerp
waren opgenomen. Zo werd de vraag gesteld, of het verbod (voor bestuursleden) van last en ruggespraak moest worden geschrapt, of alsnog een bepaling
moest worden opgenomen in de geest van het amendement-De Gaay Fortman (zie hierboven) en, wat later van groot belang zou blijken, of er eventu-
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eel een vrije verkiezing van bestuursleden van bedrijfslichamen door alle
bedrijfsgenoten zou kunnen plaatsvinden 4 ) .
Het gevraagde advies zou staatssecretaris Schmelzer echter niet meer bereiken. In 1963 ging het kabinet De Quay namelijk plaats maken voor het kabinet Marijnen (1963-1965), waarvan de heer Schmelzer geen dee! meer zou uitmaken. De aangelegenheden van de PBO verhuisden van het ministerie van
Algemene Zaken naar het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
dat onder leiding zou staan van dr. Veldkamp. Niettemin werd voor de PBO
nog steeds een afzonderlijke staatssecretaris wenselijk geacht. Als zodanig
werd op 15 november 1963 benoemd de uit K. V.P.-kring afkomstige dr. J. F.
G. M. de Meijer. Deze zou zich overigens ook belasten met de aangelegenheden betreffende de arbeidsbescherming en de arbeidsvoorziening.
Staatssecretaris De Meijer had verschillende functies in het bedrijfsleven
bekleed en bracht als zodanig een zakelijke en nuchtere kijk op het PBOgebeuren mee. Hij gaf voor het eerst in het openbaar van zijn denkbeelden
over de PBO blijk bij de behandeling van de begroting van het departement
van Sociale Zaken en Volksgezondheid voor het jaar 1964 in de Eerste Kamer, op 11 februari 1964. Hij stelde dat de PBO, waar zij op bevredigende
wijze werkzaam was, een waardevol goed was voor de sociaal-economische
zelfwerkzaamheid van de verschillende in het bedrijfsleven samenwerkende
organisaties. Hij achtte de bedrijfslichamen ook van groot belang als adviesinstanties voor de overheid. Men moest ze echter blijven zien als middel ter
bereiking van een bepaald doe! en ze niet tot doe! in zichzelf verheffen. Ook
moesten de lichamen niet op de stoel gaan zitten van de privaatrechtelijke
organisaties. Ook in dit opzicht gold immers de subsidiariteitsgedachte.
Volgens de heer De Meijer was de tijd aangebroken om de vraag onder
ogen te zien of er behoefte was om in de structuur van de PBO zodanige wijzigingen aan te brengen, dat die organisatie van belemmeringen zou worden
ontlast en aantrekkelijker zou worden gemaakt. In dat kader kondigde hij
het voornemen aan om nog een algemene adviesaanvraag tot de SER te
rich ten.
De heer De Meijer eindigde zijn rede met de woorden: ,,Het schip van de
PBO heeft een paar lelijke deuken opgelopen. Het is na een vaart van 13 jaar
aan een goede dokbeurt toe."
Op 24 december 1964 gaf de heer De Meijer nog een interview aan het blad
Ruim Zicht, waarin hij o.a. zei:
,,De PBO is niet alleen zaligmakend. Ik kan niet warm !open voor de PBO als
hoogste ideaal. Lange tijd is de PBO het Katholieke maatschappij-ideaal geweest. Het gaat mij echter meer om de doelmatigheid. Ik acht het niet uitgesloten, dat in de toekomst schappen verdwijnen omdat ze niet nuttig zijn.
Waar de PBO echter goed werkt, moeten we proberen die te versterken of in
te voeren."
Bij een andere gelegenheid zei de heer De Meijer in dit verband nog: ,,Een
kritische bezinning op het voortbestaan van bedrijfslichamen vindt bij mij
waardering. Onnutte en overbodige bedrijfslichamen schaden door hun
voortbestaan de naam en de indruk van de gehele bedrijfsorganisatie. Een
overbodige dorre tak, gesneden van de boom, komt diens bloei ten goede!"
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Dit interview leverde naast bijval echter ook nogal wat kritiek op, o.a. van
de Volkskrant. Ook in de SER en in de Tweede Karner deden zich afkeurende
geluiden horen. Men was het niet gewend, op deze wijze over de PBO te horen spreken. Toch was er niet zo'n grote breuk met de periode Schmelzer als
het op het eerste gezicht leek. Het is meer dan waarschijnlijk dat tijdens <liens
regeringsperiode de hoop om nog belangrijke delen van het Nederlandse bedrij fsleven voor de PBO-gedachte te winnen, eigenlijk al was opgegeven.
Men voelde zich echter ,,politiek" verplicht de pogingen in die richting voort
te blijven zetten. Aan dwang is eigenlijk, op het geval van de bouwnijverheid
na, nooit serieus gedacht. In de Tweede Kamer waren het alleen nog de fracties van de A.R.P. en de K.V.P. die sterk aan de zaak bleven hangen. De
Meijer was echter de eerste die openlijk dorst te zeggen ,,dat het allemaal niet
zo nodig hoefde" . Dat gaf wat verontwaardiging, maar anderzijds ook
opluchting.
De adviesaanvraag aan de SER, die staatssecretaris De Meijer in het vooruitzicht had gesteld, ging op 2 oktober 1964 uit. De inhoud ervan was, globaal gesteld, als volgt.
De SER analyseerde reeds in 1961 de oorzaken van de stagnatie. Deze bleken
niet gelegen te zijn in de wet, maar in buiten de wet gelegen opvattingen,
weerstanden en omstandigheden. De Regering staat op het standpunt, dat de
verdere ontwikkeling der bedrijfsorganisatie opnieuw doordacht moet worden, enerzijds in het licht van de omstandigheid der stagnatie, anderzijds in
het licht van de kritische vraagstelling of de normgeving der bestaande wettelijke regeling adequaat is voor de huidige maatschappelijke ontwikkeling in
verschillende sectoren van het sociaal-economisch !even.
Een vrij algemene vraagstelling dus, waarmee de SER alle kanten op kon.
Het kwam er eigenlijk op neer, dat van de SER antwoord werd verwacht op
de vraag: ophouden met de PBO, of doorgaan? En zo ja, hoe dan? Nu was
ophouden met de PBO er natuurlijk praktisch niet meer bij. In 1964 functioneerden er immers naast de 15 produktschappen al 41 bedrij fsschappen . In
1965 zou er nog een lichaam bij komen, namelijk voor de lederindustrie. Die
konden natuurlijk niet allemaal van de tafel geveegd worden. Wei waren er
reeds de eerste tekenen, dat de profotie van staatssecretaris De Meijer
bewaarheid ging worden: niet alle lichamen waren blijvend levensvatbaar. Na
1968 zouden er weer dertien bedrijfschappen verdwijnen en een produktschap, dat voor tuinbouwzaden. Dat versterkte echter ook weer de positie
van de ,,blijvers". Maar ook afgezien daarvan was niet te verwachten, dat de
SER zijn vroegere opvattingen geheel zou verloochenen en de PBO afzweren.
In zijn op 21januari1966 uitgebrachte advies stelde de Raad dan ook, dat
de fundamentele gedachte van de PBO nog steeds juist was. De PBO heeft als
middel tot belangenbehartiging bepaalde voordelen boven de privaatrechtelijke organisaties. De Raad was nu echter we! van mening dat de vormgeving
van de PBO enige wijziging en aanvulling behoefde. Niet in alle bedrijfstakken was behoefte aan bedrijfschappen zoals de wet die voorzag, met de
bevoegdheid verordeningen te maken en belastingen te innen. De Raad zag
daarnaast plaats voor zgn. lichte bedrijfschappen en eventueel zelfs voor een-
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voudige commissies van overleg en samenwerking. Die instituten zouden 66k
een plaats in de wet moeten krijgen. Dat zou voor bepaalde bedrijfstakken de
mogelijkheid openen om met een lichte vorm van samenwerking te beginnen
en later eventueel en desgewenst over te gaan op een zwaardere vorm van
bedrij fsorganisatie.
De Raad besprak in zijn advies ook het voorontwerp tot herziening van de
Wet op de Bedrijfsorganisatie, ontvangen van staatssecretaris Schmelzer. Dit
oogstte weinig waardering. Ook de door de heer Schmelzer naar voren
gebrachte vraagpunten werden in het algemeen negatief beantwoord. Wat het
vraagstuk van de vrije verkiezing van bestuursleden van bedrijfslichamen
betreft, antwoordde de Raad, dat hij een dergelijk stelsel reeds op praktischtechnische gronden onuitvoerbaar achtte.
Nu was het met deze zaak enigszins moeilijk gesteld. Aan de ene kant
moest de Regering immers we! inzien, dat de mogelijkheid van vrije verkiezing van bestuursleden de toch al niet grote lust van de privaatrechtelijke organisaties om te zamen in een bedrijfslichaam te gaan zitten, vermoedelijk
geheel zou wegnemen, omdat zij dan het gevaar liepen met het verlies van
hun benoemingsrecht nbg een dee! van hun invloed kwijt te raken. Aan de
andere kant zou de mogelijkheid van vrije verkiezing van bestuursleden voor
reeds bestaande bedrijfslichamen een belangrijke bijdrage kunnen zijn voor
het wekken van belangstelling en waardering van de bedrijfsgenoten voor
hun bedrijfslichaam. Het bestaande systeem, waarbij het benoemingsrecht in
handen was van de besturen van de privaatrechtelijke organisaties, schakelde
immers de invloed van de gewone bedrijfsgenoten, zelfs van de georganiseerden, praktisch geheel uit en deed erg denken aan de regentenregeringen uit de
tijd van de republiek. Het was zeer de vraag of het belang van de PBO daarmee uiteindelijk we! gediend was.
Mede op grond van deze overwegingen besloot staatssecretaris De Meijer,
die ook onder het kabinet Cals (1965-1966) en het daarop volgende kabinet
Zijlstra (1966-1967) zijn post behouden had, over de technische uitvoerbaarheid van verkiezingen in bedrijfslichamen het advies van de Kiesraad in te
winnen. Het was uiteraard niet de bedoeling om, als de Kiesraad gunstig zou
adviseren, een systeem van vrije verkiezingen voor alle bedrijfslichamen bij
de wet dwingend voor te schrijven. Het ging er slechts om, de wet in zoverre
open te breken, dat de mogelijkheid om voor het andere systeem te kiezen
daarin werd opgenomen. Voorts werd het wenselijk geacht, dat de Raad van
State over deze zaak een politiek advies zou uitbrengen.
De brief aan de Kiesraad ging in maart 1967 uit en werd op 7 december
1967 door de Kiesraad in positieve zin beantwoord. Deze Raad achtte verkiezingen van bestuursleden in bedrijfslichamen, mits gescheiden gehouden
voor ondernemers- en werknemersvertegenwoordigers, technisch alleszins
mogelijk en verbond daaraan een aantal praktische aanwijzingen hoe een en
antler in zijn werk zou moeten gaan.
Inmiddels had het kabinet Zijlstra plaats moeten maken voor het kabinet
De Jong (1967-1971). Dit kabinet meende geen behoefte meer te hebben aan
een staatssecretaris voor de PBO. De nieuwe minister van Sociale Zaken en
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Volksgezondheid, de heer B. Roolvink, zou de betrokken aangelegenheden
zelf gaan behandelen. Het ging nu in de eerste plaats om de vraag, welk wetsontwerp aan de Tweede Kamer moest worden voorgelegd naar aanleiding van
het SER-advies van 21 januari 1966. Het voorontwerp Schmelzer was na dit
advies moeilijk meer uitvoerbaar. Maar overigens sprak het SER-advies om
de Wet op de Bedrijfsorganisatie aan te vullen met alternatieve organisatievormen, we! aan . Het leek het proberen waard en andere mogelijkheden leken toch politiek niet meer haalbaar. Zo werd besloten een beknopte wijzigingswet te maken, met de alternatieve organisatievormen erin, en daarbij
van de technische herziening van het voorontwerp Schmelzer alleen enkele
zeer urgente punten mee te nemen.
Er restte echter nog, een beslissing te nemen over de verkiezingskwestie, die
zo langzamerhand het belangrijkste politieke punt dreigde te worden. Minister Roolvink had over deze zaak ook van Kamerleden al ta! van uiteenlopende adviezen gekregen. Voor de beslissing was echter ook nog het in 1967
aan de Raad van State gevraagde advies van belang. Deze Raad had hieraan
niet willen beginnen alvorens in het bezit te zijn van het advies van de Kiesraad. Zodoende kwam zijn advies pas op 13 maart 1968 in het bezit van de regering. Het was praktisch negatief. De Raad verwachtte van een systeem van
vrije verkiezingen geen goede invloed op de instandhouding en ontplooing
van de PBO. Hij geloofde ook niet, dat de technische moeilijkheden volledig
konden worden opgelost. De Raad zou er echter we! voorstander van zijn, in
de wet te bepalen dat organisaties die het recht hadden bestuursleden te benoemen, in hun statuten zouden moeten regelen, hoe de aanwijzing van deze
bestuursleden in zijn werk zou moeten gaan. Dit zou een mogelijkheid scheppen tot interne democratisering van de organisaties op dit punt. Aan het feit
dat het bij deze kwestie alleen maar ging om een facultatief systeem van vrije
verkiezingen, dus ter keuze van de organisaties zelf, ging de Raad voorbij.
Voor minister Roolvink deed dit advies de deur dicht. In de wijzigingswet
zouden geen voorstellen in de richting van vrije verkiezingen worden gedaan.
Ook de schrapping van artikel 68, eerste lid, derde volzin, was van de baan.
De minister was van oordeel, dat aan deze verruiming van de bevoegdheden
van de SER geen behoefte meer zou bestaan, als de alternatieve organisatievormen in de wet kwamen.
Het wetsontwerp werd op 8 augustus 1968 bij de Tweede Kamer ingediend
(Zitting 1968/69, nr. 9688) . Het was mede-ondertekend door de minister van
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en door staatssecretaris Van Son
van Economische Zaken.
Teneinde de gedachtengang die de regering bij de indiening van dit wetsontwerp voor ogen stond nog wat duidelijker te maken, is het dienstig enige
passages uit de memorie van toelichting te citeren. Na een samenvatting van
de gehele voorgeschiedenis van het wetsontwerp, van het ontstaan van de
Wet op de Bedrijfsorganisatie af, welke op zichzelf reeds zeer lezenswaardig
is, vervolgen de bewindslieden:
,,Er wordt thans vaak gezegd, dat de gedachte van publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie is ontstaan in een tijd met veel behoefte aan gedetailleerd
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ingrijpen in het economische !even, met name ook aan bedrijfstaksgewijze
ordening. In zo'n tijd zouden bedrijfslichamen, als lagere publiekrechtelijke
lichamen staande tussen overheid en bedrijfsleven, een belangrijke rol hebben kunnen spelen. Sinds geruime tijd heeft men evenwel geleerd het economische !even te beheersen met globale maatregelen, die uitsluitend van de
centrale overheid kunnen uitgaan. In deze situatie zouden bedrijfslichamen
weinig nut meer hebben. Bovendien zou de zich steeds uitbreidende Europese
wetgeving belangrijke taken voor de bedrijfslichamen wegnemen.
De ondergetekenden erkennen, dat de hier geschetste ontwikkelingen zich
hebben voorgedaan. Zij ontkennen echter, dat daardoor de behoefte aan bedrijfstaksgewijze ordening zou zijn verdwenen. Er blijven, zoals de praktijk
leert, altijd onderwerpen over die bedrijstaksgewijze geregeld kunnen worden
en waarvoor een regeling op het niveau van de bedrijfstak zelfs de voorkeur
verdient, omdat regeling op hoger niveau zou leiden tot te grote overheidsbemoeiing en tot dodelijke uniformiteit. De ondergetekenden doelen hier op
onderwerpen als lonen en andere arbeidsvoorwaarden, mededinging (waaronder normalisatie, leverings- en betalingsvoorwaarden, cadeaustelsel), kwaliteitsbevordering, technische inrichting van ondernemingen, vakantiesluiting, enz.
Wat de Europese wetgeving betreft, deze neemt een stuk nationale autonomie weg en dit zal inderdaad ook van invloed zijn op de regelende taak van de
bedrijfslichamen. Hier is het echter evenzeer de nationale overheid die functieverlies lijdt. Overigens moet erop worden gewezen, dat de Europese wetgeving het vooralsnog niet kan stellen zonder overneming of nadere uitwerking
van de betrokken normen in de nationale wetgeving. De bedrijfslichamen behouden daarom in dit kader vooralsnog een taak, al zal deze van accent veranderen. In plaats van autonome regelen zullen er meer medebewindsregelen
komen.
Tenslotte willen de ondergetekenden erop wijzen, dat zelfs al zou er werkelijk in geheel geen behoefte meer bestaan aan ordening op het niveau van de
bedrijfstak of onderdelen daarvan, dit nog niet zou betekenen, dat er geen
behoefte meer zou bestaan aan bedrijfslichamen.
In de praktijk is namelijk gebleken, dat het stellen van regels niet de enige
en ook niet de belangrijkste taak van een openbaar lichaam is. De algemene
belangenbehartigende taak is vele malen belangrijker. De ondergetekenden
doelen hierbij niet in de eerste plaats op overleg en advisering. Voor deze
werkzaamheden is een publiekrechtelijk bedrijfslichaam uit representativiteitsoogpunt misschien wel wenselijk, maar niet strikt noodzakelijk. Het gaat
hier om werkzaamheden als onderzoek op sociaal of economisch gebied
(marktonderzoek, research e.d.), collectieve reclame, voorlichting, vakopleiding enz., aangelegenheden die een lichaam bf zelf ter hand kan nemen bf
kan subsidieren. Het terrein van dit z.g. vrije bestuur is praktisch onbegrensd.
Als men het bont geschakeerde patroon van werkzaamheden van de
bestaande bedrijfslichamen beziet, kan men dan ook slechts concluderen, dat
er op het micro-economische vlak van de bedrijfstak, zowel in het stellen van
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regelen als in het vrije bestuur, voldoende te doen valt om althans voor vele
bedrijfstakken het bestaan van een bedrijfslichaam te rechtvaardigen. Wanneer er desondanks in verscheidene delen van het bedrijfsleven nog geen bedrijfslichamen zijn ingesteld, dan is dat, ook naar het oordeel van de ondergetekenden, niet te wijten aan het instituut van de bedrijfsorganisatie als
zodanig (al valt daar natuurlijk we! wat aan te verbeteren) maar - naast veel
onbegrip voor wat de bedrijfsorganisatie is en kan zijn - vooral aan de omstandigheid dat in Nederland zeer veel langs privaatrechtelijke weg tot stand
kan worden gebracht. Het is dus veelal niet z6, dat er geen taken zijn die
geschikt zijn om door een bedrijfslichaam te worden verricht, maar dat men
er de voorkeur aan geeft deze op andere wijze te verrichten.
De Nederlander - en dit is waarschijnlijk niet zijn zwakste zijde - heeft
een voorliefde voor het zelf opknappen van de dingen. Hiervan getuigt het
bloeiende privaatrechtelijke verenigings- en organisatieleven. De overheid
roept hij liefst zo weinig mogelijk te hulp. Ook op sociaal en economisch gebied had hij - lang voor er een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
bestond - geleerd zich door middel van zijn organisaties met meer of minder
succes zelf te helpen. Waar nodig had de overheid hem daarbij zelfs de nodige steun gegeven, door ondernemersovereenkomsten en collectieve arbeidsovereenkomsten algemeen verbindend te verklaren, wanneer men daarom
vroeg, later ook door bedrijfsverenigingen te erkennen en door de deelneming aan bedrijfspensionfondsen verplicht te stellen. Op deze wijze konden
en kunnen bedrijfstaksbelangen vaak op behoorlijke wijze door privaatrechtelijke organisaties behartigd worden. Onder deze omstandigheden is het eigenlijk niet te verwonderen, dat met name de betrokken ondernemers er Jang
niet altijd voor voelen, een publiekrechtelijk verband aan te gaan, waarmee
zij niet vertrouwd zijn en waarvan zij alleen maar nadelen zien, in de vorm
van strenger overheidstoezicht en grotere medezeggenschap voor de werknemers. Deze omstandigheden zijn er ook de oorzaak van, dat belanghebbenden, indien zij toch nog aan een bedrijfslichaam beginnen, vaak wantrouwend blijven staan tegenover hun eigen schepping en er slechts aarzelend taken aan durven toevertrouwen.
De conclusie moet dus zijn, dat de gedachte die aan de publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie ten grondslag ligt, niet achterhaald is. De behoefte aan
bedrijfslichamen wordt echter beperkt door de vele mogelijkheden die het
bedrijfsleven daarnaast nog ter beschikking staan.
Hiermee is uiteraard nog niet gezegd, dat ten aanzien van de bedrijfsorganisatie de behoefte van het bedrijfsleven te alien tijde normatief moet blijven.
Men zou zich zeer we! op het standpunt kunnen stellen, dat wanneer organisaties in het bedrijfsleven regelingen maken die in feite voor een gehele bedrijfstak gelden, dit in wezen geen zuiver privaatrechtelijke activiteit meer is,
maar een publiekrechtelijke, die als het goed wil zijn volgens publiekrechtelijke spelregels dient te worden afgewikkeld. Het gaat hierbij om belangen als
openbaarheid der werkzaamheden, welke een behoorlijk inzicht van alle belanghebbenden in die werkzaamheden (met name ook in de besteding der
financien) mogelijk maakt, een behoorlijke rechtsbescherming tegen onjuiste
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bestuurshandelingen en een met alle waarborgen omgeven rechtspraak bij
overtreding van gestelde regels.
Natuurlijk kan de overheid ook privaatrechtelijke regelingen we! met
bepaalde waarborgen omringen (zeker voor zover zij daaraan op enigerlei
wijze bindende werking verleent), maar het worden dan toch op zijn hoogst
hybridische figuren, die de maatschappij niet doorzichtiger maken. Alleen
waar een bedrijfslichaam optreedt, wordt volledig de consequentie getrokken
uit de maatschappelijke ontwikkeling. Alleen door middel van een bedrijfslichaam kan bovendien de medezeggenschap van de werknemers op
bedrij fstaksniveau, ook wat economische aangelegenheden betreft,
voldoende gestalte krijgen.
Het gewicht dat men aan de zojuist genoemde aspecten wil toekennen, zal
naar het oordeel van de ondergetekenden uiteindelijk moeten beslissen over
de vraag, welk beleid ten opzichte van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie gevoerd zal moeten worden. Het zal daarbij dus gaan om de keus tussen
het voortzetten van de tot nog toe gevolgde aanpak, waarbij de PBO naast de
privaatrechtelijke bedrijfsorganisatie een van de middelen is tot bedrijfstaksgewijze belangenbehartiging, zulks ter vrije keuze van de belanghebbenden,
een een aanpak waarbij het bedrijfsleven in bepaalde gevallen niet meer de
vrije keus zal hebben. Ook in het laatste geval zou het overigens nog niet tot
instelling van bedrijfslichamen tegen de wens van de georganiseerde bedrijfsgenoten behoeven te komen. Het zou voldoende kunnen zijn, wanneer de
overheid haar medewerking aan en ondersteuning van door die organisaties
tot stand gebrachte regelingen, voor zover deze tot doe! hebben ook nietgeorganiseerden te binden, zou beeindigen. Voorts zou de overheid kunnen
besluiten om de uitvoering van bepaalde medebewindswerkzaamheden niet
meer aan privaatrechtelijke instellingen, maar uitsluitend aan bedrijfslichamen op te dragen.
De ondergetekenden geloven evenwel, dat deze beslissing thans nog niet
behoeft te worden genomen en we! omdat de door de SER in zijn advies gedane voorstellen met betrekking tot de zg. gedifferentieerde vormgeving van
de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie wellicht mede een nieuwe stimulans
ten gunste van de bedrijfsorganisatie zouden kunnen betekenen. Het zou
naar hun mening de moeite kunnen lonen, de uitwerking van deze vormen,
wanneer zij in de wet zijn vastgelegd, af te wachten, alvorens ter zake een
definitieve beslissing te nemen."
Het belang van de aangehaalde passages ligt uiteraard in de laatste vier alineas. Hier werd voor het eerst duidelijk uitgesproken, dater naast het belang
dat het bedrijfsleven eventueel bij de PBO zou kunnen hebben, nog andere,
meer algemene belangen zijn die de instelling van bedrijfslichamen zouden
kunnen rechtvaardigen. Tevens werd een weg aangegeven waarlangs de regering het bedrijfsleven in de gewenste richting zou kunnen dringen. Het was
echter een dreigement ,,op termijn". De regering wilde eerst de uitwerking
van de voorgestelde gedifferentieerde vormgeving afwachten, alvorens andere beslissingen te nemen.
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De overheid is echter niet meer voor deze nadere beslissing gesteld geworden, omdat het betrokken wetsontwerp de eindstreep niet heeft gehaald. Dit
was het gevolg van de aannerning (met 63 tegen 59 stemmen) van een amendement van de liberaal Geurtsen c.s., waarin werd voorgesteld het systeem van
vrije verkiezingen van bestuursleden met zoveel woorden als primair systeem
in de wet in te voeren. Na de aanneming van dit amendement vroeg minister
Roolvink, voor wie dit punt onoverkomelijke moeilijkheden meebracht,
schorsing van de beraadslagingen (Handelingen Tweede Kamer 1969/70, biz.
3499 e. v.). Na verkregen Koninklijke machtiging trok hij het gehele wetsontwerp op 7 juli 1970 in. De minister had de Kamer nog we! toegezegd, over deze zaak nogmaals het advies van de SER in te winnen. Hij deed dit op 25 september 1970, waarbij aan de Raad werd gevraagd ook de eventuele verkiezing
van de SER-leden zelf in beschouwing te willen nemen. Zoals te verwachten
was, reageerde de SER later - op 16 oktober 1973 - opnieuw negatief, zij
het dat het afwijzende standpunt, weer hoofdzakelijk gegrond op technische
moeilijkheden, nu beter werd onderbouwd. Zo was de PBO aan het eind van
de jaren 60 in een volkomen impasse geraakt.
De jaren zeventig (1971 ti m 1980)
De eerste jaren van deze decade kenmerkten zich door stilte rond het instituut van de PBO. SER en regering hadden zich neergelegd bij de stagnatie. In
tegenstelling tot de eerste tien jaren kwam de SER nu regelmatig met adviezen tot opheffing van bedrijfslichamen die door de betrokken organisaties
niet !anger als nuttig of noodzakelijk werden ervaren. Deze verzoeken werden door de regering zonder meer ingewilligd. Een zekere afbraak van de
PBO had ingezet, die echter tenslotte beperkt bleef tot het verlies van 13
bedrijfschappen en een produktschap.
Inmiddels was het kabinet De Jong in 1971 opgevolgd door het kabinet
Biesheuvel (1971-1973), waarin drs. J. Boersma als minister van Sociale
Zaken verder de belangen van de PBO zou behartigen. Hij deed dit ook
onder het in 1973 optredende kabinet Den Uyl (1973-1977).
Op 16 februari 1973 bracht de SER, zoals hierboven reeds is vermeld, het
door minister Roolvink gevraagde advies over de verkiezingskwestie uit. De
regering aanvaardde dit negatieve advies en daarmee was ook deze aangele. genheid van de baan. Aan herindiening van het wetsontwerp tot wijziging
van de Wet op de Bedrijfsorganisatie vie! niet te denken, want dit zou in de
Kamer waarschijnlijk weer op dezelfde impasse zijn gestuit.
Omstreeks het jaar 1974 begonnen er tekenen te komen, dat het gunstige
economische klimaat van de voorafgaande jaren, dat een remmende invloed
had gehad op de behoefte aan bedrijfslichamen, plaats ging maken voor minder gunstige omstandigheden. Zou het bedrijfsleven nu spijt krijgen, dat het
PBO-gebouw in gunstiger tijd niet voltooid was geworden?
lets van deze gedachte valt te beluisteren in een rede die minister Boersma
op 2 oktober 1974 hield ter gelegenheid van het afscheid van Ir. B. van Dam,
voorzitter van het produktschap van Zuivel. De heer Boersma zei daarin
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o.m. : ,,Het gebouw van de PBO is onvoltooid. Dat heeft de volgende
bezwaren:
1. de in deze tijd met zijn vele problemen zo gewenste decentralisatie is onvoldoende verwezenlijkt, ten detrimente van overheid en belanghebbenden;
2. de medezeggenschap van de werknemers is blijven steken;
3. de situatie op bedrijfsorganisatorisch gebied is onoverzichtelijk, door het
bestaan van vele andere instellingen naast de PBO".
Naar aanleiding hiervan meende de heer Boersma, dat een nieuwe bezinning
op de PBO nuttig zou kunnen zijn. Hij herhaalde deze stellingen o.m. nog op
3 september 1975, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de SER.
Directe gevolgen hadden deze uitlatingen uiteraard niet. Er was na de
gebeurtenissen in de jaren 60 een zekere PBO-moeheid ontstaan, waardoor er
weinig lust was voor een nieuwe discussie. Toch zou deze weer op gang gebracht worden en wel, min of meer onverwacht, van werknemerszijde. De
toenemende economische stagnatie, zich vertonend in de vorm van vermindering van investeringen, van bedrijfssluitingen, met de daarmee gepaard gaande ontslagen, en van toenemende overheidssteun en overheidsbemoeilng,
wekte onrust. Het crisis-spook uit de dertiger jaren begon nieuw !even te krijgen. De werknemers wilden meer inzicht in en invloed op de economische
gebeurtenissen waarvan zij het slachtoffer dreigden te worden. De onrust van
de werknemersorganisaties uitte zich niet alleen in de vraag naar meer
bedrijfslichamen, maar vooral ook in kritiek op de werking van de bestaande
lichamen, waarvan zij de helft van de bestuurszetels bezetten. Men vond dat
deze lichamen te weinig greep hadden op het economisch gebeuren en dat
mede daardoor de medezeggenschap van de werknemers in die lichamen te
weinig voorstelde.
In een rapport van 24 januari 1975, getiteld ,,Naar een herziene standpunt. bepaling inzake de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie" stelde de lndustriebond NVV na uitvoerige historische en kritische beschouwingen de
vraag: ,, waarheen met de PBO?". Voor een principiele standpuntbepaling
was er volgens het bondsbestuur de keuze uit twee mogelijkheden: afschaffing van de PBO of ingrijpende herziening van de structuur van de PBO. Van
afschaffing van deze organisatie meende het bondsbestuur te moeten afzien,
omdat een voorstel in die richting op grote weerstanden zou stuiten. Bleef dus
over een diepgaande herziening van de PBO. Men verklaarde zich we! bereid
daaraan mede te werken, mits op korte termijn, nl. v66r 1 oktober 1975, zou
komen vast te staan dat voor een herstructurering een zodanige omvangrijke
steun kon worden verkregen dat redelijke kans bestond op een wetswijziging.
Zou dit v66r genoemde datum niet met redelijke zekerheid zijn gebleken, dan
zou ernstig moeten worden overwogen om per 1 januari 1976 de vertegenwoordigers van de bond uit de besturen van de bedrijfslichamen terug te trekken.
Een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie die niet een doeltreffende beheersing van het totale economische en sociale !even mogelijk maakt, bv. omdat zij slechts een beperkt dee! van het bedrijfsleven omvat, was voor de In-
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dustriebond NVV niet aantrekkelijk. Evenmin aantrekkelijk waren organen
wier overgrote taak bestaat uit de uitvoering van EEG-maatregelen. De tot
stand te brengen organen zouden grote economische en sociale bevoegdheden
moeten krijgen, met name in aangelegenheden die de belangen van de werknemers in sterke mate raken: werkgelegenheid, vestiging en sluiting van ondernemingen, beroepsopleiding, concurrentie, prijzen. De structuur van dergelijke organen zou zodanig moeten zijn, dat de werknemers, met name de
leden van de vakbonden, daarop door middel van hun vertegenwoordigers
directe invloed zouden kunnen uitoefenen. Iedere structuur die zou Ieiden tot
een onevenwichtigheid tussen werkelijk medebeheer en te dragen verantwoordelijkheid, en daarmede tot een inkapseling van de vakbonden, werd
afgewezen.
Een rapport van de Voedingsbond NVV, gepubliceerd in mei 1975 onder
de titel ,,De PBO ter discussie", wilde er naar streven de PBO om te bouwen
tot een organisatie waarin de vakbeweging zichtbaar en effectief kan werken
aan het realiseren van haar doelstellingen. Tot dusverre had - volgens deze
bond - de PBO de vakbeweging onvoldoende mogelijkheden geboden om
wezenlijke invloed uit te oefenen op de besluitvorming. Niettemin werd de
vakbeweging door het medewerken aan de totstandkoming van de desbetreffende besluiten wel als medeverantwoordelijk beschouwd. Het blijven deelnemen van de bond aan de PBO werd afhankelijk gesteld van de vervulling
van een aantal voorwaarden:
I. het verbreden en verdiepen van de PBO door uitbreiding van bevoegdheden en mogelijkheden (bv. ten aanzien van de herverdeling van de arbeid,
het investeringsbeleid, het uitoefenen van contr61e op de werkomstandigheden in de ondernemingen, het herstructureren van bedrijfstakken of
ondernemingen, de prijspolitiek, EEG-aangelegenheden en het voorbereiden, respectievelijk nemen van beslissingen in openbare en niet besloten
vergaderingen);
2. een meer efficiente werkwijze van de PBO-organen (minder vertegenwoordigers, maar met behoud van de paritaire stemverhouding, samenvoeging van organen);
3. het recht om in gevallen waarin geen bestuurlijl,<e overeenstemming kan
worden verkregen, op eigen verantwoordelijkheid naar buiten te treden
met een eigen standpunt, zelf advies uit te brengen aan de bevoegde
instanties of desnoods de medewerking aan het betrokken orgaan op te
schorten;
4. de mogelijkheid tot het inbrengen van een eigen visie op alle niveaus van
de PBO.
De Voedingsbond NVV verklaarde zich tenslotte bereid om op elk tijdstip
omtrent het onderhavige vraagstuk overleg te plegen met overheid en
bedrijfsleven. Een goede PBO of helemaal geen PBO. Elk alternatief is onaanvaardbaar, aldus besloot het rapport.
In dezelfde geest verscheen op 12 december 1975 een brochure van de Industriebond NKV, getiteld ,,Waar naar toe met de PBO?". Op 23 januari
1976 verscheen een kort geschrift van de Industriebond CNV, metals titel:
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,,Bedrijfstakraad (of gezamelijke verantwoordelijkheid)'', waarin de oplossing van de moeilijkheden werd gezocht in de schepping van met grote
bevoegdheden toegeruste tripartite organen, waarin werkgevers en werknemers zouden samenwerken met overheidsvertegenwoordigers. De gebeurtenissen in de scheepsbouwsector hadden hiertoe de stoot gegeven.
Eind april 1976 kwam de Yoedingsbond CNV nog met een brochure onder
de titel ,,PBO, herorientatie en herinrichting", waarin werd gepleit voor verplichte instelling van bedrijfslichamen, zonder deelneming van de overheid,
maar wel van grote bevoegdheden voorzien.
Minister Boersma kon uiteraard, mede gezien zijn eigen opvattingen over
deze zaak, deze vrijwel unanieme kritiek van de vakbeweging niet negeren.
Het enige middel om de zaak weer in beweging te krijgen, leek een adviesaanvraag aan de SER. Oat was het forum waar de vakbeweging haar kritiek in de
eerste plaats op tafel diende te leggen. Er was trouwens n6g een reden om de
SER te benaderen. Die kwam van het ministerie van Economische Zaken.
Naarmate de overheid vaker met financiele steun moest ingrijpen bij de herstructurering van industriele bedrijfstakken, rees steeds meer de behoefte aan
bedrijfstaksorganen die daarbij als medespeler zouden kunnen of moeten
fungeren. Men wilde er van af zich steeds met ad hoc constructies te moeten
behelpen.
Ook het ministerie van Landbouw en Yisserij had wensen op PBO-gebied.
Daar wilde men komen tot een sterke vereenvoudiging van het bestaande
patroon der verticale produktschappen.
Zo kwam het op 10 december 1976 tot een adviesaanvraag van minister
Boersma aan de SER, mede namens de ministers van Landbouw en Visserij
en van Economische Zaken. Aan de SER werd gevraagd zich te bezinnen
zowel op de structuur als op de bevoegdheden van de PBO, en we! het eerst in
de landbouw- en voedselvoorzieningssector. De adviesaanvraag bevatte wat
dit laatste punt betreft ook een concreet vereenvoudigingsvoorstel, waarbij
het aantal produktschappen werd teruggebracht tot vijf. De op te heffen produktschappen zouden afdelingen moeten worden van de overblijvende produktschappen. Deze zouden we! wat sociale bevoegdheden kunnen krijgen.
Het was in zekere zin jammer, dat de landbouw- en voedselvoorzieningssector in deze adviesaanvraag zo op de voorgrond werd getild. Daardoor
werd de aandacht enigszins afgeleid van de hoofdzaak. De vakbeweging zag
dan ook niet van eigen acties af. Op 22 december 1976 schreven de Voedingsbonden FNV een ultimatum aan de werkgeversorganisaties in de bestaande
bedrijfslichamen. De laatste moesten toestemmen in meer medezeggenschap
van de werknemersorganisaties, in het bijzonder wat betreft investeringsbeslissingen, anders zou men zich uit de PBO terugtrekken. Het antwoord
werd v66r 15 december 1977 verwacht. Dit ultimatum was min of meer een
slag in de lucht, omdat althans de bedrijfschappen geen enkele bevoegdheid
hadden op het gebied van de investeringen en volgens de wet waarschijnlijk
ook niet zouden kunnen krijgen. Ook de produktschappen hadden zich nooit
rechtstreeks met de ondernemingsinvesteringen bemoeid. Hier zou trouwens
het EEG-verdrag waarschijnlijk moeilijkheden hebben opgeworpen. Er is
dan ook van werkgeverszijde nauwelijks op dit ultimatum gereageerd.
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Het resultaat is echter geweest, dat de Voedingsbonden FNV zich inderdaad uit de besturen van de meeste bedrijfslichamen hebben teruggetrokken.
Hun voorbeeld werd gevolgd door de lndustriebonden FNV, die soortgelijke
ultimatieve eisen hadden gesteld. Alleen de dienstenbonden van de FNV bleven vooralsnog meedoen, evenals de CNV-bonden. Het terugtrekken van de
bestuursleden geschiedde, door na het verstrijken van de zittingsperiode van
een bepaald bestuur geen gebruik meer te maken van het benoemingsrecht.
Op het functioneren van de betrokken bedrijfslichamen had dit weinig invloed, omdat het vergaderquorum volgens de wet gemeten moet warden aan
het aantal zittinghebbende, dat is benoemde !eden. Had men aan de regering
verzocht, ook het benoemingsrecht in te trekken, dan was er een veel moeilijker situatie ontstaan, omdat dan de pariteit van de besturen ook formeel zou
zijn aangetast. Zover wilde men echter kennelijk niet gaan en dit maakte het
voor de regering ook gemakkelijker om in de situatie te berusten. Men hoopte immers, dat het gevraagde SER-advies nog we! een uitweg uit de impasse
zou kunnen geven.
Inmiddels ging het echter met de behandeling van deze adviesaanvraag niet
van een leien dakje. De SER had daarvoor een voorbereidingscommissie benoemd, onder voorzitterschap van prof. W. C. L. van der Grin ten. Het bleek
echter al spoedig, dat de FNV-leden van de commissie niet aan de behandeling van de adviesaanvraag wilden of konden meewerken, wegens het ontbreken van een duidelijk standpunt van de top van die organisatie over het ten
aanzien van de PBO te voeren beleid. Verder was er de verwarrende factor,
dat een subcommissie van de Commissie Ontwikkeling Nationale Economie,
die aan de minister van Economische Zaken advies moest uitbrengen over
het sectorstructuurbeleid, zich ook met de institutionele aspecten daarvan
bezig hield . Een en antler had tot gevolg dat de commissie-Van der Grinten
voorlopig niets deed. Wei werd er een subcommissie ingesteld die de PBOstructuur in de agrarische sector zou bezien, maar ook deze commissie schoot
weinig op.
Ook aan de kant van de regering gingen de zaken enigszins doorelkaar !open, doordat het ministerie van Economische Zaken, vanuit de invalshoek
van het sectorbeleid, belangstelling had gekregen voor bedrijfstaksorganen
en daarover ook door de Tweede Kamer werd benaderd. Reeds in de Nota inzake de selectieve groei had de regering, gezien de intensivering van het sectorbeleid, gewezen op de noodzaak van versterking van het overleg, zowel
binnen de bedrijfstakken als tussen bedrijfstakken en overheid. Een maatschappelijke ,,meso-structuur" werd dringend gewenst geacht. Over de
vormgeving daarvan, met name of deze publiekrechtelijk zou moeten zijn,
werd echter niet gesproken. Dit had dan ook aanvankelijk nog geen
gevolgen.
In 1977 werd het kabinet Den Uy! met minister Boersma opgevolgd door
het kabinet Van Agt, met prof. W. Albeda als minister van Sociale Zaken.
Dit kabinet bracht, zoals bekend, een nota uit inzake de hoofdlijnen van het
financiele en sociaal-economische beleid voor de middellange termijn (de
zgn. nota Bestek '81). Bij de discussies over deze nota in de Tweede Kamer

DERTIG JAAR PUBLIEKRECHTELIJKE BEDRIJFSORGANISATIE

227

op 11 oktober 1978, werd de regering geconfronteerd met twee moties (een
van het lid Lubbers c.s. en een van de !eden Beckers-De Bruijn en Jansen),
waarin de regering werd uitgenodigd om met een voorontwerp van wet inzake
de sectorale samenwerking te komen. Alsof er geen Wet op de Bedrijfsorganisatie en geen adviesaanvraag daarover aan de SER bestond!
Wellicht was men geinspireerd door de gedachten over bedrijfstaksoverlegorganen, neergelegd in het in 1978 verschenen, uit christen-democratische
kring afkomstige rapport ,,Gespreide verantwoordelijkheid" of meer in het
bijzonder door een nota die het CNV reeds in januari 1978 had uitgebracht
over een zgn. kaderwet op de herstructurering, waarin de gedachte werd geopperd om, o.m. voor het overleg met de overheid paritaire bedrijfstakscommissies tot stand te brengen, die tot taak zouden krijgen gegevens te verzamelen en evt. zelfs beslissingen te nemen ter voorkoming van overcapaciteit,
welks beslissingen dan door de overheid algemeen verbindend zouden kunnen warden verklaard. Die gedachten gingen heel duidelijk in de richting van
een prijsgeven van publiekrechtelijke lichamen en van een versterking van
privaatrechtelijke constructies, analoog aan het c.a.o. gebeuren.
De minister van Economische Zaken, Van Aardenne, deed naar aanleiding
van de bovenbedoelde moties een in de tijd min of meer onbepaalde toezegging in de richting van het gevraagde voorontwerp en zegde ook een ,,sectornota" toe, met een nadere studie over de zaak. Hij kon als lid van het kabinet
uiteraard moeilijk om de adviesaanvraag over de PBO heen, welke adviesaanvraag trouwens door zijn collega Albeda op 18 januari 1978 mede
namens hem en de minister van Landbouw en Visserij uitdrukkelijk was
gehandhaafd. Bij deze hernieuwde adviesaanvraag werd (evenals vroeger
staatssecretaris De Meijer had gedaan met de adviesaanvraag van de heer
Schmelzer) de adviesaanvraag Boersma in een ruimer kader geplaatst. Met
nadruk werd verzocht, het advies niet alleen te richten op de landbouw- en
voedselvoorzieningssector, maar de gehele opzet van de PBO opnieuw te
bezien, met name het aantal en de aard van de toekomstige bedrijfslichamen,
alsmede de vraag of er andere organen zouden moeten komen en welke taken
die dan zouden moeten hebben.
Vooralsnog vermocht ook deze adviesaanvraag de SER niet in beweging te
zetten. De door Economische Zaken in gang gezette ontwikkeling ging evenwel verder. Op 27 september 1979 verscheen de door minister Van Aardenne
aan de Tweede Kamer beloofde Sectornota, genaamd Voortgangsnota Economisch Structuurbeleid (Tweede Kamer, zitting 1979/1980, nr. 15818). In
deze nota sprak de regering uit, te willen bevorderen dater in alle bedrijfstakken sectoroverlegorganen zouden komen, te vormen door werkgevers- en
werknemersorganisaties. Deze zouden de overheid moeten helpen bij het
herstructureringsbeleid in de betrokken sectoren. De nieuwe organen zouden
zich bezig moeten houden met:
a) de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden in ruime zin;
b) informatie-uitwisseling tussen ondernemingen;
c) samenwerking op deelterreinen, als kwaliteitszorg en innovatie;
d) contacten met de overheid.
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Een bepaalde organisatievorm werd niet voorgeschreven. Die zouden de betrokkenen zelf mogen kiezen. Er zou geen directe dwang worden toegepast,
maar de oprichting van een overlegorgaan zou we! voorwaarde worden voor
het ontvangen van overheidssteun. Evt. zouden besluiten van de organen algemeen verbindend verklaard kunnen worden.
Deze nota is op 24 maart 1980 behandeld in een openbare vergadering van
de Vaste Commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer. Resultaat:
I. een grote meerderheid van de commissie wilde een wettelijke regeling van
het sector-overleg;
2. de meerderheid wilde echter geen overlegorgaan opleggen tegen de wil de
van de betrokkenen;
3. de meerderheid was v66r privaatrechtelijke overlegorganen, met evt. algemeen verbindend verklaring van gemaakte afspraken;
4. gewenst werd flexibiliteit in de vormgeving met keuzemogelijkheden voor
de sociale partners.
De regeringsnota werd dus substantieel aanvaard. De minister wilde echter
wel eerst het advies van de SER afwachten. Hij zou daarvoor op spoed aandringen. ·
In de Tweede Kamer is de nota als hamerstuk aanvaard, zodat men mag
aannemen dat de Kamer in meerderheid achter de regeringsvoorstellen stond.
Door de verwijzing van de minister naar het gevraagde SER-advies werd de
band met het PBO-gebeuren althans optisch hersteld. Het beloofde rappel
aan de SER is op 3 oktober 1980 verzonden.
De grote vraag is nu deze: wat gaat de SER naar aanleiding van alles wat er
gebeurd is, adviseren? Wat zou de SER kunnen adviseren, nu de gedachten
van regering en Kamer zo uitdrukkelijk gericht zijn op (erkenning van) privaatrechtelijke overlegorganen? Dergelijke constructies zijn natuurlijk mogelijk en hebben altijd al in Nederland bestaan, niet alleen v66r, maar ook na
de instelling van de PBO. Maar men verlaat daarmee wel het terrein van de
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. (Ook al zou men deze constructies een
plaatsje geven in de Wet op de Bedrijfsorganisatie, zoals in 1966 al een keer is
voorgesteld in de vorm van commissies van overleg en samenwerking.) In ieder geval ziet het er naar uit, dat de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie,
zoals die thans in de wet is voorzien, niet verder zal worden uitgebouwd. De
mogelijkheid bestaat zelfs, dat de bestaande bedrijfslichamen en met name
de produktschappen zullen worden ingekrompen.
De derde decade van de PBO in Nederland eindigt dus in onzekerheid. De
SER heeft bij het afsluiten van deze studie nog steeds geen advies uitgebracht. Wei heeft men begin 1980 de twee commissies, die ieder aan een dee!
van de problematiek werkten, samengevoegd. De nieuwe commissie heet
Commissie Sectorstructuurbeleid en sectororganisatie en staat wederom
onder leiding van prof. Van der Grinten.
In de zomer van 1980 heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid eveneens een bijdrage aan de problematiek geleverd. In zijn rapport over plaats en toekomst van de Nederlandse industrie heeft de Raad nl.
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ook een onderdeel gewijd aan de institutionele vormgeving van sectororganen. In het rapport wordt de instelling bepleit van regeringscommissies, met
daaronder ressorterende sectorcommissies (per bedrijfstak), in drie verschillende zwaartevormen. Die laatste commissies zouden richtlijnen moeten
opstellen ten aanzien van de gewenste capaciteit, de gewenste werkgelegenheid, enz. Ten aanzien van de samenstelling worden geen duidelijke aanwijzingen gegeven . Het betreft hier overigens allemaal varianten op reeds van
andere zijden geopperde gedachten.
Desalniettemin heeft de minister van Economische Zaken het nodig geoordeeld, ook over dit rapport weer advies aan de SER te vragen. De SER zou
zijn oordeel nu moeten geven over een kaderwet die alle mogelijke overlegvormen bestrijkt, varierend van lichte privaatrechtelijke organen tot de reeds
bestaande zware publiekrechtelijke lichamen. Dat gaat dus in de richting van
een opgaan van de Wet op de Bedrijfsorganisatie in een ruimere wet.
Het wachten blijft derhalve op het SER-advies. Zo is Nederland de jaren
80 van deze eeuw ingegaan met een steeds zwaarder wordende economische
crisis, maar zonder een adequate bedrijfsorganisatie.
BIJLAGE

De interdepartementale commissie P.B.O.
Bij de vorming van het derde Kabinet Drees, in 1956, werd de zorg voor de aangelegenheden van de PBO ondergebracht bij het ministerie van Binnenlandse Zaken . Dit
ministerie kreeg tevens de aangelegenheden betreffende de bezitsvorming toegeschoven. Een en antler werd ook in de naam van het ministerie tot uitdrukking gebracht.
Het zou gaan heten: Ministerie van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie. De dagelijkse zorg voor de betrokken onderwerpen
werd opgedragen aan een staatssecretaris . Als zodanig werd benoemd drs . W. K. N.
Schmelzer, lid van de K. V.P. en werkzaam op het ministerie van Economische Zaken .
Bij de vorming van bovengenoemd kabinet was uiteraard niet alleen de zgn. stagnatieproblematiek rond de PBO reeds bekend, maar werd tevens onderkend dat op de
onderscheidene ministeries die aanrakingsvlakken hadden met de werkzaamheden van
de nieuw opgerichte bedrijfslichamen, nogal eens verschillend over de PBO werd gedacht en dat met name het overdragen of overlaten van werkzaamheden aan bedrijfslichamen niet overal even vlot verliep. Het was duidelijk dat wat meer coordinatie moest
worden gebracht in de behandeling van PBO-aangelegenheden door de daarbij betrok.ken departementen. Daarom werd bij de kabinetsformatie de afspraak gemaakt dat er
een interdepartementale commissie zou worden ingesteld, waarin regelmatig overleg
zou worden gepleegd over aangelegenheden, betrekking hebbende op de PBO . Het zou
een ambtelijke commissie worden, echter wel onder voorzitterschap van de nieuw te
benoemen staatssecretaris. De taak van de commissie was dus uitdrukkelijk niet het
bevorderen van de totstandkoming van nieuwe bedrijfslichamen, al is wel gesproken
over de mogelijkheden voor de PBO in bv. de bouwsector, de vervoerssector en het
bank- en verzekeringsbedrijf. Oat zou in strijd zijn geweest met het sinds 1950 gevoerde overheidsbeleid, dat er op neerkwam dat de overheid ten aanzien van de totstandkoming van bedrijfslichamen een afwachtende houding innam. Wei zouden de werkzaamheden van de commissie er eventueel toe kunnen bijdragen, dat de bestaande
bedrijfslichamen zich beter zouden kunnen ontplooien.
De interdepartementale commissie van overleg met betrekking tot aangelegenheden
van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, in de wandeling kortweg Commissie
P .B.O. genoemd, werd in het !even geroepen en te haren aanzien zijn regels gesteld bij
ministeriele beschikking van 13 mei 1957, Stcrt. 14 mei 1957, nr. 92.
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De beschikking was ondertekend door de ministers van Algemene Zaken, van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, van Justitie, van Financien, van Verkeer en Waterstaat, van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, van Economische Zaken, van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, en van
Sociale Zaken en Volksgezondheid.
Voorzitter was dus de bewindsman, belast met zaken van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. leder van de bovengenoemde ministers was in de commissie vertegenwoordigd. Daarnaast konden andere dan de genoemde ministers, hetzij op uitnodiging van de voorzitter, hetzij op hun verzoek in overeenstemming met de voorzitter,
een vertegenwoordiger naar de vergaderingen van de commissie zenden, zo dikwijls
daar blijkens de agenda zaken aan de orde werden gesteld welke hun mede aangingen.
Het secretariaat van de commissie berustte bij de afdeling Publiekrechtelijke
Bedrijfsorganisatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie. De commissie zou ten minste eens in de
twee maanden vergaderen. De agenda werd aan alle ministers en staatssecretarissen
toegezonden.
Iedere minister kon aan de voorzitter onderwerpen ter behandeling in de commissie
opgeven. Op last van de voorzitter plaatste de secretaris deze op de agenda. Sinds haar
instelling op 13 mei 1957 tot aan het optreden van het kabinet de Quay op 14 juni 1959
heeft de commissie 14 maal vergaderd; onder het kabinet-De Quay echter slechts 11
maal. De laatste vergadering is gehouden op 29 november 1962.
Het ambtelijke karakter der commissie bracht mee, dat de SER er niet bij werd betrokken en dat herhaalde verzoeken uit de Tweede Kamer om nadere inlichtingen over
het functioneren dan wel de resultaten van de commissie steeds zijn geweigerd. Zo
werd in de memorie van antwoord aan die Kamer inzake de rijksbegroting voor 1962
van het ministerie van Binnenlandse Zaken enz. op een desbetreffende vraag van de
Vaste Kamercommissie onder meer geantwoord, dat ,,tot het nemen van beslissingen
naar aanleiding van hetgeen in de commissie is verhandeld, uitsluitend de betrokken
bewindslieden, c.q . het Kabinet bevoegd zijn. Daargelaten of men, gezien het vorenstaande, kan spreken van door de commissie bereikte ,,resultaten", staat de ondergetekende dan ook nog steeds op het standpunt dat het, gelet op het karakter en de
taak der commissie, niet mogelijk is over hetgeen in de commissie wordt verhandeld
naar buiten mededeling te doen" . Een standpunt dat waarschijnlijk ook thans, na de
inwerkingtreding van de Wet openbaarheid van bestuur, zou zijn ingenomen.
Wie de lijst van de door de commissie PBO behandelde onderwerpen beziet, kan
vaststellen dat de commissie zich met tal van uiteenlopende onderwerpen van meer of
minder belang heeft bezig gehouden. Vele malen kwam het onderwerp ,,afstoten van
overheidstaken naar bedrijfslichamen" aan de orde. Ook is herhaaldelijk gesproken
over de inschakeling van bedrijfsleven bij de uitvoering van wetten en andere overheidstaken. Veel tastbare resultaten heeft dit alles echter niet gehad.
Voorts bleek ook al spoedig, dat de aanrakingspunten die de meeste departementen
met de PBO hadden, slechts minimaal waren. Steeds meer zaken werden uitsluitend
met Landbouw of met Economische Zaken afgehandeld. Aanvankelijk bestond er ook
nog een uitgebreid contact met Sociale Zaken. Toen Sociale Zaken echter in 1%3, onder het kabinet Marijnen, zelf PBO-ministerie geworden was, speelden deze contacten
zich geheel intern af.
Staatssecretaris dr. J. F. G. M. de Meijer, die in 1963 als PBO-bewindsman optrad,
heeft de commissie nooit meer bijeen geroepen. Er is nog even sprake van geweest, de
wijziging van de Wet op de Bedrijfsorganisatie in de commissie te bespreken. Hiervan
is het echter niet meer gekomen. Niettemin wilde de heer De Meijer de commissie niet
opheffen. Hij meende, dat achter zo'n beschikking meer gezocht zou worden dan er in
zat.
Jlesloten werd, de zaak opnieuw te bezien na de totstandkoming van de voorgenomen herziening van de Wet op de Bedrijfsorganisatie. Die wijzigingswet is echter nooit
tot stand gekomen. Daarom is de commissie PBO nooit formeel opgeheven. In feite is
zij dat uiteraard wel.
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK IX
') Misschien niet geheel consequent, want de regering had reeds in eerdere gevallen,
o.a. bij het produktschap voor Pluimvee en eieren, in een disparitaire bestuurssamenstelling berust.
') In totaal zijn er ingesteld 15 produktschappen, 2 hoofdbedrijfschappen en 42 bedrijfschappen. In I959 kwamen, met instemming van de SER, tot stand bi) de wet de
bedrijfschappen voor de detailhandel in alcoholhoudende dranken en voor de detailhandel in aardappelen, groenten en fruit. In deze gevallen kon de SER echter alleen
daarom niet uit eigen beweging een gunstig advies uitbrengen, omdat in deze sectoren
een georganiseerde werknemersvertegenwoordiging geheel ontbrak. Feitelijke tegenstand was er dus niet.
') Zitting I960/6I, stuk 6388.
') Ondanks het feit dat bij de vaststelling van de Wet op de Bedrijfsorganisatie reeds
een amendement Cornelissen inzake rechtstreekse verkiezingen met 74 tegen 10 stemmen was verworpen (Handelingen Tweede Kamer I949/50, biz. 204 e.v.).

x
NEDERLANDSE ZIJDETEELT IN DE TWINTIGSTE EEUW
Een onuitroeibaar geloof
door
H.F. J.M. VAN DEN EERENBEEMT
lnleiding
Na in eerder verband te hebben geschreven over de proeven met een inheemse zijdeteelt in de !Se en 19e eeuw') meenden wij, dat na 1875 de gedachte aan de introductie van een Nederlandse zijdeteelt definitief van de
baan was. Groot was dan ook onze verrassing, toen wij min of meer bij toeval ontdekten, dat ook in onze eeuw dit streven weer na voren is gekomen.
Men zou denken, dat na de uiteindelijk mislukte proeven in de 18e en 19e
eeuw geen pogingen meer in die richting ondernomen zouden worden.
De laatste belangrijke proef was tussen 1866 en 1873 opgezet door de
Amersfoortse arts Fock die zijn ervaringen vastlegde in een brochure die in
1873 uitgegeven werd door de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid
en Handel te Haarlem '). Nog in hetzelfde jaar verscheen bij Loosjes te Haarlem een tweede, herziene druk. Dit wijst wel op de belangstelling in den lande
voor het onderwerp. Na allerlei plannen die in de loop van 1873 naar voren
werden gebracht, trad zeer plotseling vanaf 1874 een windstilte op, die deed
vermoeden dat de zaak betreffende de zijdecultuur was opgegeven.
Toch is dit beeld niet juist. Immers in 1876 gaf de gepensioneerde majoor
A. Glimmerveen bij drukkerij Laurens van Hulst te Kampen een beknopte
publikatie over deze materie uit. De auteur pleit hierin voor een zijderupsenteelt op niet te grote schaal en we! in de vorm van nevenbedrij f vooral in huisgezinnen met kinderen '). Dan ,,levert de cultuur veel aangenaams, weinig
bezwaar en geen onkosten op". Hoewel deze bejaarde militair zich beroept
op een meer dan vijftigjarige ervaring, blinken zijn adviezen niet uit door
exactheid. Hij zet zich duidelijk af tegen allerlei wetenschappelijke verhandelingen die eerder over deze zaak verschenen waren. Hij richt zijn brochure
vooral op de beginneling met de zijdeteelt, zodat dit ook de simpelheid van
de tekst verklaart. Dit werkje is niet als een verdere stap, volgend op de fundamentele arbeid van Fock, te beschouwen maar meer als een wat verlaat
echo-effect op de vele plannen en projecten van rond 1870 in ons land. De
wens van Glimmerveen met zijn publikatie een steentje te hebben bijgedragen
,,aan het grootsche gebouw: bevordering der zijdecultuur in Nederland" is
dan ook een illusie gebleken.
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Zijdeteelt als bezigheidstherapie op Bronbeek
Voorzover ons tot nu toe bekend is, verdwijnt de inlandse zijdeteelt na
1876 uit de gezichtskring van de tijdgenoot. Het eerste nieuwe geluid dat hierover te vernemen valt, dateert van 1908. In dat jaar start op het terrein van
het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen ,,Bronbeek" te Arnhem de zijdeteelt als bezigheidstherapie voor aldaar verblijvende invalide militairen.
Nadat enkele jaren eerder twaalf witte moerbezieboompjes op het terrein
waren aangeplant, die het zeer goed bleken te doen, was in de zomer van 1908
,,op zeer kleine schaal" de eerste proef genomen, die uitstekend lukte. Zelfs
werd een geringe hoeveelheid zijde met deze teelt van zijderupsen gewonnen.
De gunstige uitslag betekende voldoende stimulans om met het experimenteren door te gaan. Het aantal moerbeziebomen werd met een vijftigtal uitgebreid. In 1909 vond opnieuw een proef plaats. Men slaagde erin 3 a 4000 rupsen groot te brengen, tot cocons te doen verpoppen en daarvan de zijdedraad
af te haspelen. Het werd als een mooie bezigheid gezien ,, voor meerdere
invaiiden om hun tijd te kunnen doden" ').
Dank zij het voorspoedig groeien van de moerbezieboompjes waardoor
men de beschikking over meer blad kreeg, had men voldoende voedsel om in
1910 en 1911 circa 5000 rupsen op te kweken. In 1912 zakt het aantal iets terug maar in de periode 1913-1917 loopt dit weer op tot 5000 per jaar. Meer
wil men ook niet, omdat ,,een en ander slechts dient om bezigheid en afleiding te verschaffen" ' ).
De eitjes, waaruit de zijderups voortkomt, werden uit ltalie betrokken.
Het is de heer R. A. Polak, directeur van het Insectarium van Artis te
Amsterdam, die daarbij bemiddelend optreedt. Ook zorgt hij wel voor toezending van eitjes van de Chinese zijdevlinder. Wanneer op het eind van de
Eerste Wereldoorlog de aanvoer uit ltalie stokt, vindt men een oplossing
door een aantal cocons zich tot vlinder te Iaten ontwikkelen om zodoende na
paring zelf eitjes te verwerven. Deze blijken echter in het algemeen van niet
zo goede kwaliteit te zijn. Na de oorlog ontvangt men in 1920 door tussenkomst van de heer C. Bok te Yelp een partij van 50.000 eitjes van de ltaliaanse zijdevlinder. Door deze royale toevoer had men in dat jaar een buitengewoon groot aantal zijderupsen. De teelt daarvan trok ook de belangstelling
van de bezoekers van het museum Bronbeek ' ). Sedert 1920 waren het C. Bok
en R. A. Polak die voor de jaarlijkse levering van eitjes zorgden.
Door de slechte weersgesteldheid in de zomer van 1922 en 1923 stierven vele zijderupsen. Over 1928 wordt opgemerkt: ,,de zijderupsenteelt is als gewoonlijk tot attractie voor de bezoekers in werking" . Het attractieve school
met name in het inspinnen van-de rupsen tot cocon. Toen wegens het slechte
weer in 1927 slechts enkele rupsen zich verpopten en hierdoor het voornaamste van de aantrekkingskracht op de bezoekers verloren was gegaan,
werd de zijderupsenafdeling van het museum dat jaar voortijdig voor het
publiek gesloten ' ).
Werden de eitjes van de zijdevlinder zoals reeds opgemerkt gewoonlijk uit
Halie ontvangen, in 1930 treedt voor het eerst de Nederlandsche Heidemaat-
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schappij voor het voetlicht door gratis een partij eitjes van een andere soort
zijdevlinder te leveren ' ). In 1936 werden door tussenkomst van de Heidemaatschappij de eitjes voor de zijderups uit Frankrijk betrokken '). Daarna
komen de eitjes weer uit ltalie.
Tijdens de oorlogsjaren 1940-1944 trok de zijderupsenafdeling grote
belangstelling van de kant van de bezoekers aan het museum. In 1945 stokt
echter de zaak, waarbij verwezen wordt naar de moeilijke tijdsomstandigheden. Pas in 1949 zijn er weer zijderupsen aan het werk te zien. In 1952 wordt
het museum gereorganiseerd, waarna het enige tijd stil is, wat betreft de zijdeteelt. In 1956 wordt besloten ,,de tentoonstelling van zijderupsencultuur"
weer in de Orangerie op gang te brengen 10 ). Enkele jaren later, namelijk in
1958 valt toch definitief het doek. Dan wordt de beslissing genomen ,, wegens
het gemis aan een oud-militair die geschikt is het publiek voor te lichten inzake de zijderupsenteelt", de desbetreffende ,,expositie" die jaarlijks in de
zomermaanden plaats vond, op te heffen 11 ). H.iermee was een traditie van
vijftig jaar oud opgehouden te bestaan. Op de zolder van het museum bevindt zich nog een toestel tot het afhaspelen van de zijdedraad der cocons als
een relict van een activiteit in vroeger jaren. Wat er met de gewonnen zijdedraad in de hier besproken periode is gebeurd, konden wij niet achterhalen.
Proeven met de zijdeteelt door de Nederlandsche Heidemaatschappij
Lag het voorgaande op het vlak van het verschaffen van bezigheid, enigszins hiermee verwant waren de stappen die van de kant van de Nederlandsche
Heidemaatschappij te Arnhem werden genomen op het terrein van de zijdeteelt. Als motivatie om hiermee te beginnen noemde de directie de wet van
1919, waarbij de 8-urige werkdag in ons land werd ingevoerd. Men nam aan,
dat hierdoor meer vrije tijd zou ontstaan die gebruikt kon worden voor het
verrichten van nevenactiviteiten. Mede door contact met het eveneens te
Arnhem gelegen Bronbeek waar al geruime tijd de zijdeteelt met succes
beoefend werd, ontstond bij de directie de overtuiging, dat het moment uitermate geschikt was voor een introductie op grote schaal van de zijdeteelt in
Nederland. In de periode 1920-1924 werden in de tuinen van de maatschappij
te Arnhem proeven genomen met de kweek van moerbeistruiken en met de
teelt van zijderupsen ,,die heel behoorlijk slaagden" 12 ).
Toch is de Nederlandsche Heidemaatschappij niet op de ingeslagen weg
voortgegaan, omdat de omstandigheden anders verliepen dan aanvankelijk
voorzien was. Zo maakte de rijksoverheid al in 1921 een einde aan de eerder
ingevoerde verkorting van de arbeidsweek. Het vroegere uitgangspunt van
opvullen van de vrij gekomen arbeidstijd verviel hiermee. Ook was de malaise
die sedert midden 1920 het economisch !even teisterde, geen vruchtbare basis
om iets nieuws te introduceren. Met name de structurele moeilijkheden die
zich in de jaren twintig in de agrarische sector voordeden, maakten de ontvankelijkheid voor een project dat niet meteen winst zou brengen, bepaald
niet groot. Vervolgens gold als meer specifiek argument voor de directie van
de Nederlandsche Heidemaatschappij om de proeven niet te continueren, de
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overweging, dat de afzet, waartoe men in die tijd geheel op het buitenland
was aangewezen, alleen dan goed mogelijk zou zijn, wanneer grote partijen
zijderupscocons van hoge kwaliteit konden worden aangeboden. Daarvoor
was nodig een zijdeteelt ,,als huisindustrie bij den kleinen boer" tot stand te
brengen, die een voldoende grote omvang had. Dit eiste een dergelijk uitgebreide organisatie, dat de directie van mening was de daaraan verbonden
moeite en kosten niet voor haar rekening te kunnen nemen ").
Gezien de in het voorgaande genoemde overwegingen waren de proeven
met de zijdeteelt na 1924 gestopt. Enige jaren later kwam A. van Itallie uit 'sGravenhage bij de directie van de Heidemaatschappij op bezoek om te spreken over de invoering van de zijdeteelt in Nederland. Van Itallie was eerder
bij de handel in zijde betrokken geweest en was zeer vertrouwd met wat er in
de zijde-industrie omging. Van de technische aspecten van de zijdeteelt had
hij diepgaand studie gemaakt. Ook had hij kennis genomen van wat er op dit
terrein in de afgelopen jaren in Duitsland verricht was. Hij stelde dat afzet
van cocons, ook in kwanta van bescheiden omvang, naar Duitsland zeer wel
mogelijk was. Uit de gevoerde besprekingen kwam als conclusie naar voren,
dat de oprichting van een vereniging ertoe zou kunnen leiden, dat binnen
afzienbare tijd een behoorlijk aantal mensen, over het gehele land verspreid,
zich met de zijdeteelt zou gaan bezig houden 14 ).
Gesteund door de positieve reactie van de zijde van de Heidemaatschappij
die ten behoeve van de administratie ruimte en mankracht ter beschikking
stelde en tevens assistentie aanbood ten behoeve van de technische begeleiding van de te ondernemen experimenten, ging Van Itallie op zoek naar
medestanders voor zijn plannen. Als het instrument bij uitstek om deze te
verwezenlijken beschouwde hij het tot stand brengen van een vereniging van
ge'interesseerden in het opstarten van een Nederlandse zijdeteelt. Voor het
verwezenlijken van dit ideaal werd hij ,,de enthousiaste voorvechter" " ).
Nederlandsche Zijdeteelt Vereeniging

Een poging die eveneens was gericht op de introductie van de zijdeteelt op
nationaal vlak om daardoor voor een aantal mensen extra bestaansmogelijkheden te scheppen, was het initiatief dat op 21 september 1929 plaats vond.
Een groep van drie, narnelijk A. van Itallie, T. van Maanen, adjunctdirecteur van de Ned. Heide Mij ., en J . P. van Lonkhuyzen, directeur van
genoemde maatschappij, gaf hiertoe de stool. Zich presenterend als voorlopig comite hadden de initiatiefnemers op die datum een bijeenkomst uitgeschreven. Naar deze vergadering, in Arnhem gehouden, waren circa 70
gelnteresseerden gekomen. Daar vie! het besluit tot oprichting van de
Nederlandsche Zijdeteelt Vereeniging, gevestigd te 's-Gravenhage. Naast de
drie eerder vermelde personen werden in het bestuur gekozen I. J . lbelings uit
' s-Gravenhage en jhr. G. F. van Tets van Goidschalxoord te Zeist. Het eerste
jaar steeg het aantal !eden al tot 152 ' 6 ) .
Deze vereniging had in de eerste plaats ten doe! het invoeren en bevorderen
van zijdeteelt in Nederland en te trachten met alle wettige middelen ,,dezen
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tak van nijverheid tot hoogen bloei te brengen in het belang der welvaart van
ons land". Het is van betekenis er op te wijzen, dat dit initiatief genomen
werd, voordat de crisis in oktober 1929 uitbrak. Toen werden alle mogelijkheden aangegrepen om de economische moeilijkheden enigszins te temperen.
Klaarblijkelijk staat de ondernomen activiteit, wat het uitgangspunt betreft,
Ios van de perikelen die de depressie later zou oproepen. Waarom juist in
1929 de gedachte aan het introduceren van een binnenlandse zijdeteelt weer
naar boven komt, blijft in de nevelen verborgen. Het is in ieder geval een
startpunt geworden voor vele activiteiten in de jaren dertig, zoals wij nog
zullen bespreken.
Het hiervoor aangegeven doe! van de nieuwe vereniging zou verwezenlijkt
dienen te worden door:
1. het geven van adviezen, het verstrekken van inlichtingen aangaande de
teelt van zijderupsen en het kweken van moerbeiplanten;
2. het houden van voordrachten, vergaderingen en tentoonstellingen;
3. het eventueel steunen of uitgeven van een tijdschrift en het verspreiden
van geschriften, waarvan de inhoud gewijd is aan de zijdeteelt;
4. samen te werken met maatschappijen, verenigingen en inrichtingen, die
instemmen met het doe! der Vereeniging;
5. het verlenen van bemiddeling bij de aanschaf van benodigdheden en bij de
afzet van produkten;
6. het opleiden van deskundig personeel;
7. het inrichten en in stand houden van een bibliotheek en een museum").
De contributie voor de !eden bedroeg tenminste/ 3,- per jaar. Wie jaarlijks
f 5,- of meer betaalde, kon als begunstiger worden aangemerkt. Op voordracht van het bestuur was het mogelijk !eden van verdienste te benoemen. In.
gemeenten waar tenminste zes !eden van de vereniging woonden, kon een afdeling opgericht worden 1' ) . De vereniging werd opgericht voor een termijn
van 29 achtereenvolgende jaren en 11 maanden, te rekenen vanaf de datum
van oprichting, zijnde 21 september 1929, en derhalve eindigend op 21
augustus 1959. Zolang er nog twintig !eden waren, die aan de zijdeteelt
deelnamen, zou de vereniging niet tussentijds ontbonden kunnen worden 19).
Het secretariaat werd ondergebracht in het gebouw van de Nederlandsche
Heidemaatschappij te Arnhem.
Als secretaris van het bestuur trad op M. de Koning, werkzaam bij de
Nederlandsche Heidemaatschappij. Voorzitter was A. van ltallie uit
's-Gravenhage. Orie van de vijf bestuursleden hadden banden met de Heidemaatschappij. Van ltallie was een zeer actieve figuur. Hij trok reeds kort na
de oprichting van de vereniging door het land voor het houden van lezingen.
Zo hield hij in 1930 ten behoeve van de leerlingen van de Textielschool te
Tilburg een voordracht onder de titel ,,Zijdeteelt", toegelicht met film en
Iichtbeelden 20 ). Eveneens gaf hij kort na de start een brochure van 38 bladzijden uit Handleiding voor de zijdeteelt. Gezien het feit dat in 1932 een tweede
druk van dit werkje verscheen en in 1939 een derde herziene druk, mag men
we! stellen, dat er belangstelling voor was").
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In een voorwoord, zowel op de tweede als op de derde druk, schrij ft J. P.
van Lonkhuyzen, directeur van de Nederlandsche Heidemaatschappij, dat
niet meer bewezen behoeft te worden, dat zijdeteelt in ons land mogelijk is.
Daarvan is in het verleden al blijk gegeven. Hij typeert de zijdeteelt als nevenbedrijf: ,,een aardig werk, dat de huiselijkheid bevordert en, indien er slechts
de noodige zorg aan besteed wordt en de omstandigheden gunstig zijn, een
dikwijls welkome bijverdienste kan geven". Het is duidelijk, dat wij hier in
.de crisisjaren zijn, die de beoefening van de zijdeteelt in een apart licht plaatsen, namelijk dat van een broodnodig additioneel inkomen.
De band met de Nederlandsche Heidemaatschappij, die reeds werd gesignaleerd, kwam tevens tot uitdrukking, doordat J. P. van Lonkhuyzen, directeur van die maatschappij, vice-voorzitter van het bestuur van de vereniging
was. De personele relatie tussen de Nederlandsche Zijdeteelt Vereeniging en
de Heidemaatschappij was bovendien zichtbaar, doordat T. van Maanen,
eveneens betrokken bij de directie van de Heidemaatschappij, ook
bestuurslid van de vereniging was. M. de Koning, mede-auteur van A. van
Itallie bij het uitgeven van de derde druk van de Handleiding, was als houtvester bij de Heidemaatschappij werkzaam 22 ). De band tussen beide organisaties zou in de latere jaren zeer expliciet blijven bestaan.
In een brief van 21 februari 1931 van het bestuur van de Nederlandsche
Zijdeteelt Vereeniging aan de minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw wordt een tipje van de sluier die ligt over de ontstaansgeschiedenis opgelicht. In dit schrijven wordt gesteld, dat ,,de oprichting van deze vereeniging het gevolg was van voorloopige proeven met de teelt van den moerbei en
het kweeken van zijderupsen". Deze proeven waren uitgegaan van de Nederlandsche Heidemaatschappij . Na het tot stand komen van de NZV hadden
circa veertig !eden dit initiatief overgenomen en hadden in de loop van 1930
met goed resultaat geexperimenteerd met de zijdeteelt. Daarbij was gebleken,
dat de teelt van zijderupsen bij de loonsverhoudingen zoals die op het platteland met name op de zandgronden golden, alle kansen bood op een bedrijfsexploitatie met behoorlijk rendement. Voorwaarde was dan wel, dat de teelt
,,met kennis van zaken en de noodige zorg wordt uitgeoefend". Aan uitbreiding van het ledental, in 1931 ongeveer 150, had men niet direct behoefte.
Het bestuur wilde juist alle energie besteden om voorlichting te geven aan een
betrekkelijk beperkt aantal telers. Indien dezen succes boekten, zou dit verdere uitbreiding van de zijdeteelt vergemakkelijken. De financiele positie van
de jonge vereniging liet echter niet toe om de zaak dusdanig aan te pakken als
nodig werd geacht. Daarom vroeg het bestuur aan de rijksoverheid subsidie
om iemand te kunnen aantrekken, die zich in het buitenland betreffende de
zijdeteelt op de hoogte zou kunnen stellen en die op basis van de daar verworven kennis de kwekers in Nederland voorlichting zou kunnen geven. Een dergelijke consulent zou van onschatbare betekenis kunnen zijn ").
Op 4 maart 1931 had voorzitter Van ltallie in Den Haag een onderhoud
met I. G. J. Kakebeeke, inspecteur van de landbouw, verbonden aan het departement van Landbouw. Tijdens dit gesprek werd gewezen op de vorderingen in Duitsland met de zijdeteelt gemaakt en op de bereidheid van circa 120
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leden van de vereniging zich actief met de zijdeteelt bezig te houden. Waar de
moerbeistruik in ons land goed kon gedijen, de zijderupsen in stallen en schuren geteeld konden worden en de wereldproduktie van zijdecocons 40 miljoen kg in 1929 had bedragen, was de conclusie dat ,,het hier zal gaan" 24 ).
Naar aanleiding van de positieve reactie op het gesprek van 4 maart ontving op 31 maart 1931 de heer Kakebeeke een specificatie van het door het
bestuur aangevraagde subsidie voor het jaar 1931. Voor onderzoek naar de
zijdeteelt in het buitenland en ten behoeve van steun aan financieel niet voldoende draagkrachtige zijdetelers werd een post van f 1000,- opgevoerd.
Voor salaris van een tijdelijke inspecteur, belast met controle van de teelt en
met het geven van adviezen, f 500,-. Voor reis- en verblijfkosten van deze
functionaris werd/ 1000,- uitgetrokken. Kortom een totaal van/ 2500").
Op het departement rees bij de ambtenaren echter de vraag , , of we voor dit
geheel nieuwe doe! in dezen tijd rijkssteun kunnen toezeggen" 26 ). De visie
was van niet. Naar buiten werd echter geen uitspraak gedaan, zodat het
bestuur van de Nederlandsche Zijdeteelt Vereeniging op 28 mei 1931 opnieuw
een brief naar de minister schreef, waarin het verzoek herhaald werd de
subsidie-aanvrage ernstig in overweging te nemen. In dit schrijven stelden
voorzitter en secretaris dat ,,nu onder de slechte economische omstandigheden bijna iedere industrie in Nederland achteruit gaat en werkloosheid iederen dag vermeerdert, wij het van zeer groot belang achten, dat een nieuwe industrie wordt gesteund". Immers van de bevordering van de zijdeteelt in Nederland zou een werkverruimend effect uitgaan. Met name het tweede proefjaar, 1931, kwam naar de mening van het bestuur in het bijzonder in aanmerking voor financiele steun. Indien dat werd gerealiseerd, was de verwachting
,,dat in 1932 velen in Nederland zullen overgaan tot het aanvangen met deze
teelt". De resultaten van het eerste proefjaar in 1930 waren dusdanig, dat de
overtuiging had post gevat, dat een te verlenen subsidie een stimulans zou
zijn om de zijdeteelt in Nederland in de toekomst met succes te kunnen beoefenen. Hierdoor zou de werkloosheid worden verminderd 27 ).
Naar aanleiding van de hiervoor aangehaalde brief moest de minister nu
wel kleur bekennen. Deze berichtte dat hij, hoezeer ook overtuigd van het
belang van een Nederlandse zijdeteelt, toch ,,in verband met de uiterste
zuinigheid die thans met 's Rijks middelen moet worden betracht" tot zijn
spijt geen mogelijkheid zag de gevraagde subsidie toe te kennen ").
Naast het activeren van particulieren en gemeentebesturen tot het beproeven van de zijdeteelt zag het bestuur van de Nederlandsche Zijdeteelt Vereeniging ook mogelijkheden hiertoe in bezigheidstherapie binnen de inrichtingen voor zwakzinnigen. Een daarvan was de Dr. Mr. Willem van den BerghStichting te Noordwijk-Binnen. Deze in 1923 tot stand gekomen inrichting
telde eind 1933 een aantal van 319 patienten. In de loop van laatst genoemd
jaar werd op het terrein van de stichting een perceel van 3 I• hectare met moerbeiheesters beplant. Een schuur werd ingericht tot de opkweek van zijderupsen. Het bleek dat zwakzinnige kinderen in staat waren een dee! van de werkzaamheden met goed gevolg te verrichten. Een grote bijdrage ,,om de teelt
uitmuntend te doen slagen" werd geleverd door A. van ltallie, de voorzitter
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van de NZV. Deze organisatie had alle belang bij een goed verloop van het
ondernomen experiment, omdat dit project tevens als modelbedrijf gold om
de !eden van de vereniging te kunnen tonen hoe de zijdeteelt het best kon
worden aangepakt. Vandaar ook de schenking door de vereniging van enkele
duizenden moerbeiheesters aan het bestuur van de stichting. Waarschijnlijk
is het experiment later niet verder voortgezet, omdat de bronnen na 1933
hierover geen gegevens meer verschaffen 29 ).
De NZV had in 1934 in het gehele land !eden, uitgezonderd in de provincie
Groningen. Sedert de oprichting in 1929 had de vereniging circa 75.000 moerbeistruiken aan belangstellenden geleverd. In 1935 had men nog een voorraad
van 50.000 planten. Was in 1934 een aantal van 49.600 eitjes van de zijdevlinder onder de !eden gedistribueerd, een jaar later was dit opgelopen tot
104.400 eitjes. De oogst aan cocons bedroeg in 1934 slechts 15 kg, heel wat
minder dan de duizenden kilo's die nodig waren, voordat aan de oprichting
van een zijdefabriek gedacht kon worden. De geproduceerde zijdecocons
werden afgenomen tegen/ 1,50 a/2,- per kg. Deze afzetprijs was veel ongunstiger dan die in de jaren 1930 en 1931, toen deze respectievelijk/ 9, 70 en
f 5, 75 bedroeg' 0 ). Aangezien f 3,- per kilo het absolute minimum was om
uit de kosten te komen, betekende de daling van de prijs voor de cocons een
ernstige handicap voor de zijdeteelt op het moment dat deze na jaren van verkenning en voorzichtig op kleine schaal experimenteren enigszins van de
grond begon te komen. In plaats van winst te behalen werd er nu verlies geleden, dat van de kant van de vereniging geen financiele compensatie kreeg.
Deze economische tegenvaller kon niet goedmaken de sociale wenselijkheid
die alom werd gehecht aan het belang van het invoeren van nieuwe vormen
van werkgelegenheid ter bestrijding van de werkloosheid. Alleen met regeringssubsidie zou de kloof tussen werkelijke en gewenste prijs gedicht kunnen
worden. Voor dit avontuur in het perspectief van mogelijk betere prijzen in
de toekomst wilde de nationale overheid echter geen geld beschikbaar stellen.
Ook de NZV voelde niets voor een financiele suppletie tot aan de kostprijs
om de produktie tenminste kostendekkend te maken. Deze houding riep in
den lande kritiek op, omdat velen meenden, dat dit we! door de vereniging als
propagandiste voor de zijdeteelt diende te geschieden. In feite was immers de
gehanteerde taktiek meer die van een producent c.q. handelaar.
In 1935 bedroeg de prijs op de wereldmarkt voor een kilo zijdecocons zelfs
f 1,-. Kortom een prijs die ver beneden de produktiekosten lag. Gezien het
experimentele karakter van de zijdeteelt in de voorafgaande jaren was het
voor de NZV erg moeilijk exacte gegevens te verkrijgen, hoe de kosten zouden liggen bij een normale bedrijfsgrootte en de daarbij behorende
exploitatie-omstandigheden. Door de tot dan op kleine schaal beoefende zijdeteelt was het niet mogelijk inzicht te verwerven in de bedrijfskosten bij een
meer macro-gerichte aanpak. Ook in de jaren dertig was men zich bewust niet
met iets geheel nieuws bezig te zijn. In artikelen in de pers werd gewezen op
de experimenten met betrekking tot de zijdeteelt, die op het eind van de achttiende eeuw door Van Hasselt in Gelderland waren ondernomen. Ook de
pogingen in het werk gesteld in het tweede kwart van de negentiende eeuw om
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Nederland onatbankelijk te maken van de import van buitenlandse zijde,
waren niet in de vergetelheid geraakt ") .
Om een scherper inzicht te verwerven in het kostenpatroon van de zijdeteelt op zakelijke wijze beoefend, kwam bij het bestuur van de Nederlandsche Zijdeteelt Vereeniging de wens naar voren een proefbedrijf te stichten.
Juist omdat de zijdeteelt tot dan veelal als lietbebberij was beoefend, was het
moeilijk een goed beeld te krijgen van wat aanleg en exploitatie nu in feite
aan geld eisten. In een notitie van secretaris M. de Koning aan voorzitter A.
van Hallie d.d. 8 maart 1935 schatte deze de aanlegkosten van een proefbedrijf van 0,9 hectare groot op ruim vijtbonderd gulden. In het eerste jaar
zou het exploitatietekort/ 290,- bedragen, in het tweede en derde jaar resp.
f 250,- en f 220,-. Deze afname werd berekend op basis van stijging der
produktie, waardoor de kostprijs per eenheid produkt ( = l kg cocons) zou
dalen. Naarmate de omvang van een zijdeteeltbedrijf groter zou worden, zou
het negatief verschil tussen produktiekosten en handelsprijs minder worden.
Voor het bepalen waar ergens dit kritisch omslagpunt lag, was de stichting
van een proefbedrijf onontbeerlijk").
De problematiek van de rentabiliteit van het zijdeteeltbedrijf kwam eveneens aan de orde in een brief van de directie van de Nederlandsche Heidemaatschappij aan de inspecteur van de Tuinbouw en het Tuinbouwonderwijs, ir. A. W. van de Plassche. Deze functionaris van het departement van
Landbouw en Visserij had bij schrijven van 2 september 1935 de directie van
genoemde maatschappij uitgenodigd haar visie te geven op de vraag ,,of de
aankweek van zijderupsen hier te lande eenig perspectief biedt" . Gezien het
feit dat de Heidemaatschappij in de voorafgaande jaren propaganda had
gemaakt voor de teelt van zijderupsen en bemiddeling had verleend bij het
uitplanten van moerbeziestruiken, vie! een ontkennend antwoord niet te
verwachten. In het antwoord wees de directie van de Heidemaatschappij er
op dat bij aanplant van jonge struiken het jaren duurde, voordat voldoende
blad aanwezig was voor de zijdeteelt in het groot. Intussen was met oudere en
tevens duurdere planten de kweek van zijderupsen in het klein opgezet in het
kader van een leerproces. Deze plausibele aanpak had toch ook weer zijn nadelen, omdat ,,daardoor de zijdeteelt eenigszins gestuurd is in de richting van
lietbebberij" . Verder bond een teelt in het klein de mensen even sterk op
werk- en zondagen aan huis dan bij een aanpak in het groot. Bij een bescheiden opzet stond bij alle moeite er geen noemenswaardig financieel resultaat
tegenover. Een antler bezwaar was, dat de belangstelling tot dan niet uit de
hoek was gekomen van de kleine boer. Van die zijde zou toch de interesse
getoond moeten worden, omdat de zijdeteelt over vrijwel de gehele wereld
een nevenbedrijf was, uitgeoefend in de vorm zoals bij de pluimveeteelt op
vele boerderijen. Het zouden de Nederlandse land- en tuinbouwers dienen te
zijn die de zijdeteelt zouden moeten aanpakken ").
In december 1935 gaf het bestuur van de Nederlandsche Zijdeteelt Vereeniging, daartoe uitgenodigd door inspecteur Van de Plassche, zijn visie op de
maatregelen die zouden moeten worden getroffen om met vertrouwen de zijdeteelt in Nederland te gaan uitbouwen. Als uitgangspunt stelde het bestuur,
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dat eerst in grote omvang stekken van de moerbeiplant uitgezet moesten worden. Pas wanneer de struiken minstens zes jaren oud waren, zou de zijdeteelt
in voile omvang kunnen worden toegepast. Hier wordt de vinger op de zwakke plek gelegd . De ge·interesseerden wilden de kweek van de moerbeistruik en
de teelt van de zijderups vrijwel tegelijk beoefenen. Tussen de eerste en de
tweede fase diende echter een ruime tijdspanne te liggen. Door ongeduld en
behoefte aan direct zichtbaar financieel resultaat werd deze pauze niet in acht
genomen. Daarbij kwam dan nog de ongelukkige omstandigheid, dat de prijzen voor ruwe natuurzijde een duidelijk afnemende tendens vertoonden.
Hierdoor was ,,elke loonende teelt ten eenenmale uitgesloten". Wilde men
derhalve de zijdeteelt in Nederland in stand houden, dan was compensatie
van de daarbij geleden verliezen absoluut nodig. Deze toeslag zou uit
rijksmiddelen moeten komen. Uitgaande van de overweging dat een gegarandeerde opbrengst van/ 2,50a/3,- per kilogram cocons het minimum was
om boeren te brengen tot het ondernemen van de zijdeteelt, betekende dit dat
de regering het verschil tussen deze opbrengstprijs en de marktprijs (j 1,- of
lager per kilogram cocons) zou bijpassen. Wat zou dit in totaal aan de rijksoverheid dan gaan kosten? Het bestuur meende dat alleen in aanmerking
kwamen kwekers die 100 kg per jaar produceerden, dus zij die een halve tot
een hele hectare grond met moerbeistruiken hadden beplant. Wanneer er nu
100 kwekers zouden zijn die ieder 100 kg cocons produceerden, zou dit een
totaal opleveren van 10.000 kg en een toeslag van f 20.000 per jaar betekenen . Een tegemoetkoming van twee gulden op elke geproduceerde kilo
cocons in de eerste jaren van de kweek betekende een opbrengstgarantie van
f 2,50a/3,- per kilogram. Zouden honderd kwekers de geplande produktieomvang halen, dan was naar de mening van het bestuur zonder meer een
solide grondslag gelegd voor de zijdeteelt in Nederland.
Met instemming had het bestuur kennis genomen van het besluit van de minister van Landbouw om de rijksconsulent voor de bijenteelt te Wageningen,
dr. ir. A. Minderhoud, tevens met de zorg voor de zijdeteelt te belasten. In
eerste instantie zou deze een inventariserend onderzoek doen naar de stand
van zaken in Nederland. Daarnaast zou studie naar een aantal aspecten van
de zijdeteelt volgen om tot een zo verantwoord mogelijke aanpak te komen.
Voor het geval de regering niet zou kunnen besluiten tot het verstrekken
van een financiele toeslag aan de zijdetelers, bepleitte het bestuur in ieder
geval de mogelij kheid te openen een proefbedrij f tot stand te brengen ,, van
normale grootte". De daaraan verbonden kosten voor het rij k werden zelfs
in de moeilijke omstandigheden van de crisisjaren niet als onoverkomelijk
gezien ").
Van al de hiervoor besproken voorstellen kwam voorlopig niets terecht.
Naast de bezuinigingspolitiek van het kabinet in die jaren speelde ook een rol
de tweespalt tussen de verscheidene organisaties in den lande op het terrein
van de zijdeteelt. Welke partijen zich hiermee bezig hielden, zal verder nog
besproken worden. In ieder geval maakte dit het de rijksoverheid moeilijk te
bepalen, wie de meest geeigende gesprekspartner was. Daarenboven bestond
ook bij de overheid verwarring, omdat de verschillende departementen door
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de onderscheidene partijen op diverse titels benaderd werden: namelijk de
landbouwkundige zijde, de industriele kant en de sociale wenselijkheid van
de zijdeteelt. Om wat de rijksoverheid betreft in ieder geval tot een referentiepunt te komen deed in het najaar van 1935 de minister van Landbouw en Visserij aan zijn collega's van Sociale Zaken en van Handel, Nijverheid en
Scheepvaart het voorstel tot het instellen van een interdepartementale contactcommissie voor het vraagstuk van de bevordering van de zijderupsteelt in
Nederland. Op dit voorstel volgde een positieve reactie"). Voortaan zouden
contacten met de rijksoverheid via deze commissie dienen te verlopen. Was
eerder via het ministerie van Sociale Zak en in Krimpen aan den IJ ssel door
jonge werklozen een veld met moerbeiplanten aangelegd in het kader van de
bestrijding van de jeugdwerkloosheid, voortaan zouden dergelijke projecten
door de diverse departementen op hun merites bekeken worden.
De interdepartementale contactcommissie, onder voorzitterschap van ir.
A. W. van de Plassche en verder metals !eden mr. E. D. M. Koning (aangewezen door de minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart) en mr. H. B.
Wildt Meijboom (aangewezen door de minister van Sociale Zaken), ging al
snel aan het werk. Op 28 februari 1936 richtte de commissie zich tot het college van Regeringscommissarissen met het verzoek uit het Landbouwcrisisfonds een bedrag van/ 1000,- ter beschikking te stellen aan de Directie van
de Landbouw ten einde een onderzoek naar de haalbaarheid van de zijdeteelt
op te zetten door middel van enkele proefprojecten te subsidieren. Dit werd
als urgent beschouwd, omdat hiervan een voorlichtende werking zou uitgaan.
Propaganda in het het wilde weg achtte men uit den boze. Indertijd, zo merkte de commissie op, waren ta! van kleine land- en tuinbouwers op hoge kosten
gejaagd door hen over te halen met de teelt te beginnen van zilvervossen, angorakonij nen en andere pelsdieren. Hetzelfde dreigde nu ten aanzien van de
zijderupsenteelt te gebeuren. Propaganda hiervoor maken zonder dater over
voldoende harde gegevens kon worden beschikt, beschouwde de commissie
als onverantwoord. Men diende eerst een beter inzicht in de betekenis van de
zijdeteelt te verkrijgen. Er bestonden nu teveel overtrokken verwachtingen.
Deze perspectieven zouden door het nemen van proeven onder deskundige
leiding tot hun ware omvang kunnen worden terug gebracht. Met name diende te worden nagegaan, welke betekenis de gepropageerde zijdeteelt voor de
kleine land- en tuinbouwers kon hebben. Het geven van een financiele toeslag
per hoeveelheid gekweekte cocons werd door de commissie ten stelligste
ontraden 1 •).
Het verzoek van de commissie vond bij de directeur-generaal van de Landbouw een welwillend oor. Na de principiele toezegging van een subsidie werd
in april en mei 1936 gewerkt aan een nadere specificatie van kosten. Daaruit
blijkt, dat nu aan de opzet van slechts een proefbedrijf werd gedacht"). De
interdepartementale commissie stelde verder een persbericht op, waarin enkele principiele punten inzake een zijderupsenteelt aan de orde kwamen. Opgemerkt werd dat degenen die aandrongen op uitbreiding van de zijdeteelt in
Nederland, uitgingen van het feit dat de overheid hiertoe financiele steun zou
dienen te verlenen. Zij beriepen zich daarbij op de omstandigheid dat ook in
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het buitenland de regeringen premies boven de coconprijs op de vrije markt
gaven, waardoor het mogelijk was dat het armere dee! van de plattelandsbevolking een bijverdienste in de zijdecultuur vond. Van de kant van de rijksoverheid in ons land was men echter de mening toegedaan, dat dit geen gezonde basis was en dat de zijdeteelt op zich economisch lonend zou moeten
zijn. Daarom werd tot grote omzichtigheid aangemaand. Verder werd in
twijfel getrokken, of het voor de kleine land- en tuinbouwer veel nut had met
de zijdeteelt te beginnen, omdat deze juist veel arbeid vereiste in de zomermaanden, hetgeen samenviel met de drukke tijd in het land- en tuinbouwbedrijf. Tot slot werd meegedeeld dater gelden waren uitgetrokken voor een
proefbedrijf ,,ten einde een juist inzicht te krijgen in de vooruitzichten welke
de zijderupsenteelt biedt". In afwachting van de resultaten hiervan was men
van rijkswege niet van zins stappen te ondernemen tot bevordering van de
uitbreiding van de zijdeteelt 38 ).
Degene die tot zijn nadeel met het hiervoor geschetste regeringsbeleid werd
geconfronteerd, was C. P. M. Rijnen uit Tilburg die op 1 mei 1936 zich
schriftelijk had gewend tot de minister van Landbouw en Visserij, mr. dr. L.
N. Deckers. Deze was in Tilburg eerder als assistent-directeur werkzaam geweest in de textielbranche maar in mei 1935 ten gevolge van rationalisatie in
het bedrijf ontslagen. Hij leefde nu van een werklozensteun van f 12,58 per
week. Gezien de heersende crisis in de textielindustrie verwachtte hij in die
sector niet meer een passende werkkring te zullen vinden. Na een jaar werkloos geweest te zijn deed hij via vermelde brief een noodsprong om weer aan
het werk te komen. Met verwijzing naar de genoten opleiding op de Tilburgse
Textielschool meende hij capabel te zijn om met succes de zijdeteelt ter hand
te kunnen nemen. Voorwaarde daartoe was dan wel, dat hij van de minister
een subsidie toegezegd zou krijgen. De minister beschikte afwijzend op het
ingediende verzoek met als argument dat de regering geen geld daarvoor beschikbaar had. Als schrale troost schreef minister Deckers dat er geen voldoende zekerheid bestond ,,dat de zijdeteelt eene loonende werkgelegenheid
biedt". Aan het slot van zijn brief aan Rijnen merkte hij op, dat het in de
bedoeling lag een proefbedrijf op te richten. De daar verkregen resultaten
zouden t.z. t. gepubliceerd worden 39 ).
De politiek van de rijksoverheid was duidelijk een van pas op de plaats maken. Eerst dienden alle aspecten, verbonden aan de zijdeteelt, uitgetest te
worden op een daartoe aangewezen proefbedrij f. Met name zou daarbij gelet
worden op de economische haalbaarheid van het geheel. Meer dan/ 1000,kon er voor dit project niet af. Het was de bedoeling daarmee in het najaar
van 1936 van start te gaan. In eerste instantie zouden op een te pachten stuk
grond, groot 3/ . hectare, 12.000 moerbeistruiken geplant worden, waarmee
dan de basis gelegd zou zijn voor een daarna, d.i. in 1937, op te zetten zijdeteelt. Door deze constructie werd de oplossing van de problematiek toch weer
vooruit geschoven. Dit is echter niet alleen te wijten aan het langzaam draaien van de ambtelijke molen. Een grote handicap in die tijd was het punt dat
de organisaties in den Jande op het terrein van de zijdeteelt maar niet tot eensgezind optreden konden komen. Ondanks druk van regeringszijde uitgeoefend waren de prestigekwesties te sterk om tot samenwerking te geraken.
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De Gooischche Zijdeteelt Vereeniging

Vijf jaren na de oprichting voor de Nederlandsche Zijdeteelt Vereeniging
kwam in Huizen, een dorp in het Gooi, een meer regionaal gericht project
van de grond. Hier speelden werkloosheidsbestrijding en zinvolle bezigheid
verschaffen aan degenen die zonder arbeid waren, een grote rol. Aanvankelijk was het de bedoeling, dat de Gooische Zijdeteelt Vereeniging (GZV) een
afdeling van de Nederlandsche Zijdeteelt Vereeniging (NZV) zou worden, in
welke mogelijkheid art. 11 van de statuten van laatst genoemde organisatie
voorzag. Het breekpunt werd echter de hoogte van de contributie. De NZV
die zich op een meer commercieel standpunt stelde, kende een jaarcontributie
van/ 3,- per lid. De GZV die niet het maken van winst door de !eden maar
het verschaffen van bezigheid primair stelde, wilde niet verder gaan dan een
jaarlijke contributieheffing van/ I,- per lid met de mogelijkheid tot reductie hierop voor !eden die zelfs die gulden bezwaarlijk konden opbrengen.
Omdat de NZV die men als een nogal deftig gezelschap mag omschrijven,
niet tot contributieverlaging wilde overgaan, ging de Gooise groep zijn eigen
weg• 0 ).
Op initiatief van de burgemeester van Huizen, J. W. Egberts, werd daar op
19 september 1934 een vergadering belegd, waaraan dee! namen de gemeenteraadsleden, de !eden van het plaatselijk armbestuur en bestuursleden van verschillende organisaties en verenigingen. Op deze bijeenkomst werd besloten
over te gaan tot oprichting van De Gooische Zijdeteelt Vereeniging, gevestigd
te Huizen. Onmiddellijk traden 17 personen als lid toe, welk aantal op het
eind van dat jaar al was opgelopen tot ruim 50.
Uit het feit dat bier de gemeentelijke overheid en het armbestuur de grote.
trekkers waren, blijkt we!, dat dit initiatief niet in dezelfde sfeer lag als dat
van de Nederlandsche Zijdeteeltvereeniging. In Huizen, waar de burgemeester de drijvende kracht was, ging het om een vorm van werkverschaffing. Reeds voor de jaarwisseling was een groep werklozen bezig een stuk gemeentegrond, gelegen aan de Blaricumsestraatweg en ruim 8000 m' groot, te
bewerken onder supervisie van een opzichter van de Nederlandsche Heidemaatschappij. De grond werd 60 cm diep omgespit en daarna geegaliseerd.
Ter stimulering kregen de hier te werk gestelde werklozen naast de gewone
uitkering door het burgerlijk armbestuur daarenboven een extra-toelage• 1) .
De kosten van aankoop van de moerbeistruiken werden gedragen door het
burgerlijk armbestuur. Het gemeentebestuur nam op zich de kosten van de
bewerking van de grond. Voor het omwerken van de grond tot 60 cm diepte
bedroeg de beloning 5 cent per m'. De Nederlandsche Heidemaatschappij
stelde een begroting op, waarin de post arbeidsloon f 750,- bedroeg. Het
college van burgemeester en wethouders verzocht de minister van Sociale Zaken ten behoeve van dit project subsidie te verstrekken. Het hoofdargument
was het grote aantal werklozen ter plaatse, namelijk 300. Op het eind van
1935 was dit aantal opgelopen tot 448. De minister zegde in november 1935
rijkssteun toe, te verlenen uit het Werkloosheidssubsidiefonds tot een maximaal bedrag van/750,-. Als conditie stelde de minister dat de Ned. Heide
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Mij . met de dagelijkse leiding van dit plan tot werkverschaffing zou worden
belast. Het loon zou zodanig moeten zijn, dat ,,bij flink werken" f 0,31 per
uur kon worden verdiend"). Toen de toezegging van een subsidie van de zijde van het rijk binnen was, trachtte het gemeentebestuur van Huizen ook nog
een provinciale subsidie te verwerven. Gedeputeerde Staten van NoordHolland gingen op dit verzoek in en namen 10% van de kosten voor rekening
van de provincie 43 •
Het was een ideaal werkverschaffingsobject, omdat de verhouding tussen
de posten loon en materiaal ten voordele van de eerste uitviel. Daarnaast zou
dit project ook tot blijvende werkverruiming leiden. lmmers de ingezetenen
van Huizen konden tegen betaling van een geringe vergoeding van de gemeente moerbezieblad krijgen, waardoor zij in de gelegenheid werden gesteld
om de zijdeteelt te gaan beoefenen. Aanvankelijk bestond er bij de plaatselijke bevolking niet veel interesse om deze weg op te gaan. De prijs die voor de
cocons werd betaald, lag te laag om van een redelijke verdienste te kunnen
spreken. Dit probleem werd opgelost, toen bij de aanvang van de oorlog enkele particulieren nabij Amsterdam een zijdefabriekje oprichtten en met het
bestuur van de NZV, waarbij de Gooische Vereeniging zich intussen had aangesloten, een overeenkomst aangingen. In december 1940 kwam tussen de
NZV en de GZV enerzijds en mej . Leinweber te Amsterdam anderzijds een
contract tot stand, waarbij zij als representante van genoemd bedrijf aanbood de cocons tegen de interessante prijs van/ 6,- per kilo af te nemen op
voorwaarde echter, dat alle door de !eden ingeleverde cocons bij haar terecht
zouden komen. Nu een attractieve basis was gevonden, rekende men er op,
dat vele mensen hierop zouden inhaken, zodat de bestaansmogelijkheden
verruimd zouden worden ").
Evenals bij de NZV het geval was geweest, voelde men ook bij de GZV behoefte de !eden goede documentatie te verschaffen. De secretaris van het
bestuur, J. H. Smitt sr., wist de uitgeversmaatschappij C. A. J. van Dishoeck
te Bussum te interesseren voor het drukken van een Beknopte handleiding
voor de zi}deteelt. Dit geschrift hoewel als een beknopte handleiding gepresenteerd, was met zijn omvang van 59 bladzijden toch een stuk uitvoeriger
dan de Handleiding van A . van Itallie, die zonder het beperkende adjectief
beknopt tot een omvang van 40 bladzijden kwam bij de tweede druk en 48 bij
de derde druk. Smitt deelt in een voorwoord mee, dat hij tot deze uitgave is
gekomen, omdat hem aanhoudend inlichtingen worden gevraagd met betrekking tot de zijdeteelt. Daarom heeft hij een beknopte handleiding opgesteld,
waarin alle vragen een beantwoording vinden ").
De schrijver van deze buitengewoon heldere brochure, in het dagelijks !even het beroep van accountant uitoefenend, begint met op te merken, dat in
alle landen die ons omringen, de zijdeteelt wordt beoefend, alleen in Nederland niet. Verder stelt hij dat volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de
Statistiek ons land in 1935 voor circa 4 miljoen gulden aan natuurzijden garens en stoffen, al dan niet met andere textielsoorten gemengd, had ingevoerd. De auteur acht het van belang te onderzoeken, of dat geld niet in eigen
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land kan blijven. Een argument dat in de crisistijd van toen, waarin de positie
van de nationale betalingsbalans verslechterde en de werkloosheid groeide,
zeker aangesproken zal hebben .
Om tot een zijdeproduktie van enige omvang te komen zijn grote hoeveelheden cocons nodig. Voor een kilo zijdedraad dient men te beschikken over
14 a 15.000 droge cocons. Uitgaande van de berekening, dat een zijderups tijdens zijn korte !even 25 gram blad opeet, betekent dit 350 a 375 kilo moerbeziebladeren plukken om tot de basis van die ene kilo zijde te kunnen geraken.
Een driejarig moerbezieboompje levert per jaar 200 gram loof op••). Dit
houdt in, dat men 1750 a 1875 planten moet hebben om die kilo zuivere zijde
te bereiken. Een zesjarige plant produceert echter al aanzienlijk meer loof,
nl. 1500 gram, hetgeen betekent dat 233 a 250 boompjes voldoende zijn.
Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet om een kilo droge cocons (deze
levert 85 gram zijde op) maar om een kilo zijdegaren, het eindprodukt dus.
Omdat o.a. het plukken van het moerbezieblad en het verzorgen van de zijderupsen een arbeidsintensieve aangelegenheid is, propageert men de zijdeteelt als vorm van huisindustrie, waarbij het gehele gezin betrokken is om zodoende het gezinsinkomen te vergroten, van belang voor een bevolking in het
Gooi, die toen bepaald niet rijk was. De zijdeteelt wordt niet als een kapitaalintensieve zaak beschouwd. Vooral wanneer men bestaande heggen vervangt door die van moerbeziestruiken, behoeft er bij voortbrenging in het
klein vrijwel geen produktieve grond hiervoor gerescrveerd te worden.
Naar onze overtuiging eist de teelt van de zijderupsen echter wel veel toewijding en zorg. Alleen al de luchtverversing stelt hoge eisen. Het is een zeer
bewerkelijke zaak die niet toelaat, dat de aandacht verslapt. Op dit punt
heeft men zich bij al het enthousiasme dat werd opgebracht, wellicht verkeken. Zijdeteelt in het klein als bijverdienste is iets anders dan konijnen houden. Op zich niet zo moeilijk maar wel een alerte houding vereisend.
De activiteit ter bevordering van de zijdeteelt bleef niet beperkt tot Huizen
alleen. Tot de regio van de Gooische Zijdeteelt Vereeniging behoorde naast
Huizen ook Baarn, Blaricum, Bussum, Laren en Naarden. Al in juni 1935
richtte burgemeester Egberts in zijn functie als voorzitter van deze vereniging
zich in een circulaire tot een aantal gemeentebesture in den lande. Daarin •
werd gevraagd als lid tot de vereniging toe te treden. lmmers in de ,, vestiging
van een nieuwe nationale huisindustrie door middel van het kweeken van de
cocons der zijderups" zag Egberts mogelijkheden om voor werklozen lonende arbeid te vinden. Om dit doe) te bereiken zou een uitgebreide informatie
over de teelt van de zijderups gegeven moeten worden en zou de aanplant van
de witte moerbeiheester, de morus alba, op grootscheepse wijze in den lande
dienen plaats te vinden. Voor dit laatste werd gerekend op rijkssubsidie en op
technische begeleiding van de zijde van de Nederlandsche Heidemaatschappij. Naar aanleiding van genoemde circulaire traden 46 gemeenten toe als lid
van de Gooische Zijdeteeltvereeniging.
Hoewel nogal wat discussie bestond of het werk inderdaad wel lonend was,
kon ,,zoowel voor den arbeider als voor den middenstander en voor den
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boer" in de zijdeteelt een additionele bron van inkomsten gevonden worden.
Daarbij werd vooral gedacht aan boeren die improduktieve stukjes grond
met struiken zouden kunnen beplanten en die tijdens de maanden juli, augustus en september, wanneer het vee toch in de weide was, de stallen zouden
kunnen benutten voor de teelt van de zijderups. Pas wanneer deze activiteiten
op vele plaatsen geentameerd en via een overkoepelend orgaan gebundeld
zouden worden, was een lonende exploitatie te verwachten. Dit punt dacht
men te bereiken indien de produktie circa een miljard cocons bedroeg, hetgeen ongeveer een miljoen kg ruwe zijde inhield. Wei gold hierbij de voorwaarde dat de opbrengst bij een organisatie werd ingeleverd, die ook zou zorgen voor de verdere fabriekmatige verwerking tot zijde-artikelen. Voorgesteld werd, dat iedere gemeente ter realisering van ,,deze belangrijke nationale zaak" als start een stuk grond van 600 m' zou laten omspitten en bemesten en doen beplanten met 1000 drie-jarige moerbeiheesters. De kosten
van deze struiken bedroegen/55,- per duizend. Verder zouden per gemeente dertig werklozen zich dienen op te geven om ieder de kweek van minimaal
200 zijderupsen te verzorgen. De daartoe vereiste eitjes waren voor f 0,50 per
duizend te bestellen. Verder kon men nog schriftelijke informatie ontvangen.
Voor ongeveer /60,- aan plantmateriaal, eitjes en documentatie zou de start
gemaakt kunnen worden met deze bijzondere vorm van werkverschaffing.
Het bestuur van de vereniging verklaarde zich bereid in den lande propagandalezingen te organiseren. Ook zou via apart daartoe ingerichte winkeletalages de plaatselijke bevolking vertrouwd gemaakt kunnen worden met de
diverse aspecteri van de zijdeteelt. Dat een dergelijke demonstratie bij het
publiek een stimulerend effect kon hebben, had men in de zomer van 1935
niet alleen in Huizen maar ook in Bussum en Hilversum kunnen
constateren 47 ).
Zeer terecht merkte naar aanleiding van de ontvangst van de hiervoor
besproken circulaire de directeur van de Gemeenteplantsoenen te 'sGravenhage op, dat ,,de geheele zaak aangaande het kweeken van zijderupsen" in beginsel meer geschikt was voor een dorp dan voor een stad. Het probleem hier was de beschikbaarheid van terreinen voor de aanplant van moerbeistruiken. Op de ter plaatse bestaande ,,schoolkinderwerktuinen worden
sedert jaren met succes zijderupsen gehouden". Dit antwoord g!!eft aan, dat
de teelt van de zijderups we! een educatief onderdeel was van een streven naar
algemene vorming maar beslist geen element in het zoeken naar innovaties.
In een brief van de !eider van de gemeentelijke vakcursussen aan het hoofd
van de afdeling Sociale Zaken d.d. 16 november 1935 wordt opgemerkt, dat
,,nimmer is gebleken dat door de jeugdige werkloozen veel belangstelling
wordt getoond voor het verzorgen van zijderupsen" 48 ). Ook de directeur van
de gemeentelijke school- en kindertuinen zag in het schrijven van de Gooische Zijdeteeltvereening alleen maar een aanknopingspunt naar de bewoners
van Loosduinen toe. Hij meent dat ,,elke poging om werkloozen nuttige en
mogelijk productieve bezigheid te verschaffen, steun verdient". Zijn mening
is dat dit geschikt is voor de oudere leerlingen van de Loosduinse scholen en
voor jeugdige werklozen ter plaatse 49 ).
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In maart 1936 is de welwillende stemming geheel omgeslagen. Het standpunt is dan om geen gevolg te geven aan het verzoek van het bestuur van de
Gooische Zijdeteeltvereeniging. Deze negatieve reactie werd mede ingegeven
door informatie, ingewonnen bij de inspecteur van de Tuinbouw en het Tuinbouwonderwijs, ir. A. W. van de Plassche. Deze trad opals voorzitter van
een regeringscommissie, ingesteld door drie departementen, namelijk het ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, dat van Landbouw en Visserij en het ministerie van Sociale Zaken. Genoemde commissie had tot taak
rapport uit te brengen inzake de vraag of bevordering van de zijdenrupsenteelt in Nederland al dan niet aanbeveling verdiende. Het antwoord was voorhands afwijzend, hoewel erkend werd dat aan de technische eisen betreffende
een zijdenrupsenteelt in Nederland kon worden voldaan: de witte moerbeistruik kon vrijwel overal goed gedijen en de bestaande werkloosheid gaf
de garantie voor voldoende belangstelling voor het kweken van de zijderups.
Als onoverkomelijk bezwaar werd echter gezien, dat het uitgesloten was dat
de arbeid lonend zou zijn gezien de lage prijs op de wereldmarkt voor ruwe
zijde. Verder werd als een handicap beschouwd dat de grondprijs in Nederland in het algemeen te hoog was om met moerbeibomen te worden beplant
voor de teelt van de zijderups. Daarom achtte de commissie de bevordering
van de zijderupsteelt uit economisch oogpunt verwerpelijk. De wenselijkheid
van het stimuleren van de zijdeteelt uit het oogpunt van werkverschaffing
werd slechts als beperkt beoordeeld, omdat de daaraan verbonden arbeid niet
meer dan seizoenswerk zou zijn gedurende de zomermaanden. Toch wilde de
commissie de zaak niet meteen de grond in boren. Daarom overwoog ze op
enkele plaatsen in ons land een proefstation in te richten en mede aan de
hand van de uitkomsten daarvan tot een definitieve standpuntbepaling te komen. Tot inrichting van proefstations zou echter alleen worden overgegaan,
wanneer de Gooische Zijdeteeltvereeniging die zich had afgescheiden van de
Nederlandsche Zijdeteeltvereeniging, welke laatste werkte onder protectoraat
van de Nederlandsche Heidemaatschappij, eenzelfde beleid zou gaan voeren
als de landelijke organisatie. Onder druk van de rijksoverheid zou aan deze
ccinditie snel voldaan worden ' 0 ).
Richtte het voorgaande zich met name op de reactie van het gemeentebestuur van 's-Gravenhage inzake de brief van de Gooische Zijdeteeltvereeniging, in de gemeente Heinkenszand was de zaak sneller van de baan. Naar
aanleiding van de ontvangen circulaire besloot hier het college van burgemeester en wethouders eerst inlichtingen in te winnen over de geschiktheid
van de bodem ter plaatse voor de aanplant van moerbeistruiken. Advies hierover werd gevraagd aan de lokale tuinbouwvereniging en tevens werd verzocht een proef door de leden van deze vereniging te stimuleren. Hierop
kwam al vlug een negatief antwoord dat inhield, dat men geen proef met de
zijdeteelt wenste te nemen' '). Na deze afwijzende reactie nam het college van
burgemeester en wethouders bij schrijven van 30 december 1935 contact
op met de inspecteur van de Tuinbouw en Ttiinbouwonderwijs te
's-Gravenhage. Deze functionaris, verbonden aan het departement van
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Landbouw, richtte zich weer tot dr. ir. A. Minderhoud te Wageningen die als
Rijksbijenteeltconsulent tevens belast was met het geven van voorlichting op
het terrein van de zijderupscultuur. Van ambtelijke zijde werd de mening gehuldigd dat, zolang de afzetprijzen voor zijdecocons niet hoger waren, het
geen zin had de zijdeteelt aan te bevelen vooral niet in Zeeland waar de personen die men hierbij wilde betrekken over weinig en tevens zeer dure grond
beschikten. Alleen bij !age grondprijzen kon men er aan denken een start te
maken met de toen niet rendabele zijdeteelt "). Na dit advies was de zaak
voor Heinkenszand definitief van de baan.
Vee! respons kreeg de circulaire van de Gooische Zijdeteelt Vereeniging bij
J. Knottenbelt, burgemeester van Rijssen. Deze gemeente in de provincie
Overijssel kende in die tijd een uitgebreide jute-industrie. Gezien de in die
sector bestaande werkloosheid en gezien het landelijk karakter van genoemde
plaats waardoor grond beschikbaar was voor de aanplant van moerbeistruiken, is het niet zo verwonderlijk dat de overheid hier ter compensatie van de
onvoldoende gelegenheid tot arbeid zocht naar een alternatieve bron van
bestaan, die enigszins inhaakte op de reeds aanwezige vaardigheden bij de
plaatselijke bevolking in textielbewerkingen.
Burgemeester Knottenbelt streefde er naar de werkgelegenheid in zijn gemeente te vergroten. De onderwijzers aan de plaatselijke openbare lagere
school, L. lwema en J. Nijhoff, kregen van het College van B. en W. opdracht een onderzoek in te stellen naar de resultaten die in Huizen met de zijdeteelt reeds waren bereikt. Naar aanleiding van het uitgebrachte verslag en
onder indruk van de resultaten die in Duitsland op het terrein van de zijdeteelt waren geboekt, zou ook in Rijssen een proef genomen worden. Toch
was men zich hier ter dege er van bewust, dat door de snelle uitgroei van de
kunstzijde-industrie in die jaren de prijs voor natuurzijde sterk gedaald was.
Voor afzet van de zijdecocons kon men in Frankrijk terecht, hoewel de prijs
van f 1,50 per kg cocons lager lag dan de produktiekosten. Desondanks ging
men er van uit dat de prijs in de nabije toekomst zou stijgen, omdat natuurzijde gevraagd bleef als materiaal voor het omhulsel van luchtballons en
luchtschepen, voor parachutes, en toegepast werd bij de fabricage van vliegtuigen, electrische apparaten, fijnere kleding, enz. Ook was men in Rijssen er
van overtuigd, dat de zijdeteelt pas dan lonend zou zijn, wanneer er in Nederland een zijdefabriek zou komen en de invoer van buitenlandse zijden garens
en stoffen door importbeperkingen werd afgeremd. Als grondslag voor dit
alles zouden echter allereerst de aanplant van moerbeistruiken en de kweek
van de zijderups ter hand genomen moeten worden ").
Een gelukkige omstandigheid voor de plannen in de gemeente Rijssen was
de oprichting in die tijd te Zwolle van het Economisch Technologisch lnstituut voor Overijssel. Met de voorzitter van de Raad van Beheer van dit op regionale welvaartspolitiek gericht instituut, prof. dr. J. van Loon te Deventer,
tract burgemeester Knottenbelt in december 1935 in contact ,,over de mogelijkheid om in de toekomst in Rijssen een zijde-industrie te vestigen" "). Via
kennis aanwezig in het Twentse textieldistrict en de in Rijssen ter beschikking
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gestelde grond voor de aanplant van moerbeistruiken leek een initiatief alhier
wel enig perspectief te bieden. Het voorstel werd in ieder geval door het
bestuur van het instituut nader onderzocht " ). Daarna daalde hierover echter
een grote stilte. In het kader van het hier vermeld regionaal stimuleringsbeleid, het stokpaardje van de minister van Economische Zaken, later van Handel, Nijverheid en Scheepvaart in die jaren, dr. ir. H. C. J. H. Gelissen, richtte R. Bosma uit Woerden, gepensioneerd landbouwonderwijzer, zich in 1935
tot de minister met de vraag, of zijn zijdeteeltonderneming ,,een object kan
zijn in Uw industrialisatiesysteem passende?" Deze vraag was bij Bosma opgekomen door het lezen van een verslag in de N.R.C. van 11 augustus van de
rede die Gelissen bij zijn bezoek aan het Economisch-Technologisch Instituut
voor Limburg had gehouden. Ook de plannen van Bosma die sedert 1932 in
de zijdeteelt liefhebberde, leidden niet tot een impuls van overheidszijde' 0 ).
De burgemeester van Rijssen was al snel in den lande bekend als een propagandist voor de zijdeteelt. Zo ontving hij een brief van P. C. Brocks uit Wychen met verzoek om inlichtingen over de beste opzet van de zijdeteelt. Een
soortgelijk schrijven kwam binnen van A. ten Wolde uit Glanerbrug. In beide gevallen vond doorverwijzing plaats naar de Gooische Zijdeteelt Vereeniging. De twee particulieren die gelnteresseerd waren om zelf de zijdeteelt ter
hand te nemen kregen wel van de burgemeester te horen: ,,Het is geen winstgevend bedrijf en zal dat ook in de eerste toekomst niet worden. Voorlopig
blijft het liefhebberijwerk. Indien het U dus te doen is om er een broodwinning in te vinden, dan heeft het bedrijf voor u geen doel. Maar overigens is
het een zeer mooie en animeerende bezigheid" " ).
lntussen werd te Rijssen ten behoeve van de aanplant van moerbeistruiken
grond ter beschikking gesteld. Boomkwekerijen te Naarden, Diemen, Hattem en Oudenbosch reageerden met offertes naar aanleiding van berichtgeving in de landelijke pers ten aanzien van het besluit van de gemeenteraad van
Rijssen een proef met de zijdecultuur te nemen. Gezien de laagste prijs werden de moerbeistruiken en de zijderupseitjes betrokken via de Gooische
Zijdeteelt Vereeniging te Huizen. De voor de kweek van de zijderups nodige
hulpmiddelen werden vervaardigd door jeugdige werklozen in Rijssen, terwijl de eerder genoemde onderwijzers Iwema en Nijhoff een cursus verzorgden ten behoeve van degenen die zich met de zijdeteelt zouden gaan bezig
houden. Dit waren er in eerste instantie twintig. Ook op school werden rupsen gekweekt om de leerlingen voor de zaak enthousiast te maken. Uit een
notitie van L. Iwema, hoofd van de school, van 24 juli 1936 voor de burgemeester blijkt dat ,,de proef tot heden uitstekend verloopt". De teneur van
de besprekingen op het gemeentehuis gehouden over de gang van zaken laat
geen misverstand toe: eerst de opbouw van een zijdeteelt en daarna het realiseren van een zijdeindustrie. Dit alles gezien als een gemeentebelang en als
een middel tot bestrijding van de werkloosheid' 8 ). Het rapport van Iwema
die met de dagelijkse leiding van de proef met de zijdeteelt was belast, werd
op 29 juli 1936 doorgestuurd naar het College van Gedeputeerde Staten van
de provincie Overijssel. In februari 1937 verzocht Iwema van zijn taak ontheven te worden, omdat hij niet voldoende tijd kon vrijmaken voor deze neven-
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act1v1te1t. Zijn collega J. Nijhoff bleek bereid de leiding verder over te
nemen ,.). Deze bracht naar aanleiding van een binnen gekomen verzoek van
de minister van Sociale Zaken om informatie in september 1937 verslag uit
van de gang van zaken aan het College van B. en W. In mei van dat jaar was
Knottenbelt intussen wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd
als burgemeester van Rijssen afgetreden. Het rapport was nogal in mineur
gesteld. Door gebrek aan voldoende blad aan de moerbeistruiken ten gevolge
van onoordeelkundige pluk had men in de maand juli een beroep moeten
doen op enkele particulieren in Nijverdal die moerbeiboompjes hadden aangeplant. Dit had niet voldoende soulaas gebracht, waarna men de rupsen met
droge slablaadjes had gevoed. Oat was op een mislukking uitgelopen. Het
eindresultaat was dat van de 16 zijdetelers er slechts 5 a 6 de rupsen in !even
hadden kunnen houden. Door een tekort aan blad was de proef in 1937 niet
tot een succes geworden• 0 ). Door het geringe resultaat dat behaald was en
wellicht mede wegens het vertrek van de vroegere burgemeester Knottenbelt
die de zijdeteelt zeer was toegedaan, zegde het gemeentebestuur van Rijssen
in september 1937 het lidmaatschap op van de Gooische Zijdeteelt Vereeniging. Hiermede werd de proefneming in Rijssen dan ook beeindigd 61 ).
Ook in Etten-Leur werd positief gereageerd op de circulaire van de Gooische Zijdeteelt Vereeniging, waarin de gemeentebesturen de aansporing kregen ter plaatse proeven te nemen ter introductie van de zijdeteelt. Hier kwam
de oprichting tot stand van zelfs twee verenigingen ten behoeve van dit doe!.
In Leur was burgemeester H. A. L. Hamilton de drijvende kracht, terwijl in
het tot de gemeente Etten-Leur behorende kerkdorp St. Willebrord pastoor
Bastiaansen de stimulator was. De burgemeester had de circulaire uit Huizen
naar pastoor A. Konings te Leur doorgezonden. Deze en zijn kapelaans
deden veel moeite om onder de parochianen belangstelling op te wekken voor
een proef met de zijdeteelt. Naast de zogenaamde crisiskookcursussen en
naaicursussen voor de vrouwelijke jeugd en een plantsoen-werkobject voor
mannelijke jongeren zagen zij we! perspectief om door de zijdeteelt met name
jonge werklozen aan bezigheid te helpen •2) .
Gezien de grote werkloosheid in deze plaats hoopte men via het beoefenen
van de zijdeteelt een dankbaar werkobject gevonden te hebben. Zowel een
stuk land van 3000 m' als een perceel van 2 hectaren in St. Willebrord waren
hiervoor ter beschikking. Vooral jeugdige werklozen werden aan het werk gezet om grond om te spitten, te bemesten en met moerbeistruiken te beplanten. Zij kregen daartoe een vergoeding van/2,- a/2,50 in de week. De 2500
struiken en de I0.000 zijdevlindereitjes betrok men via de Gooische Zijdeteelt
Vereeniging. Ter instructie van de jonge werklozen die ieder een stuk van de
beplante grond in onderhoud kregen, werden 40 exemplaren a 60 cent per
stuk besteld van de Beknopte Handleiding voor de zijdeteelt. De auteur J. H.
Smitt reisde uit Huizen naar Etten-Leur om zowel in Leur als in St. Willebrord een korte cursus in de zijdeteelt te geven. Men verwachtte nog niet direct tot een rendabele exploitatie te komen. De opzet was om via proefnemingen een basis te leggen vanwaaruit bij betere tijden met succes de zijdeteelt
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bedreven zou kunnen worden. Men was zich goed bewust, dat het moment
zelf voor de zijdeteelt gezien de lage afzetprijzen bepaald niet gunstig was•').
De plannen, in Etten-Leur ontwikkeld, drongen ook door in de buitenwereld. De secretaris van de Nederlandsche Christelijke Filmcentrale te Utrecht
deed de burgemeester het aanbod voor f 15,- alles inbegrepen de smalfilm
,,De ontwikkeling van de zijderups" ter plaatse te doen vertonen 6 '). Hieruit
valt op te maken, dat de belangstelling voor de zijdecultuur in Nederland
blijkbaar voldoende groot was om aan deze thematiek een film te wijden.
Aan de Algemene Technische Dienst van de Ned. Heide Maatschappij te
Arnhem werd assistentie gevraagd bij de uitvoering van de grondwerkzaamheden 6 ') . Een domper op het enthousiasme was de mededeling van het departement van Sociale Zaken, dat in geen enkel opzicht op steun van de ri}ksoverheid kon worden gerekend ••). Hierdoor zag de burgemeester een grootse
uitvoering van zijn plannen getorpedeerd. Ook datgene wat reeds aan de
gang was gebracht, had met tegenslag te kampen. De geplante moerbeistruiken sloegen slecht aan; in juni 1936 zat er nog nauwelijks blad aan 6 ' ). Hierdoor dreigde een tekort aan voedsel voor de zijderupsen. De ondervonden
teleurstellingen, vooral dat ,,de beoogde zijdeteelt niet als werkverschaffingsobject in deze gemeente de Ministerieele goedkeuring heeft kunnen verkrijgen", waren voor het college van burgemeester en wethouders van EttenLeur aanleiding in februari 1937 het lidmaatschap van de Gooische Zijdeteelt
Vereeniging op te zeggen 68 ).
In Waalwijk waar de crisis van de jaren dertig zich sterk deed voelen, liet
burgemeester mr. E. Moonen nagaan, of de zijdeteelt daar verlichting in de
werkloosheid zou kunnen brengen. De commies ter secretarie, G. F. Cou- ·
wenbergh, kreeg opdracht de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken. In september 1935 bracht deze aan het college van burgemeester en wethouders een
positief advies uit, zij het we! met het nodige voorbehoud op enkele wezenlijke punten. Zo wees hij op het beletsel dat lang niet iedereen over grond ten
behoeve van de aanplant van moerbeistruiken kon beschikken. Daarom deed
hij de aanbeveling van gemeentewege grond te beplanten met moerbeistruiken en voor het plukken van blad deze gratis ter beschikking te stellen aan degenen die zich op de zijdeteelt zouden willen toeleggen. Pas wanneer de
proefneming met succes zou zijn afgerond, was de kans aanwezig dat grondeigenaren het gegeven voorbeeld zouden gaan navolgen. Deboer in Waalwijk
en omgeving immers ,,legt in 't algemeen weinig ondernemingslust aan den
dag, wanneer het erop aan komt iets nieuws te proberen". De mentaliteit aldaar was, dat men onmiddellijk voordeel wilde zien. Tot het wagen van iets,
waarvan het gunstig resultaat niet bij voorbaat vaststond, was bijna geen enkele boer bereid. Voorzover het niet de boeren betrof maar degenen die ,,de
zijdewinning als huisnijverheid beoefenen", achtte Couwenbergh het gevaar
groot, dat zij dit slechts zolang zouden doen als de werkloosheid in de
schoen- en leerindustrie voortduurde. Zodra de economie een opleving zou
vertonen en er weer volop arbeid in de schoenfabrieken was, zou ,,de belangstelling voor de zijdeteelt als sneeuw voor de zon verdwijnen". Eindcon-
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clusie van Couwenbergh was, dat de eerste stap van gemeentewege gezet
moest worden. Deze aanmoediging kon wellicht bij het publiek belangstelling
opwekken. Bij het slagen van de eerste proef zouden, naar hij verwachtte,
sommige eigenaren van kleinere of ruimere stukken tuin- of akkergrond de
proef voor eigen rekening en op ruimere schaal willen herhalen. Daarmee zou
dan voor de zijdeteelt als middel van bestaan een eerste grondslag zijn
gelegd 6 9 ).
Gestimuleerd door de circulaire van de Gooische Zijdeteelt Vereeniging,
die al eerder in deze studie aan de orde is geweest, ontstond daarentegen voor
de burgemeester van Waalwijk een probleem, toen een rondschrijven van het
b,estuur van de Nederlandsche Zijdeteelt Vereeniging werd ontvangen,
waarin het nemen van een proef op het gebied van de zijderupsenteelt in de
tegenwoordige ongunstige omstandigheden werd afgeraden wegens de geringe kans op lonende prijzen voor de gekweekte cocons. In deze sfeer van een
koude oorlog tussen beide organisaties op het terrein van de zijdeteelt doet
het merkwaardig aan, dat ondanks herhaalde brieven tussen januari en november 1936 van de Waalwijkse burgemeester aan de Gooische Zijdeteelt
Vereeniging met het verzoek tot een duidelijke standpuntbepaling te komen,
het tot eind november duurde, voordat burgemeester Egberts van Huizen als
voorzitter van het bestuur iets van zich liet horen en secretaris Smitt pas in
december ' 0 ). Deze trage reactie heeft in Waalwijk bepaald demotiverend
gewerkt. De opmerking van Egberts aan zijn collega te Waalwijk, dat het van
groot belang is dat aldaar de zijdeteelt serieus wordt aangepakt, komt gezien
de verlate reactie dan ook weinig overtuigend over.
De brief van secretaris Smitt van 5 december 1936 gaat tenminste dieper op
de zaak in. Tegenover de 99 !eden die volgens zijn opgave de Nederlandsche
Zijdeteelt Vereeniging op dat moment telt, plaatst hij het stijgend ledental
van de Gooische Vereeniging dat ultimo december meer dan 300 zal bedragen. Afgezien van het feit dat deze laatste schatting aan een te hoge kant is,
200 was meer reeel geweest, is de opgave van 300 daarom zo interessant omdat deze samenviel met het ledental van de later nog te bespreken Bond van
Zijdeteeltvereenigingen. De Gooische afdeling speelde hierin een dergelijk
grote rol, dat een volledige identificatie het gevolg was en het principe van
pars pro toto in deze situatie volledig opging. De brief van Smitt is verder van
belang omdat hierin het prijsverloop wordt aangegeven ten aanzien van een
kilo cocons. Was deze in 1930 iets minder danf 10,-, in 1931 was de prijs
gedaald tot ongeveer f 6,- en in 1936 tot f 1,- a f 1,50 per kilo. Dit verklaart, dat op de hooggestemde verwachtingen van eerder, ten aanzien van
een rendabele zijdeteelt, een kater was gevolgd ten gevolge van de lage prijzen
die mede door de opmars van de kunstzijde in latere jaren voor de natuurzijde werd betaald. Ondanks deze tegenvallende ontwikkeling meende het
bestuur van de Gooische Zijdeteelt Vereeniging, dat de gesignaleerde prijsdaling tijdelijk zou zijn. Men geloofde stellig, dat er een opleving zou komen .
Tegen de tijd dat dit het geval was, wilde men alvast de basis voor een Nederlandse zijdeteelt gelegd hebben door op vele plaatsen moerbeistruiken aan te
planten en de kennis van zijderupsen te verbreiden. In de niet-rendabele tus-
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senperiode zou op de sociale titel van werkverschaffing aan ,,ouderen en jongeren die doelloos rondliepen" de grondslag voor een economisch verantwoorde exploitatie in betere tijden gevestigd kunnen worden. Secretaris Smitt
gaf toe, dat in zijn opvatting ,,een zekere speculatie ligt op een latere toekomst''. Los daarvan meende hij middels de activiteiten op het gebied van de
zijdeteelt ,,een goed sociaal werk te verrichten" ").
Het voorbeeld van de Gooische Vereeniging in Huizen was nagevolgd door
de oprichting van zijdeteeltverenigingen in Hilversum, Utrecht, Amsterdam
en Heerhugowaard. Blijkbaar werden de eerder besproken initiatieven, ondernomen te Rijssen en in Etten-Leur, niet de moeite waard geacht om aan de
burgemeester van Waalwijk als stimulerend exempel voorgehouden te worden. Wei kreeg het gemeentebestuur in augustus 1936 de aanmaning de Jaarbeurs te Utrecht te bezoeken in de periode 7-17 september 1936, waar de
Gooische Zijdeteelt Vereeniging via een stand die veel belangstelling trok,
zich presenteerde. Vooral de stelling dat waar jaarlijks voor miljoenen guldens aan natuurzijde in Nederland werd ingevoerd, dit produkt ook hier ter
lande kon worden vervaardigd, sloeg goed aan gezien de politiek van de regering van toen om de import te beperken en de voorkeur te geven waar mogeIijk aan zaken van eigen fabrikaat. In dit verband was het streven van de
Gooische Vereeniging er op gericht aan te tonen, dat zijdeteelt in Nederland
mogelijk was").
Commies Couwenbergh had intussen wel begrepen, dat er een tegenstelling
bestond tussen ,,het onmiskenbaar optimistische standpunt" van de Gooische Zijdeteelt Vereeniging en ,,het meer nuchter-zakelijk standpunt" van de
Nederlandsche Zijdeteelt Vereeniging. Gezien de lage prijzen die voor de cocons van de zijderups werden betaald, hadden verscheidene mensen in Waalwijk die aanvankelijk wel voor het nemen van een proef met de zijdeteelt
hadden gevoeld, besloten in die omstandigheden toch ,,maar liever konijnen
of kanarievogels te gaan fokken". Daarom adviseerde hij het college van
burgemeester en wethouders om het nemen van een proef met de zijdeteelt uit
te stellen, totdat ,,de prijzen weer enigszins normaal zijn geworden". Dit
advies werd mede ge"inspireerd door ,,de mentaliteit der Waalwijksche
bevolking die altijd graag directe voordelen ziet" ").
Een actieve onderafdeling van de Gooische Zijdeteelt Vereeniging was die
te Hilversum. Deze verkreeg ook de steun van het college van burgemeester
en wethouders aldaar. Toen het gemeentebestuur bij het departement van
Landbouw in 1937 een verzoek indiende tot subsidiering van de beplanting
van een terrein met moerbeistruiken ten behoeve van de zijdeteelt ter plaatse,
was de reactie negatief. Het argument dat de rijksoverheid daarbij hanteerde,
was dat ,,de vooruitzichten betreffende een rendabele teelt van zijderupsen in
ons land zeer ongunstig zijn""), Veel geloof in een ongewisse toekomst
toonde de rijksoverheid niet. Het stimuleren van een zaak die beloften in zich
borg, was niet voldoende. Zekerheid moest bestaan dat het project economisch verantwoord. was. Vraag blijft dan wel, of het juist was subsidiering
afhankelijk te stellen van economische zekerheid. Indien dit laatste aanwezig
was, zou beroep op financiele steun van de overheid ook niet nodig zijn.
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Conflict tussen de Nederlandsche en de Gooische Zijdeteelt Vereeniging
De in 1929 opgerichte Nederlandsche Zijdeteelt Vereeniging had aanvankelijk de wind in de zeilen. Hoewel de produktie van cocons nog te beperkt was
om de zijde in Nederland industrieel te verwerken, leverde dit geen problemen op, omdat de Nederlandsche Heidemaatschappij de zijdecocons opkocht en deze weer doorleverde aan fabrieken in het buitenland. De keten
van alle schakels van moerbeistruik tot zijden stof was dus op dat moment
niet compleet en derhalve kon nog niet van een nationale zijde-industrie
gesproken worden. Wei was een wezenlijk punt dat de cocons tegen rendabele prijzen verkocht konden worden. In 1930 lag de marktprijs van 1 kg cocons nog zeer gunstig. Volgens berekening van de Nederlandsche Heidemaatschappij kon iemand die een hectare grond in exploitatie bracht met 16. a
17.000 moerbeistruiken en via voldoende eitjes in stal of schuur, - in tegenstelling met Frankrijk en ltalie binnenshuis --,--, de zijdeteelt uitoefende, een
opbrengst bereiken van 400 kg. cocons. De kostprijs daarvan werd toen met
in begrip van alle werkzaamheden geschat op f 4, 70 per kilo, zodat men op
deze hectare ruim duizend gulden winst zou behalen. Dit was voor de begrippen van destijds een fraai rendement. Problemen ontstonden, toen later de
marktprijs ging dalen tot f 2,-, 1,50 en zelfs/ 1,- per kilo. Dit hield in dat
er met zwaar verlies gewerkt ging worden ").
De hiervoor gesignaleerde scherpe prijsval is niet alleen een gevolg geweest
van de depressie in de jaren dertig, waardoor de vraag naar een luxe-artikel
als zijde terugliep. De ontwikkeling heeft ook te maken met de geweldige expansie in die tijd van de kunstzijde-industrie die een produkt op de markt
bracht, dat veel goedkoper was dan de natuurzijde. Bovendien speelde een
rol de import van Japanse zijde die tegen !age prijs werd aangeboden. Het
bestuur van de Nederlandsche Zijdeteelt Vereeniging achtte binnen deze situatie het moreel niet verantwoord om op grootscheepse wijze propaganda te
maken voor een nieuwe vorm van bedrijvigheid die economisch niet verantwoord was. Alleen wanneer overheidssteun gegeven werd via subsidie om de
exploitatietekorten op te vangen, zou de zaak op ruime wijze aangepakt kunnen worden. Al in 1931 richtte het bestuur van de Nederlandsche Zijdeteelt
Vereeniging zich tot de regering met het verzoek financiele hulp te verstrekken om in de loop van 1932 de zijdeteelt op grote schaal in ons land te
kunnen introduceren. De rijksoverheid beschikte echter afwijzend op dit
verzoek. Het bestuur perkte daarna zijn activiteiten drastisch in 76 ).
De in 1934 opgerichte Gooische Zijdeteelt Vereeniging voerde een ander
beleid. Hier gold niet de economische haalbaarheid als uitgangspunt maar de
sociale overweging van werkverschaffing. Had het kweken van cocons in
1930 als huisindustrie ,,nog een aardige bijverdienste opgeleverd", die goede
tijd was nu voorbij. Men verwachtte dat in de latere jaren de marktprijs weer
zou stijgen. Daarom zou intussen een voldoend aantal moerbeistruiken aangeplant moeten worden. Immers een ruime aanwezigheid van moerbeiblad
als voedsel voor de zijderups was een primaire voorwaarde tot opbouw van
een Nederlandse zijdeteelt. Het omspitten van terreinen om ze geschikt te
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maken voor de aanplant van moerbeistruiken zou een groep werklozen tijdelijke inkomsten verschaffen. Door het toekennen van premies zoals bijv. in
Duitsland gebeurde, zou een aantal mensen zich in de zijdeteelt kunnen
bekwamen. Bij de schrikbarende werkloosheid van toen was het verschaffen
van zinvolle bezigheid een eerste opgave 77 ).
Voerde de Gooische Zijdeteelt Vereeniging een intensieve propaganda voor
de zijdeteelt, het bestuur van de Nederlandsche Zijdeteelt Vereeniging achtte
dit onverantwoord zolang de marktprijs voor de cocons zo laag was. Bovendien beschouwde dit bestuur de sociale optiek van de Gooische als gevaarlijk,
omdat de werklozen, zodra de economische omstandigheden beter zouden
worden, zeer waarschijnlijk de arbeidsintensieve zijdeteelt vaarwel zouden
zeggen. Aangezien de Gooische steeds meer nationale allures ging krijgen
door allerlei activiteiten buiten het Gooi ondernomen, wenste het bestuur van
de Nederlandsche daarin verandering aangebracht te zien. Het Gooi zou
hooguit als regionale afdeling van de algemene Nederlandse organisatie kunnen optreden. Bij de introductie van de zijdeteelt als nieuwe vorm van
bedrijvigheid wekte versnippering op landelijk niveau bepaald verwarring.
De Nederlandsche Zijdeteelt Vereeniging zag zich als de enige nationale organisatie en beschouwde zich tevens als de enige spreekbuis naar de rijksoverheid toe").
Deze houding vie! in de kring van bestuur en sympathisanten van de Gooische Zijdeteelt Vereeniging bepaald slecht. Men voelde er niets voor om zich
te transformeren tot een afdeling van de Nederlandsche Zijdeteelt Vereeniging en het te voeren beleid aan de goedkeuring van deze organisatie voor te
leggen. J. Knottenbelt, burgemeester van Rijssen, omschreef de houding van
het bestuur van de organisatie als autoritair. In een brief aan J. N. Smitt, naast Egberts de drijvende kracht achter de Gooische Zijdeteelt Vereeniging
-, hekelde hij ,,het despotisme van de Nederlandsche Zijdeteelt Vereeniging". Hij merkte op meer en meer in de mening versterkt te zijn dat ,,de
heele opzet dezer vereeniging niets anders is dan een zaakje van de Nederlandsche Heidemaatschappij, die overal en altijd de eerste viool wil spelen,
waar en wanneer zij in zeker object voordeel voor zich zelf ziet. Het is jammer, dat dit inhalige en machtswellustige lichaam dat als een poliep zijn
begeerig grijparmen naar alles en nog wat uitstrekt, nu eenmaal om redenen,
die niemand kan bevroeden, het troetelkind der Regeering is, die het a tort et
a travers de hand boven het hoofd houdt. Zij voelt zich dan ook sterk in de
zekerheid, dat zij door de Regeering wordt gesteund, 66k in de zijdeteeltbeweging". De Nederlandsche Zijdeteelt Vereeniging werd niet geheel ten onrechte als nauw verbonden gezien met de Heidemaatschappij. De laatste had
goede connecties in Den Haag. Dit verklaart waarom de regering pas steun
aan de zijdeteelt wilde verlenen, wanneer de bestaande organisaties zich zouden onderwerpen aan de directieven van de Nederlandsche Zijdeteelt Vereeniging. Velen hadden er in 1936 moeite mee een organisatie, gehandicapt
door een topzwaar bestuur en ,, tronend op den Olympus zonder een vinger
uit te steken", als het leidend orgaan in den lande te beschouwen, terwijl de
Gooische Zijdeteelt Vereeniging door de vele ontplooide activiteiten in feite
de nationale voortrekkersrol vervulde 79 ) .
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In plaats van dat men zich voegde naar de richtlijnen van de Nederlandsche
Zijdeteelt Vereeniging, had de in het hoenderhok geworpen knuppel een tegengesteld effect. Er groeide snel een beweging ,,om van die Nederlandsche
Zijdekliek afscheid te nemen". Op 7 februari 1936 werd tijdens de jaarvergadering van de Gooische Zijdeteelt Vereeniging besloten voorbereidingen te
gaan treffen tot de oprichting van een Nederlandsche Bond van Zijdeteeltverenigingen. Er werd een comite geformeerd dat tot taak kreeg conceptstatuten op te stellen. Vijf burgemeesters, te weten van Huizen, Rijssen,
Etten-Leur, Franeker en Westzaan, kregen het verzoek in dit comite zitting te
nemen. Ook mr. R. A.H . M. Gielen, directeur van het Economisch Technologisch Instituut in Limburg, kreeg een dergelijk verzoek . Zelfs naar het secretariaat te Arnhem van de Nederlandsche Zijdeteelt Vereeniging ging een
uitnodiging. Het is duidelijk de Bond wil de Nederlandsche Zijdeteelt Vereeniging van de nationale troon stoten' 0 ) . Op 6 maart 1936 vond te Utrecht een
vergadering plaats, uitgeschreven door het voorlopig comite tot oprichting
van een bond. Tijdens die bijeenkomst werden de concept-statuten besproken. Het verslag van deze vergadering, in de krant opgenomen, leidde tot een
felle polemiek tussen de Nederlandsche en Gooische Zijdeteeltvereeniging.
De eerste liet duidelijk weten zich als de enige nationale organisatie te
beschouwen en niet voor de op te richten bond te zullen bukken. De tweede
verweet de Nederlandsche de laatste twee jaren niets voor de zijdeteelt gedaan
te hebben " ).
De Nederlandsche Bond van Zijdeteeltvereenigingen
Niet alleen in Huizen maar ook elders werden lokale verenigingen voor de
zijdeteelt opgericht. Dit werd o.a. gestimuleerd door de vele lezingen die in
talrijke plaatsen over dit thema werden gegeven, en door tentoonstellingen
die werden gehouden. Om bundeling in de ontwikkeling te brengen werd op
initiatief van de Gooische Zijdeteeltvereeniging het besluit genomen een overkoepelende organisatie te stichten mede als tegenwicht ten aanzien van de Nederlandsche Zijdeteelt Vereeniging. Op 22 april 1936 vond te Utrecht de
oprichting plaats van de Nederlandsche Bond van Zijdeteeltvereenigingen.
Op diezelfde dag werden tevens de statuten goedgekeurd. Plaats van vestiging van de Bond was Huizen.
Bij de Bond sloten zich vijf organisaties aan : 1. de Gooische Zijdeteeltvereeniging, 2. de Hilversumsche Zijdeteeltvereeniging, 3. de Utrechtsche Zijdeteeltvereeniging, 4. de Amsterdamsche Zijdeteeltvereeniging, 5. de Zijdeteeltvereeniging te Heerhugowaard. Al in september 1936 presenteerde de Bond
zich op de Jaarbeurs te Utrecht met een stand die een zeer grote belangstelling
van de bezoekers trok.
In oktober 1936 kwamen enkele vlugschriften uit op naam van de Gooische
Zijdeteelt Vereeniging die met haar 189 leden de belangrijkste plaats binnen
de Bond innam. In deze geschriften werd krachtig propaganda gemaakt om
in Nederland te komen tot een zijdecultuur en een bijdrage te leveren tot
werkverschaffing. Gewezen werd op de honderden hectaren nog niet geculti-
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veerde grond die met beperkte kosten tot moerbeivelden herschapen zouden
kunnen worden. Omdat de teelt van de witte moerbei nog in een beginstadium verkeerde, wilde men allereerst aandacht geven aan de uitbreiding
van het voedselareaal nodig bij de kweek van de zijderups. Het aantal geproduceerde cocons was nog veel te beperkt om op basis daarvan in Nederland al
een zijdefabriek op te richten. Gezien de nog steeds !age marktprijs had de
Bond besloten van de aangesloten !eden de cocons in te kopen voor f 2,50 a
f 3,- per kilo. De gemeentebesturen werden vooral aangespoord om te zorgen voor voldoende aanplant van moerbeistruiken. Op een hectare grond
zouden circa 15.600 struiken geplant kunnen worden. Deed men dat in de
vorm van haagbeplanting dan zouden dater ruim 16.500 kunnen zijn, zij het
dan met het advies dat de hagen in de richting noord-zuid dienden te staan.
Op de vraag hoeveel zijderupsen door een plant van voedsel voorzien konden
worden, was het antwoord, dat een eenjarige plant 25 gram blad leverde, hetgeen voldoende was voor een rups; een tweejarige plant leverde 75 gram blad,
voldoende voor 2 a 3 rupsen; een driejarige plant had een produktie van 200
gram blad, voldoende voor 6 a 8 rupsen; een vierjarige plant 400 gram loof,
voldoende voor 16 a 20 rupsen; een vijfjarige plant 900 gram blad, voldoende
voedsel voor 30 a 40 zijderupsen; een zesjarige plant leverde 1500 gram loof,
voldoende voor 55 a 60 rupsen; een zevenjarige plant was goed voor 2000
gram blad, voedsel voor 75 a 80 rupsen; een achtjarige plant leverde 3000
gram blad, goed voor voedsel ten behoeve van 110 a 120 zijderupsen. Hoe
eerder de beplanting was gerealiseerd, des te meer mogelijkheden men had
ten aanzien van de omvang van de zijdeteelt").
De Bond telde begin 1937 rond de 300 !eden, waaronder bijna 50 gemeentebesturen. Om het contact met de !eden te verstevigen verscheen op 15 juni
1937 het eerste nummer van De Cocon. De reeds genoemde J. H. Smitt voerde de redactie en verzorgde tevens de administratie van dit bondsorgaan. Verder kende het blad een groep van vaste medewerkers uit Huizen, Amsterdam,
Utrecht, Franeker, Hilversum en Heerhugowaard, zodat een geografische
spreiding van de aandacht gegarandeerd was. De !eden ontvingen het blad
gratis. Niet-leden betaalden per nummer een dubbeltje.
De contributie voor de !eden bedroeg minimaal een gulden. Van de meer
draagkrachtigen werd een hogere bijdrage verwacht. Hoewel het hoofddoel
van de Bond uiteraard was het stimuleren van de opbouw van een zijdeteelt in
Nederland, kreeg het nevendoel toch grote aandacht: Als dit tweede doe!
werd genoemd ,,de tallozen die in dezen tijd met hun ziel onder den arm
rondloopen, in de eerste plaats het bedrijf te leeren en in de tweede plaats ze
een aangename bezigheid te verschaffen" ").
Als voorzitter van de Bond trad op de onvermoeibare burgemeester van
Huizen. Deze, J. W. Egberts, was ook al voorzitter van de Gooise vereniging.
Als secretaris fungeerde aanvankelijk J. Leverington uit Zeist. Hij werd echter spoedig opgevolgd door mej. Gerda van Ede uit Naarden.
Op 1 augustus 1937 werd, naar in De Cocon staat vermeld, een
,,zijderupscocon-bedrijP' te Huizen in werking gesteld. Op het van gemeentewege aangelegde moerbezieveld hebben wij reeds eerder gewezen. Ook dit
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nieuwe project werd hoofdzakelijk met behulp van het gemeentebestuur
gerealiseerd; dit alles in het kader van de werkloosheidsbestrijding 14 ) .

Verwarrende toestand
In het midden van 1936 was de toestand toch we! wat verwarrend geworden. Er traden toen vier partijen voor het voetlicht, die alle een relatie hadden
met de zijdeteelt: I. de Nederlandsche Zijdeteelt Vereeniging (NZV), de
oudste organisatie op dit terrein; 2. de Gooische Zijdeteelt Vereeniging
(GZV), 3. de Nederlandsche Bond van Zijdeteeltvereenigingen; 4. de Nederlandsche Heidemaatschappij.
Wij hebben eerder in dit stuk al aandacht gegeven aan de tegenstelling tussen de NZV en de GZV. Het verschil in aanpak zoals die door beide partijen
werd voorgestaan, loste zich echter in de praktijk geruisloos op, doordat de
Gooise groep zijn eigen weg ging.
Groter werden de problemen, toen in 1936 de Nederlandsche Bond van
Zijdeteeltvereenigingen werd opgericht. Omdat artikel 11 van de statuten van
de NZV de constructie van plaatselijke of regionale afdelingen kende, beschouwde die organisatie, in 1929 tot stand gekomen, zich in feite reeds als
een bond van zijdetelers in Nederland. Het bestuur van deze oudste vereniging achtte de Bond van 1936 een doublure en wenste niet opzij te gaan voor
de nieuwe loot aan de Nederlandse moerbeziestam.
De controverse werd met name actueel, toen aan de rijksoverheid een subsidie was gevraagd om het werk van het introduceren van een Nederlandse
zijdeteelt te stimuleren. Over deze kwestie vonden in de loop van 1936
gesprekken plaats o.a. met dr. ir. A. Minderhoud die als rijksbijenteeltconsulent tevens belast was met het consulentschap voor de zijdecultuur. Het bleek
toen al spoedig, dat men van rijkswege er niets voor voelde over een eventuele
toekenning van subsidie een uitspraak te doen, zolang er twee landelijk optredende verenigingen waren, die in onderlinge verdeeldheid zich met de materie
van de zijdeteelt bezig hielden . Eenheid was een conditio sine qua non, voordat over subsidie gesproken kon worden. Het zou nog enige tijd vergen, voor
het zover was.
Een andere complicerende factor was het punt, dat de NZV vrijwel niet
aan propaganda deed, omdat zij in de crisistijd de winstmogelijkheden voor
de zijdeteelt toch vrijwel nihil achtte. De GZV die tevens de inspirator van de
Bond was, ijverde meer vanuit de optiek van bezigheid verschaffen in deze
jaren van grote werkloosheid en was uit hoofde van dit standpunt juist zeer
actief in het propaganda maken. Dit deed men o.a. te Hilversum, Rijssen,
Franeker, Utrecht, Etten-Leur, Heiloo, Boxmeer, Rossum, Zoetermeer,
Heerhugowaard, Westzaan, Angerloo, enz. Kortom, de tweespalt werd mede
opgeroepen, doordat de deftige NZV in het midden der jaren dertig weinig of
geen activiteiten ontplooide, terwijl de groep onder aanvoering van burgemeester Egberts overliep van energie en dadendrang " ).

260

NEDERLANDSE ZUDETEELT IN DE TWINTIGSTE EEUW

De vrede getekend
Uiteindelijk is de vrede tussen de partijen toch getekend. In de loop van
1938 kwam een fusie tot stand tussen de Bond van Zijdeteeltvereenigingen en
de NZV, nadat eerdere pogingen tot samengaan waren mislukt. Oat het nu
we! gelukte, was te danken aan de sterke druk die van regeringszijde hierop
was uitgeoefend. De nationale overheid had een samengaan van de beide landelijke organisaties als conditie gesteld voor eventuele subsidie. Deze druk
was bepaald gunstig, omdat hierdoor de bestaande geschillen over de meest
wenselijke aanpak van de zijdeteelt in Nederland overbrugd konden worden.
Tijdens de vergadering van de Nederlandsche Bond van Zijdeteeltvereenigingen op 9 april 1938 te Huizen gehouden werd dan ook met algemene stemmen
tot fusie besloten. Uit beide besturen zou een nieuw bestuur gevormd worden, waaraan de twee partijen een gelijk aantal bestuursleden zouden leveren. Van de overkoepelende organisatie die de naam Nederlandsche Zijdeteeltvereeniging zou dragen, werd A. van Itallie uit Den Haag de voorzitter.
De bestaande lokale en regionale verenigingen zouden voortaan als afdeling
van de ene landelijke organisatie optreden. In het nieuwe bestuur hadden
o.a. zitting de burgemeester van Krimpen aan den IJssel, die van Huizen en
de oud-burgemeester van Westzaan. Ook was hierin opgenomen directeur J.
P. Van Lonkhuyzen van de Nederlandsche Heidemaatschappij en ir. A. C.
de Frenne, bedrijfsleider Pampahoeve op Zonnestraal").
Opvallend is dat J. H. Smitt uit Huizen die als secretaris van de Gooische
vereniging en later ook van de Bond zich vanaf 1934 ten zeerste voor de intro-.
ductie van de zijdeteelt op landelijk niveau had ingezet, niet werd opgenomen
in het bestuur van de nieuwe organisatie. Volgens uitspraak van dr. ir. A.
Minderhoud die naast zijn functie als rijksbijenteeltconsulent tevens de
opdracht had gekregen de zijdeteelt met technische adviezen te begeleiden,
was Smitt ,,eruit gewerkt" " ). Zowel Egberts als Smitt in het nieuwe bestuur
opnemen werd wellicht als een te sterke profilering van de oude Bond gezien.
De keuze vie! op Egberts.
Toch dient de door Minderhoud opgeroepen suggestie enigszins gerelativeerd te worden. Immers tijdens de jaarvergadering van de Nederlandsche
Bond van Zijdeteeltvereenigingen, die in februari 1937 te Amsterdam plaats
vond, deelde J. H. Smitt mee in verband met zijn leeftijd en de aan de functie
van secretaris verbonden vele werkzaamheden als secretaris van de Bond te
willen bedanken. In zijn plaats werd tot secretaris benoemd J. Leverington te
Zeist. Ten aanzien van het adres van Smitt werd grote waardering uitgesproken voor zijn pionierswerk " ). Wei bleef Smitt voorlopig nog functioneren
als secretaris van de Gooische Zijdeteelt Vereeniging. Waarschijnlijk zijn al
zijn nevenactiviteiten deze accountant teveel geworden. Oat hij in 1938
bewust op dood spoor is gezet, lijkt daarom twijfelachtig. Immers waarom
een functie in het nieuwe overkoepelend orgaan ambieren, terwijl hij eerder
zijn werk voor de Bond gestaakt had?
In de komende jaren zullen Van Hallie voor de NZV en Minderhoud voor
de rijksoverheid de twee centrale figuren zijn. Uit de correspondentie blijkt,
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dat Minderhoud die gaarne de juiste ambtelijke weg ziet bewandeld, nogal
wat moeite heeft met allerlei demarches van Van ltallie die daarbij gretig gebruik maakt van zijn relaties in Den Haag. Zodoende wordt Minderhoud
vaak geconfronteerd met vragen van bovenaf ten gevolge van door Van ltallie gelanceerde ideeen in plaats van dat de vragen bij hem komen en hij ze
door kan spelen naar de ambtelijke top. Naast een verschil in benaderingwijze bestonden er ook tussen beiden zakelijke meningsverschillen. Zo deelde
Minderhoud niet de opvatting van Van ltallie dat het kweken van zijderupscocons dadelijk gevolgd moest worden door de stichting van een industrietak
in Nederland die garens en zijden weefsels zou gaan produceren. Bijzonder
gelrriteerd was Minderhoud door een opmerking die de voorzitter op de algemene ledenvergadering van 24 september 1938 te Utrecht gemaakt had. Van
ltallie deelde daar mee een onderhoud gehad te hebben met een officier van
de afdeling Economische Oorlogsvoorbereiding. Tijdens dit gesprek zou naar
voren zijn gebracht, dat het departement van Defensie er veel belang aan
hechtte dat Nederland in oorlogstijd zelf in de behoefte aan zijde zou kunnen
voorzien "). Navraag bij de minister van Defensie leverde als antwoord van
het betrokken departement op, dat men daar ,,bij een binnenlandsche zijdeteelt slechts gering belang heeft" ' 0 ). De teneur van deze laatste uitspraak
wijkt duidelijk af van hetgene dat Van ltallie had beweerd. De grootspraak
waaraan de voorzitter zich nogal eens schuldig maakte, en de bedachtzaamheid van Minderhoud verdroegen elkaar niet zo best.
In verband met de fusie werden de statuten van de NZV uit 1929 aangepast. De belangrijkste wijziging was, dat de contributie van minimaal/ 3,per jaar werd terug gebracht naar minimaal/ 1,-. Uiteindelijk vie! de keus
op de meer volkse benadering die van begin af aan verdedigd was door de
Gooische Zijdeteelt Vereeniging en later door de Bond van Zijdeteeltverenigingen. Een ander verschil was, dat de afdelingen de helft van de gelnde contributie van de verenigingsleden konden behouden voor eigen activiteiten. De
vroegere centralistische en elitaire opvatting bij het bestuur van de oude Nederlandsche Zijdeteelt Vereeniging was door deze wijzigingen gebroken").
De gewijzigde statuten werden goed gekeurd bij Koninklijk Besluit van 12
december 1938").
Door de fusie die op 24 september 1938 door de besturen van de NZV en
van de Bond van Zijdeteelt Vereenigingen werd aangegaan, kwam een einde
aan een bijna vijfjarige periode van onenigheid die een rem had betekend op
de verbreiding van de Nederlandse zijdeteelt. De eerste bestuursvergadering
van de nieuwe organisatie die functioneerde onder de oude naam van de
NZV, vond plaats op 3 november 1938. Op het ledental had de gekozen vorm
van samenwerking meteen effect. Telde de NZV 70 leden in 1929 en 140 in
het topjaar 1932, in 1937 was dit aantal gedaald naar 44. Na de fusie klom het
aantal !eden op tot 229 in 1939 en 299 op l januari 1942. Eind 1942 bedroeg
het ledental 356. Op 20 september 1939 waren bij de vereniging enkele tientallen gemeenten als lid aangesloten. In Drente waren dit Dwingelo, Emmen en
Meppel; in Overijssel: Denekamp, Diepenveen en Staphorst; in Gelderland:
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Angerlo, Elburg, Gendringen, Hoevelaken en Rheden; in Noord-Holland:
Nieuwer Amstel, Nieuwe Niedorp, Laren, Blaricum, Bussum, Hilversum,
Huizen, Heerhugowaard, Heino en Krommenie; in Zuid-Holland: Arkel,
Berkhout, Kedichem, Lisse en Nieuwe Tonge; in Zeeland: Burgh, Ierseke (sedert 1940-'41), Koudekerke, Middelburg en Wissenkerke; in Noord-Brabant:
Aarle-Rixtel, Baarle-Nassau, Boxtel, Eindhoven, Hooge- en Lage Mierde,
Liempde, Schijndel, Steenbergen, Tilburg (sedert 1940-'41), Waalwijk,
Wouw en Zundert; in Limburg: Venray 93 ). Opvallend bij deze opgave is, dat
waar de vereniging in Noord-Brabant slechts twee particulieren als lid telde
(op 1 januari 1942 echter opgelopen tot 22), deze provincie de meeste gemeentebesturen als lid opleverde. Waarschijnlijk heeft de grote en langdurige
werkloosheid aldaar de lokale overheid doen uitzien naar nieuwe bronnen
van bestaan. Ook was hier nog voldoende woeste grond aanwezig die de aanplant van moerbeistruiken weinig kostbaar maakte. Een antler opvallend
punt is, dat waar in grote steden als Amsterdam, Den Haag, Haarlem en
Utrecht een aanzienlijk ledental woonachtig was, de gemeentebesturen hier
af lieten weten. Wei werd hier wat gedaan, zoals reeds aangegeven bij de
Haagse school-en kindertuinen. In het begin van de oorlog liet de burgemeester van Haarlem weten, dat aldaar in de stadsparken moerbeiheesters
zouden worden aangeplant om later in dienst van de zijdeteelt te worden
gesteld.
Een moeilijkheid bleef het betrekken van de moerbeiplant. Sedert 1934 geschiedde de levering niet meer door de vereniging maar door boomkwekers,
van wie verscheidenen in de prijscatalogi van najaar 1939 adverteerden met
,,Moms alba, voor de zijdeteelt". Door de beperkte afzet hadden enkele
kwekers hun jonge planten opgeruimd, omdat ze niets verkochten. Deze situatie bracht weer mee dat, wanneer de vereniging via propaganda mensen had
aangezet de zijdeteelt te gaan beoefenen, dezen weer teleurgesteld moesten
worden, omdat er geen moerbeistruiken te krijgen waren. Om die vicieuze
cirkel te doorbreken had de vereniging via de Ned. Heide Mij . begin mei 1939
in de omgeving van Arnhem op de Kattenberg en de Paaschberg moerbeizaad
Jaten uitstrooien. Hiervan hoopte men circa 300.000 plantjes te krijgen, zodat het probleem definitief zou zijn opgelost. Door grote droogte en een
wolkbreuk kwamen uiteindelijk slechts 800 planten op. Kortom een domper
op de hooggestemde verwachtingen 94 ) .
Na de fusie bestond er een landelijke organisatie met lokale en regionale
afdelingen. Zo wordt de GZV bijv. voortaan in de stukken vermeld als een
bij de NZV aangesloten vereniging. De organisatie behartigde nu de belangen
van enkele honderden kwekers over het gehele land verspreid.
Het blad De Cocon, oorspronkelijk uitgegeven door de Bond die nu als
zelfstandig orgaan van het toneel verdwenen was, bleef bestaan maar dan als
blad van de NZV. Het is uitgekomen tot in 1942, toen het blad zijn zesde
jaargang was ingegaan. Door papierschaarste tijdens de oorlog kon het daarna niet meer in de oude vorm uitkomen. Het contact met de !eden werd sindsdien onderhouden door gestencilde Mededeelingen van het bestuur" ).
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Na 1938 lagen de werkzaamheden niet stil. Nu een landelijke samenwerking tot stand was gekomen tussen de twee nationale zijdeteeltverenigingen
kon met vereende krachten gestreefd worden naar het gestelde doel, namelijk
de verdere invoering van de zijdeteelt in Nederland . Het bestuur van de NZV
stuurde in januari 1939 een circulaire aan de gemeentebesturen. Men wilde
zich daarbij in het bijzonder richten op de categorie van de kleine land- en
tuinbouwers en van de pluimveehouders, voor wie de zijdeteelt in de eerste
plaats als nevenbedrijf in aanmerking zou komen. Ook meende men, dat
gestichten en inrichtingen aandacht aan de zijdeteelt zouden kunnen besteden. Men haakte met dit streven in op het beleid van de regering die in september 1938 de gemeentebesturen in een rondschrijven had aangespoord tot
een uiterste krachtsinspanning om ,,nieuwe voorwerpen voor werkverschaffing te vinden" . Hoewel ook toen gold, dat nog niet van een rendabele bedrijfsvoering gesproken kon worden, hechtte men veel waarde aan het feit
dat het hier een voortbrengen betrof van een voor ons land onontbeerlijke
grondstof. In 1939 werd ,,het winnen van het product belangrijker geacht
dan het direct financieel resultaat" . In dat jaar had het college van burgemeester en wethouders van 's-Gravenhage geen bezwaar om hiertoe geld op
de begroting uit te trekken 96 ).
Op 23 februari 1939 had een delegatie uit het bestuur van de Nederlandsche
Zijdeteelt Vereeniging een onderhoud met de secretaris-generaal van het departement van Economische Zaken betreffende de kwestie ,,bevordering van
zijdeteelt in ons land". In deze bespreking die een verkennend karakter had,
ontvouwde voorzitter Van ltallie een plan voor de ontwikkeling van de zijdeteelt, waaraan de regering financiele steun zou dienen te geven 97 ). Nadat Van
Hallie zijn ideeen bij meerdere overheidsinstanties in de week had gelegd,
diende het bestuur van de NZV op 14 april 1939 een rekest in bij zowel de
minister van Economische Zaken als bij die van Sociale Zaken. Aan de eerste
werd een jaarlijkse subsidie gevraagd van/5000,-, op den duur te verhogen
tot ongeveer f 20.000 per jaar. Dit geld zou moeten dienen om ,,de groote
hinderpaal voor invoering van de zijdeteelt" weg te nemen, namelijk door op
de !age marktprijs voor de zijdecocons (in 1939 circa/2,-) geldelijke suppletie te geven. Door de telers een bedrag van/S ,- per kg cocons te garanderen
zou de zijdeteelt sterk worden aangemoedigd. Tevens wilde het bestuur een
deskundige in dienst nemen die de !eden van de vereniging advies zou kunnen
geven. Aan de minister van Sociale Zaken werd het verzoek gericht zijn medewerking te verlenen om de aanleg van aan de zijdeteelt voorafgaande moerbeiaanplantingen in de vorm van werkverschaffing mogelijk te maken en de
loonkosten die daaraan verbonden waren, gedurende de eerste jaren voor
lOOOJo voor rekening van het Rijk te doen komen. De aanplant van moerbeistruiken was immers absoluut noodzakelijk, voordat met de teelt van
zijderupsen begonnen kon worden 98 ) .
Uit de verschillende interne stukken die bij de diverse ambtelijke diensten
van het ministerie van Landbouw uitgewisseld werden, blijkt dat men hier
deed, alsof men van niets wist. Er was immers bij dit departement geen rekest
ingekomen. Hierover was wrevel ontstaan, omdat intussen wel bekend was
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geworden dat bij de andere genoemde departementen de bewuste brief van 14
april was ontvangen. Deze tactische fout van het bestuur van de NZV leidde
bij vcrscheidene ambtenaren tot een geprikkelde stemming die zich uitte in interne uitspraken, o.a. ,,dat het nut van de zijdeteelt voor de kleine boeren
niet belangrijk is te achten". Ook voor de kleine tuinbouwers werd voorlopig
de zijdeteelt als evenmin relevant geacht. Bij het ministerie van Landbouw
was men zich goed bewust, dat de destijds ingestelde interdepartementale
commissie voor de zijdeteelt nog steeds bestond. Dat de derde partij in dit
geheel gepasseerd was, werd niet in dank afgenomen 99 ).
De algemene jaarvergadering van de Nederlandsche Zijdeteeltvereeniging
vond in 1939 plaats op zaterdag 11 november in een van de zalen van Hotel
des Pays-Bas in Utrecht. De organisatie was in handen van het secretariaat
dat gevestigd was in het gebouw van de Nederlandsche Heidemaatschappij te
Arnhem. Naast de film over de zijdeteelt, uitgaande van de Nederlandsche
Christelijke Filmcentrale, waarop eerder in deze studie gewezen is, bleek er
nog een collectie van een veertigtal lantaarnplaatjes over zijdeteelt te bestaan,
die tijdens deze vergadering getoond werd. De voorzitter, A. van ltallie, gaf
hierop toelichting. Visuele informatie werd nu als belangrijk gezien. Tijdens
de middagpauze waren bestuursleden in de vergaderzaal aanwezig om desgevraagd inlichtingen te geven. De vroegere afstandelijke houding van het
bestuur ten aanzien van de !eden had na de fusie plaats gemaakt voor een
meer communicatieve 100).
In de jaren vlak voor de aanvang van de Tweede Wereldoorlog kreeg de
propaganda voor de invoering van een inheemse zijdeteelt in toenemende mate aandacht. Zo startte men hiermee o.a. te Franeker begin 1940 101 ), terwijl
ook in Baarn een afdeling tot stand kwam. Voor gehandicapten werd het telen van zijderupsen en het afhaspelen van cocons als gepaste arbeid gezien.
Zo was er contact met de stichting ,, Werkverschaffing in huis voor onvolwaardigen" te 's-Gravenhage over deze zaak, als ook met de inrichting voor
zwakzinnigen ,,Groot Emmaus" te Ermelo' 0 ' ) . In 1938 werd gecorrespondeerd met het bestuur van de Rekkensche inrichtingen in de Achterhoek om
daar tot zijdeteelt te komen. Dit leverde echter niets op ' 0 ' ) . In het Tinholthuis te Santpoort werd in 1939 begonnen met de teelt. Dit project had vooral
een educatief karakter. Dagelijks kwamen meer dan honderd bezoekers kijken naar de cyclus van eitje, zijderups en cocon. De drijvende kracht washier
de heer Hoenderbos, hoofdonderwijzer aan een school in Bloemendaal. Hoezeer dergelijke projecten persoonsgebonden waren, blijkt uit de omstandigheid <lat na diens overlijden de zaak gestopt werd 10 •). Eveneens omstreeks
1939 ving men in de St. Lioba-stichting in Egmond-Binnen aan met de teelt
van zijderupsen. Hier was een groep van vier jonge vrouwen in 1935 onder
leiding van de kunstenares en zijdeweefster H. Michaelis begonnen met de
opbouw van een communiteit van lekezusters. Men richtte zich vooral op de
vervaardiging van kazuifels voor de religieuze eredienst. Toen door de dreigende oorlogssituatie de aanvoer van zijden garens begon te stokken, ging
men er toe over zelf de grondstof te gaan voortbrengen 10 ').
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In de loop van 1939 vond er een briefwisseling plaats tussen het bestuur
van de NZV en het ministerie van Sociale Zaken en dat van Economische
Zaken over de aanleg van moerbezievelden in de vorm van werkverschaffing 10 6 ). Het zou echter tot in de oorlog duren, voordat er van regeringssteun sprake zou zijn.
Tekenend voor de trage afhandeling van een verzoekschrift daartoe dat op
14 april 1939 was ingediend, is het schrijven van 28 november aan de
secretaris-generaal van Economische Zaken dr. Van Rijn die tevens voorzitter was van het College van Regeringscommissarissen, waarin de voorzitter
van de NZV zijn verwondering uitsprak over het feit dat hij nog geen antwoord had ontvangen. Van Hallie deelde mee desgewenst tot een nieuwe gedachtenwisseling op het departement bereid te zijn 10 ' ) . Deze demarche leverde niets op. Op 17 januari 1940 richtte hij zich ten einde raad tot de inspecteur van de Tuinbouw en het Tuinbouwonderwijs, ir. A. W. van de
Plassche 10 ' ) . Deze liet zich door zijn subalternen adviseren. Zo kreeg hij van
A. Minderhoud te horen, dater ,,zich geen nieuwe perspectieven ten aanzien
van de zijdeteelt in ons land hebben geopend". Daarom gaf deze in overweging niet in te gaan op het verzoekschrift van de Nederlandsche Zijdeteelt
Vereeniging 109 ) . Zijn superieur Van de Plassche was echter meer toeschietelijk. Hij dacht niet aan subsidieverlening of aan het geven van financiele
toeslagen op de nog steeds te !age prijs voor de zijdecocons. Zijn voorstel was
om ,,proefondervindelijk op enkele voorbeeldbedrijven vast te stellen, welke
mogelijkheden er zijn" 110).
Ook de directeur-generaal van de Landbouw stelde zich in februari 1940
wat positiever op. Luidde in augustus 1939 zijn visie nog, dat aan de mogelijkheden van de zijdeteelt weinig belang kon worden gehecht, nu was hij echter van mening dat de idee van een eigen zijdeteelt in Nederland nadere overweging verdiende. Hij was tot deze wijziging in opvatting gekomen door de
ingrijpende veranderingen welke de internationale toestand had teweeg gebracht. De dreigende oorlogssituatie deed het voor Nederland belangrijk zijn
zich wat de voorziening van grondstoffen betreft, zo autarkisch mogelijk te
maken. Ook nu wordt niet geadviseerd tot het stimuleringsmiddel van subsidie verlenen. Als het middel bij uitstek wordt wederom de panacee van de
,, voorbeeldbedrijven" genoemd. Daar zou een proef met de zijdeteelt genomen moeten worden onder supervisie van de Rijkstuinbouwconsulent. Opvallend bij dit alles is wel, dat het van rijkswege steeds weer aangeprezen tovermiddel van het proefbedrijf nog steeds niet gerealiseerd was. Deze aanpak
wordt bij herhaling als de juiste gepresenteerd maar niet in praktijk gebracht.
Een toeslag op de !age prijs voor de geproduceerde zijdecocons wordt afgewezen. De zijdeteelt wordt alleen rendabel geacht, ,, wanneer deze als gezinsarbeid wordt uitgeoefend" 111 ).
Na inwinning van adviezen betreffende het verzoekschrift tot het verkrijgen van een subsidie van rijkswege berichtte de minister van Economische
Zaken in februari 1940 aan het bestuur van de Nederlandsche Zijdeteelt Vereeniging, dat hij geen aanleiding zag een dergelijke subsidie toe te kennen.
Wei deelde hij mee te zullen bevorderen ,,dat naar de mogelijkheid van het
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telen van moerbeien en de teelt van zijderupsen op de bedrijven van kleine
tuinbouwers vanwege de Directie van den Landbouw een onderzoek wordt
ingesteld". Met dit onderzoek zou de inspecteur van de Tuinbouw en het
Tuinbouwonderwijs, ir. A. W. van de Plassche, zich belasten 112 ). Zo eindigde de situatie van voor de oorlog: we! belangstellende uitspraken, maar geen
subsidieverlening en geen realisatie van het steeds weer opgevoerde tovermiddel van het proefbedrijf. Had de rijksoverheid in landen als Duitsland en
Hongarije zich geheel gezet achter de opbouw van een eigen zijdeteelt, in
Nederland werd dit avontuur ondanks al het met welwillendheid gevuld
papier niet aangedurfd.
De Tweede Wereldoorlog en de zi}deteelt
In de jaren vlak voor de Duitse inval en onder de oorlog bleef binnen het
grote geheel van de NZV de Gooische Zijdeteelt Vereeniging, toen een afdeling van de nationale organisatie, de katalysator van de propaganda voor de
binnenlandse zijdeteelt. In Huizen en in andere Gooise gemeenten hielden
meerdere gezinnen zich met het verwerven van natuurzijde bezig. Mej. Gerda
van Ede trok als tweede secretaris zowel van de Gooische als van de landelijke vereniging er op uit om via lezingen belangstelling te wekken voor deze
vorm van activiteit. In de serre van haar woonhuis te Naarden had zij op een
bepaald moment zelfs 30.000 zijderupsen ,,aan de arbeid" . Vele mensen
kwamen daar naar haar verrichtingen kijken. Niet alleen door zelf te experimenteren maar ook door zoals reeds opgemerkt, voordrachten te verzorgen,
artikelen te schrijven in het blad van de vereniging en door via interviews de
pers te interesseren, was zij na 1940 zonder meer de drijvende kracht bij het
opwekken van de belangstelling in den lande voor de zijdeteelt. Ook Egberts,
in 1940 oud-burgemeester van Huizen maar nog actief als voorzitter van de
Gooische afdeling van de NZV, zette zich in voor de bevordering van deze
nieuwe tak van bedrijvigheid. In mei 1940 deed de heer B. IJzerdraat uit
Schiedam, die in opdracht van het rijk bezig was met de restauratie van oude
gobelins, een beroep op hem om aan de daartoe benodigde zijde te komen.
Uit de reactie bleek, dat in die tijd degenen die zich in Huizen met de zijdeteelt bezig hielden, de cocons inleverden bij de Ned. Heide Mij. te Arnhem.
Egberts deed een dringend beroep op zijn opvolger in Huizen alle aandacht te
geven aan het onderhoud van het vroeger met moerbeistruiken beplante terrein. Dit temeer omdat de vraag naar natuurzijde toenam en het te verwachten vie! dat de zijdeteelt ,,een belangrijke tak van onze nationale industrie zal
worden" . Gezien de oorlogssituatie waardoor de aanvoer van buiten
gestremd was, lag het in de bedoeling van de rijksoverheid in ons land ,,meerdere kweekcentra van zijderupscocons op te richten" om zodoende in het tekort te voorzien. Naar aanleiding van dit appel van Egberts liet zijn opvolger
in Huizen zich informeren over de stand van zaken ter plaatse. Daarbij bleek,
dat het onderhoud van het destijds aangelegde veld met moerbeiheesters berustte bij het plaatselijk burgerlijk armbestuur dat ook het contact onderhield met de !eden van de NZV. Het gemeentebestuur zelf had met de zaak nu
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niets meer van doen. In september 1940 bleek zelfs, dat er geen belangstelling
meer bestond noch voor het afnemen van moerbeibladeren noch voor het
kweken van de zijderups 11 ' ) . In deze negatieve situatie zou echter spoedig een
omslag ten goede komen, waardoor Huizen in de wereld van de zijdeteelt
weer een belangrijke plaats verwierf zij het dat deze hernieuwde activiteiten
vooral de jaren 1941 en 1942 betroffen.
Het succes voor de zijdeteelt kwam, toen de oorlog al begonnen was.
Doordat tijdens de oorlogsjaren de import van natuurzijdegaren uit het buitenland stokte, werd de belangstelling voor het verkrijgen van natuurzijde in
eigen land vanzelf groter. De Nederlandsche Zijdeteelt Vereeniging wilde op
deze groeiende interesse gaarne inhaken. Het bestuur daarvan meende echter
dat, wilde de vestiging van een inheemse zijdeteelt ook slagen, daarbij de
hulp van de overheid noodzakelijk was, met name bij het aanleggen van
moerbezievelden. Niet alleen was dit als werkverschaffingsproject voor vele
gemeenten interessant, maar tevens was dit nodig om het toenemend aantal
!eden van de vereniging aan voldoende blad voor de teelt van zijderupsen te
helpen. Een andere stimulerende factor was, dat door de sterke inkrimping
van de pluimveeteelt tijdens de oorlogsjaren talrijke pluimveehouders naar
andere bedrijfsbezigheden moesten omzien. Voor hen was het opvullen van
dit gat door zich met de zijdeteelt bezig te gaan houden, we! aantrekkelijk.
Het blijkt, dat de rijksoverheid niet ongevoelig is geweest voor de suggestie
financiele steun te verlenen bij de aanleg van moerbezievelden. In augustus
1940 deed het bestuur van de NZV een verzoek om regeringssteun. In 1942 en
1943 werd inderdaad subsidie toegezegd "').
Een van de subsidieaanvragen had betrekking op het proefbedrijf dat de
Nederlandsche Zijdeteelt Vereeniging in 1941 te Huizen gevestigd had. Voor
dit project werd naast de financiele hulp van de rijksoverheid ook f 100,subsidie ontvangen van de gemeente Huizen. Via de NZV en van de GZV
werd resp. /200,- en/60,- in de jaarlijkse exploitatiekosten bijgedragen.
De opbrengst van de gekweekte cocons was verre van voldoende om tot een
positief bedrijfsresultaat te komen. Subsidie was onontbeerlijk om de begroting sluitend te maken "').
De burgemeester van Huizen verschafte de mogelijkheden voor de start
door het leegstaande, oude raadhuis hiertoe ter beschikking te stellen. Dit
proefbedrijf kon al na het eerste seizoen op een redelijk resultaat bogen,
namelijk een opbrengst van zestig kilo zijdecocons. De enige belemmering die
men had ondervonden, was het langdurig droge weer, waardoor de beschikbare hoeveelheid moerbezieblad te beperkt was geweest om tot volledige
produktie te kunnen komen.
In de vroegere raadszaal waren grote rekken getimmerd, waarop de bakken geplaatst werden waarin de erupsen verbleven. In de voormalige burgemeesterskamer stond een broeikast, waarin de eitjes van de zijdevlinder werden uitgebroed. De capaciteit van dit proefbedrijf was in het eerste jaar ruim
300.000 rupsen. Het knelpunt was het gebrek aan voldoende blad. Bij normale weersomstandigheden leverde het veld met moerbezieboompjes te Huizen,
waarover eerder is gesproken, voedsel voor ongeveer een half miljoen
zijderupsen 11 •).
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Een jaar later, namelijk in 1942, was het niet het oude raadhuis, waar het
modelbedrijf werd uitgeoefend. Nu geschiedde dit in vier mime bovenlokalen
van de plaatselijke Ambachts-Teekenschool, die voor cursussen in de wintermaanden werden gebruikt. Omdat de zijdeteelt gebonden was aan de zomermaanden, konden beide belangen gediend worden zonder met elkaar in conflict te geraken. Het gemeentebestuur had deze ruimtes ter beschikking
gesteld, omdat het voormalige raadhuis voor andere doeleinden opgeeist
werd.
Een van de lokalen in deze school werd gebruikt voor het opzetten van een
tentoonstelling betreffende de zijdeteelt. De vitrines hiertoe waren door de
Nederlandsche Heidemaatschappij afgestaan. Voor de teelt kwamen de eitjes
via de heer Pasqualis uit Halie. De rekken, waarop de teeltbakken voor de
rupsen geplaatst konden worden, waren dezelfde als die in 1941 waren gebruikt. Men paste de zgn. ,,staffel-teelt" toe. Met tussenruimte van telkens
vijf dagen ging iedere keer een partij van 25 gram eitjes in de broedkast. Op
deze wijze verkreeg men niet alle rupsen tegelijk, hetgeen een groot voordeel
was, omdat met name de jonge rupsen de meeste zorg vereisten. Verder werden op die manier de werkzaamheden in de tijd uitgesmeerd.
Op 12 augustus 1942 vergaderde het voltallige bestuur van de NZV samen
met twee afgevaardigden van de lnspecteur van de Tuinbouw en met enkele
vertegenwoordigers van de Nederlandsche Heidemaatschappij in de tentoonstellingszaal te Huizen. Deze heren werden daar op de hoogte gesteld van
de stand van zaken door Gerda van Ede, directrice van het proefbedrijf ter
. plaatse''. In deze functie was zij samen met oud-burgemeester Egberts de inspirerende .figuur bij het bevorderen van de zijdeteelt. Zij had maar een motto: ,,In Nederland een eigen zijdeteelt en zijde"industrie". In de pers verscheen
kort daarop een artikel onder de pakkende ti tel , ,Zijdeteelt voordeelige huisindustrie; waarom ook niet in ons land?" De informatie over de gang van zaken bij het proefbedrijf in Huizen ten behoeve van de zijdeteelt in Nederland
kwam van de kant van de directrice mej . Van Ede die tevens tweede secretaris
was van de NZV. Op de vraag waarom de zijdeteelt, waarvan toch de verwachting bestond dat deze ,,een aardige bijverdienste" moest kunnen opleveren, niet op grotere schaal in ons land beoefend werd, gaf zij als verklaring
het ontbreken van overheidssteun in het verleden. Dit in tegenstelling tot
Duitsland, waar van staatswege sterke financiele stimulansen werden gegeven. Zij verwachtte, dat het in Nederland nu ook de goede kant op zou gaan.
Er was immers reeds subsidie toegezegd, terwijl allerlei plannen in de maak
waren 1 11 ) .
Via artikelen in de vakliteratuur werd de textiel-chemicus H. H. Kors te
Vught geattendeerd op de ontplooide activiteiten in Huizen. Uit hoofde van
zijn functie, namelijk chef-chemicus bij de N.V. Jansen de Wit's kousenfabrieken te Schijndel, Geldrop en Turnhout, had hij in zijn achtjarige praktijkervaring met het verwerken van duizenden natuurzijden kousen een bijzondere belangstelling verkregen voor het basismateriaal. In dit verband
wenste hij begin 1943 na te gaan, in hoeverre de in Nederland voortgebrachte
ruwe zijde als grondstof zou kunnen dienen bij de fabricage van zijden
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kousen' "). De schaarste aan grondstof in die jaren zal zeker een stimulans
voor deze belangstelling zijn geweest.
Uit het jaarverslag over 1942 betreffende het proefbedrijf te Huizen blijkt,
dat het niet gelukt was het gestelde doe!, namelijk een produktieopbrengst
van 80 kilo cocons, te halen . Men had in dat jaar te maken met veel ziekte onder de zijderupsen. De oorzaak daarvan werd gezocht in de minder goede
kwaliteit van de uit het buitenland betrokken eitjes van de zijdevlinder. In
plaats van de geplande 80 kilo was de opbrengst niet meer dan 31 'I, kilo cocons. Een andere handicap was dat van de twee assistenten van mej. Van Ede
op het bedrijf, F. Beneker en J. van de Burg, de Iaatste in verband met tewerkstelling in Duitsland afviel. De al snel gevonden plaatsvervanger J. Klein
uit Huizen werd een maand later eveneens naar Duitsland afgevoerd. Zeer
bewust werd aan het proefbedrijf te Huizen een propagandistische functie
toegekend. Tussen 30 juli en 17 september 1942 werden circa 450 bezoekers
geteld, terwijl daarnaast vijf klassen schoolkinderen uit Amsterdam, Hilversum en Huizen een rondleiding kregen. Vanuit het spoorstation Bussum konden de bezoekers per tram het zijdeteeltbedrijf te Huizen bereiken' ").
Naast natuurzijde in relatie tot kleding was er ook belangstelling voor dit
produkt van de kant van de kabelindustrie die de zijde gebruikte als isolatiemateriaal. In Duitsland was men vooral in de zijdeteelt gelnteresseerd als leverancier van materiaal ten behoeve van het vervaardigen van parachutes.
Daarom werd daar de teelt als een Wehrmachtsbelang gezien 120 ). Zover is het
in Nederland niet gekomen, hoewel de Duitse bezetter in dit opzicht niet geheel onverschillig is gebleven. Dit blijkt uit een brief van de Reichskommissar
fiir die besetzten Niederlandischen Gebiete aan de directeur-generaal van de
Landbouw. Een plan van E. E. ter Haar uit Rozenburg om de zijdeteelt in
Nederland meer grootschalig te gaan uitoefenen was bij de Duitse autoriteiten in goede aarde gevallen. Dezen wensten dat van rijkswege hieraan
financiele steun gegeven zou worden. De consulent die vroeger door de overheid was aangewezen om de zaken betreffende de zijdeteelt te behartigen, Iiet
zich echter niet zomaar intimideren. Hij berichtte de directeur-generaal van
de Landbouw dat hij ambtshalve belast was met de technische aangelegenheden van de zijdeteelt, zodat de heer ter Haar zich tot hem diende te
wenden "'). Deze verzandde uiteindelijk in het moeras van ambtelijke bedenkingen. Meer sympathie ontmoette het voorstel van H. W. Groeneboer te
Rotterdam die met de gedachte speelde een zijdeteeltbedrijf op te zetten. Deze had als theeplanter in Achter-lndie kennis gemaakt met de zijdecultuur.
Hij wilde nu weten, of hij bij het starten van een project op dit terrein voor
rijkssubsidie in aanmerking zou komen. Verder dan een gesprek op diens
kantoor in Den Haag met de inspecteur van de Tuinbouw en het Tuinbouwonderwijs over ,,de mogelijkheden van moerbeicultuur en zijdeteelt in
Nederland" kwam hij echter niet 122 ).
Gelnspireerd door wat in Huizen gebeurde, besloot C. G. Werner te Baarn
om in 1943 met een vrij grote coconkwekerij te beginnen. Half juli van dat
jaar was hij al zover, dat hij bezoek kon ontvangen dat zijn bedrijf wilde
bezichtigen.
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Bij het afwegen van de kansen die een zijdeteelt in Nederland zou kunnen
hebben, werd met name gekeken naar Duitsland. Daar waren in 1937 niet
minder dan 12 miljoen moerbeistruiken geplant. Deze aanplant zou in 1944
zoveel blad opleveren, dater voldoende voedsel voor de zijderupsen was, zodat Duitsland de behoefte aan natuurzijde dan zelf zou kunnen dekken 123 ).
De invloed van de Duitse bezetting had voor het bestuur bijzondere gevolgen. Op 9 april 1941 stelt A. van ltallie, de onvermoeibare voorvechter van
een Nederlandse zijdeteelt, de vraag, of hij als voorzitter van de NZV wel kan
aanblijven, omdat hij ,,niet-arisch" is 12 •). Om problemen te vermijden trekt
hij zich naar de achtergrond terug. In 1942 verkoopt hij de collectie die hij
betreffende de zijdeteelt had opgebouwd, voor f 500,- aan de NZV. Van
Hallie wist de oorlog echter te overleven en stierf in mei 1952 12 '). Van Itallie
werd als voorzitter opgevolgd door ondervoorzitter Egberts. Toen J.P. van
Lonkhuyzen op 13 april 1940 aftrad als directeur van de Ned. Heide Mij.
werd deze kwaliteitszetel in het bestuur bezet door C. van de Bussche,
president-directeur van de maatschappij te Arnhem. Na diens overlijden op
26 september 1941 kwam in zijn plaats de nieuwe president-directeur, ir. C.
Staf, sedert januari 1942 in het bestuur van de NZV 126).
Bedroeg op het eind van 1942 het aantal !eden van de NZV 356, een jaar later was dit met drie toegenomen. Van het ledental waren er negen buiten Nederland woonachtig, namelijk in Belgie en in Nederlands-Indie. Uitgaande
van de geografische spreiding lag het zwaartepunt van de vereniging in het
Gooi, Amsterdam en Haarlem, waar respectievelijk 65, 44 en 26 leden woonden, hetgeen 37 1/2!1/o van het geheel was. Van het totale ledenbestand was
60% in de provincies Noord- en Zuid-Holland woonachtig en in de provincies Gelderland en Utrecht ieder 10%. In 1943 kende de vereniging nog
slechts twee afdelingen, te weten in het Gooi en in Amsterdam, en verder een
correspondentschap in Haarlem. De afdeling Utrecht die in 1939 nog bestond
met H. D. de Groot uit Utrecht als voorzitter, G. Grundeman uit Maartensdijk als secretaris en N. van Dieen uit Zuilen als penningmeester was blijkbaar ter ziele. Het bestuur bestond toen uit acht !eden. Voorzitter was J. W.
Egberts uit Huizen, vice-voorzitter ir. A. C. de Frenne, leider van het zijdeteeltbedrijf op de Pampahoeve van de inrichting Zonnestraal te Loosdrecht,
eerste secretaris M. de Koning die zijn adres had op het hoofdkantoor van de
Ned. Heide Mij. te Arnhem, als tweede secretaris fungeerde mej . G. van Ede
uit Naarden, terwijl B. Bloot uit Bussum als penningmeester optrad. Verder
behoorden tot het bestuur J. Aalbers uit Krimpen aan den IJssel, ir. C. staf te
Arnhem en H. E. Wempe uit Lochem.
Gelnteresseerden in de zijdeteelt moesten de moerbeiplanten betrekken van
boomkwekerijen. Deze hielden slechts een beperkte voorraad aan, omdat de
vraag nogal wisselvallig was. Hierdoor liepen degenen vast die een wat groter
project wilden opzetten. Om in dit probleem te voorzien had de vereniging in
overleg met de Ned. Heide Mij. twee kilo zaaizaad uit ltalie laten komen en
dit door enkele erkende boomkwekers doen uitzaaien. Met deze kwekers was
een overeenkomst gesloten, waardoor de planten eigendom van de vereniging
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zouden worden. Dezen namen de verzorging op zich, totdat de heesters drie
jaar oud waren en dan leverbaar zouden zijn . Ter bestrijding van de hieraan
verbonden kosten had het departement van Landbouw en Visserij aan de vereniging over 1943 een voorschot van/750,- toegekend, dat zou worden terug betaald naarmate voor de planten afnemers waren. Bij deze constructie
zou niemand die de zijdeteelt in het groot wilde gaan aanpakken,' teleurgesteld behoeven te worden " ' ).
De eitjes van de zijdevlinder werden via de Ned. Heide Mij . betrokken bij
een leverancier in Halie. In de oorlogsjaren was hiertoe een uitvoervergunning nodig. Dit gaf nogal eens problemen. Die werden opgelost dank zij
bemiddeling van de Haliaanse consul in Arnhem. Wanneer ondanks alles de
zendingen uit Halie niet op tijd aankwamen, bestond nog de mogelijkheid
een beroep te doen op de Mitteldeutsche Seidenbauzentrale te Celle ter levering van de nodige eitjes. Contact met Duitsland kwam in deze jaren slechts
spaarzaam voor. Werden aanvankelijk de bij de vereniging ingeleverde cocons doorverkocht naar Duitsland, na 1933 hield deze uitvoer op. Voorzover
er sedertdien geen afzetmogelijkheden waren in Frankrijk, werden de cocons
tijdelijk in het gebouw van de Ned. Heide Mij . te Arnhem bewaard.
De zijderupseitjes werden onder de !eden van de vereniging gedistribueerd
door secretaris M. de Koning. Onder de instanties die eitjes bestelden, bevonden zich de school- en werktuinen in Den Haag, de tuchtschool voor meisjes
te Montfoort, de Heldringgestichten te Zetten, de Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord en het Psychopatenasiel te Avereest. Wat laatstgenoemde instantie betreft valt op te merken, dat de vereniging medewerking
had ondervonden van het Economisch Technologisch Instituut voor Overijssel te Zwolle. Van die zijde had men in 1942 de directie van het Rijksasiel
voor psychopaten weten te bewegen op het terrein van deze inrichting een vrij
groot moerbeiveld aan te leggen. Eerder al had de directeur van de Maatschappij van Weldadigheid te Frederiksoord in Drente maatregelen genomen
tot een grootscheepse aanplant van moerbeistruiken. De gronden van deze
Maatschappij bestonden voor een belangrijk deel uit kleine pachtboerderijen
die betrekkelijk dicht bij elkaar lagen. De condities om hier een geregelde zijdeteelt op te starten leken gunstig. Het was een goede zaak dat naast het
kernbedrijf te Huizen, ook elders de aanplant van de moerbei in enige omvang zou plaats vinden, om op die wijze de garantie te hebben dater voldoende blad als voedsel aanwezig was om de kweek van zijderupsen meer grootschalig te gaan aanpakken '").
De zijderupscocons konden worden ingeleverd bij mej . G. van Ede die op
basis van kwaliteit f 6,- of meer per kilo betaalde. Door de oorlogssituatie
liepen de prijzen voor de ruwe zijde op. Daardoor loste het oude probleem
zich op, dat de zijdeteelt in economisch opzicht niet rendabel was te maken.
Hoewel men nu weer terug was op de gunstige startpositie van rond 1930,
toonden de kapitaalbezitters toch geen haast om grote investeringen in deze
sector te doen. lmmers naast het ongewisse van de tijdsomstandigheden had
men weinig behoefte om door een expansieve en groots opgezette zijdeteelt
uiteindelijk in de kaart te spelen van de Duitse bezetter. Deze was immers
gelnteresseerd in zijde als basis voor de vervaardiging van parachutes.
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Van de mogelijkheid tot inzending van cocons maakte o.a. gebruik de inrichting voor psychopaten te A vereest. Daar had men in 1943 voor het eerst
een goed geslaagde proef genomen met de zijdeteelt. H. Aalbers in Krimpen
aan den IJssel had in dat jaar eveneens voor het eerst een proef op het gebied
van de zijdeteelt gewaagd. Deze had eerder als leerling aan de Textielschool te
Tilburg het een en ander over de zijdeteelt gehoord. Het aldaar besprokene
was in de Jes toegelicht door een film en lantaarnplaatjes. Dit alles had dusdanig motiverend gewerkt, dat Aalbers de behoefte voelde zelf te gaan experimenteren. Bij de secretaris van de NZV had hij daartoe een gram eitjes van de
zijdevlinder besteld. Na de zomer stuurde hij naar mej. G. van Ede een zending cocons van een gewicht van 1200 gram. De kwaliteit was uitstekend.
Van zijn werkzaamheden maakte hij een uitvoerig en instructief verslag,
waarin hij van dag tot dag aangaf hoe hij de zaak had aangepakt. Ook mevr.
M. Wielart-Weinssen uit Haarlem stuurde een partij cocons op. Tevens zijn
uit Neede, Angerlo, Voorburg, Made en Goirle inzendingen te vermelden. De
hier genoemde bleken echter witte raven te zijn. Immers in de loop van 1943
was de inzending van zijdecocons slechts beperkt geweest. Vele haspelden de
cocons zelf af, omdat men de zijdedraad wenste te gebruiken voor borduurwerk of voor het repareren van gobelins. Er school achter het zich bezig houden met de zijdeteelt een duidelijk stuk liefhebberij. Bij niet weinigen ook
mislukte de teelt, omdat deze niet op deskundige wijze was opgezet. Dit alles
remde het ideaal van een grootscheepse toelevering van vele kanten van zijdecocons, waardoor de basis zou ontstaan voor een fabriekmatige verwerking
van de zijdedraad.
Werd het voorafgaande gekenmerkt door een versnipperde zijdeteelt op
kleine schaal, daarnaast valt ook een voorbeeld van een meer macro-gerichte
aanpak te vermelden. Bedoeld wordt het experiment van G. Haverkate, directeur van de textielfabriek ,,Holland" te Enschede, die in 1943 op grote
schaal de kweek van de zijderups had aangepakt. De behaalde resultaten waren veelbelovend. Het bestuur van de NZV juichte dergelijk grote projecten
ten zeerste toe. Daarom volgde men ook met belangstelling de pogingen om
in Noord-Brabant een zijdeteeltbedrijf te stichten. Het betroft hier verkenningen van de kant van de N.V. Jansen de Wit's kousenfabrieken te Schijndel. Daar zag men we! wat gezien het gebrek aan grondstof in een opstarten
van een Brabantse zijdeteelt. Ook was de directie van deze onderneming niet
ongenegen de zijderupscocons van de !eden van de NZV tegen een behoorlijke prijs af te nemen ter verwerking in genoemd bedrijf. Het zijn uiteindelijk
de onzekere tijdsomstandigheden geweest die menigeen weerhield , ,de zijdeteelt flink aan te pakken" . De oorlog schiep voor een Nederlandse zijdeteelt
weliswaar nieuwe mogelijkheden, maar de onzekere toekomst was geen prikkel tot het doen van investeringen in projecten die niet meteen een rendement
gaven.
De gang van zaken bij het modelbedrijf te Huizen van de NZV, waarvan in
de voorafgaande jaren ,,een groote stuwende kracht uitging", liep in 1943 op
een teleurstelling uit. Oorzaken hiervan waren, dat men in dat jaar niet meer
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over geschikte lokaliteiten kon beschikken en verder dat er een gebrek aan
voldoende hulpkrachten was ontstaan. Het gebouw dat men eerder had gebruikt, had men moeten ontruimen. Pogingen een andere ruimte te vinden
waren niet met succes bekroond. Tegenover deze tegenvallers stond de nu
welwillende houding van de rijksoverheid die via het departement van Landbouw en Visserij een subsidie van/ 1571,96 had toegekend ten behoeve van
de exploitatie van het proefbedrijf en het onderhoud van het daarbij behorende Huizer moerbeiveld . Het jaar tevoren, in 1942, had het departement
voor het eerst hiertoe subsidie gegeven, namelijk f 2450,-.
Hoewel de aanpak bepaald nog niet feilloos was, beschouwde men de onvolkomenheden niet als erg. Uitgangspunt was: ,,We zijn nog in het tijdperk
dat de zijdeteelt in Nederland aan velen moet worden geleerd" . Waar het op
aan kwam, was dat men doorzette. Ook nu werd het perspectief weer naar de
toekomst verschoven, namelijk naar de situatie na de oorlog. Met de uitspraak dat men dan de Nederlandse zijde-industrie op hetzelfde peil gebracht
zou hebben als in de 17e en 18e eeuw het geval was, was men er niet. Wei
werd er aan toegevoegd, dat toen ,,het gebrek aan zijdeteelt de oorzaak van
het mislopen deezer industrie" was geweest. Een grondstofbasis was inderdaad belangrijk . De uitvlucht ,,dat de tijd er niet naar is om groote werken
tot stand te brengen" komt echter weinig overtuigend over. Juist in een tijd
van schaarste en in een periode waarin de buitenlandse concurrentie was uitgeschakeld, waren de kansen om in Nederland eindelijk een eigen zijdeteelt te
grondvesten bepaald groot. Door teveel in de sfeer van de liefhebberij en vrijblijvendheid te blijven steken, heeft men de kans op een sprong voorwaarts
voorbij laten gaan. Ook het berusten in de teleurstelling dat voor het coconbedrij fin Huizen geen alternatief gevonden kon worden, is geen teken van
dynamisch beleid. Het defaitisme blijkt duidelijk uit de uitspraak in het jaarverslag over 1943, dat het zeer de vraag is of in 1944 voor de problemen een
oplossing gevonden zou kunnen worden. Verder dan het proberen komt men
niet. De uitspraak: ,,de rupsenteelten die tot dusverre ondernomen werden,
heeft men vaak na enkele jaren weer opgegeven" , is tekenend voor de
toestand ' 29 ) .
In 1944 kreeg de Nederlandse zijdeteelt aandacht in het Textiel-Vakblad.
Uit de daarin opgenomen tekst blijkt, dat sommige textielfabrikanten die onder de oorlog wegens schaarste aan grondstof toch niet op voile capaciteit
konden werken, een aanvullende activiteit zochten. Een van hen was de reeds
genoemde G. Haverkate in Enschede " 0 ).
In het nummer van 6 mei 1944 van genoemd blad geeft Gerda van Ede, die
zich hier presenteert als leidster van het proefbedrijf der Nederlandsche Zijdeteelt Vereeniging, een uiteenzetting over de zijdeteelt in vroeger tijd in Nederland. Zij wil daarmee aantonen, dat er geen onoverkomelijke bezwaren
zijn om deze nieuwe bedrijfstak tot een succes te maken. Met een verwijzing
naar het optreden van de heer Haverkate roept zij andere textielfabrikanten
op dit voorbeeld te volgen. Zij ziet voor hen vooral een taak in het overnemen van de zijdecocons door de !eden van de vereniging aangeboden. Het af-
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haspelen en de bewerking van de zijdedraad kunnen het best in deze fabrieken geschieden. Terecht stelt zij, dat voor de vestiging van een zijde-industrie
in ons land een commerciele basis nodig is. Dit dient nu door industrielen, die
toch kampen met een slapte in hun bedrijf, verwezenlijkt te worden. De !eden
van de vereniging zullen de cocons leveren, textielfabrikanten zullen dan voor
de eindbewerking kunnen zorgen "').
Wanneer wij de oorlogsperiode overzien, dan valt te stellen dat voor de
ontplooiing van de Nederlandse zijdeteelt 1942 zonder meer het topjaar is geweest. In landelijke, provinciale en plaatselijke couranten en bladen werd
aandacht aan deze activiteit gegeven. Een radio-uitzending gaf grotere bekendheid aan het werk van de NZV. Het ministerie van Landbouw en Visserij
gaf een subsidie ten behoeve van het proefbedrijf in Huizen en voor de aanplant van moerbeivelden. Omdat zonder moerbeiplanten de zijdeteelt niet
mogelijk was, lag het voor de hand dat dit aspect de nodige zorg kreeg. Daarnaast was van belang de verspreiding van de technische kennis. Daartoe werden in den lande instructiebijeenkomsten belegd. De inspecteur van de Tuinbouw ontwikkelde het plan om onderwijzers met tuinbouwacte die in de zijdeteelt belang stelden, in Huizen cursussen te laten !open, zodat zij in hun
standplaats propagandistisch en leidend werkzaam zouden kunnen zijn.
Het landbouwscheikundig laboratorium van de Landbouwhogeschool te
Wageningen en het laboratorium voor technische botanie van de Technische
Hogeschool te Delft boden hun hulp aan. Kortom de belangstelling voor de
zijdeteelt was duidelijk groeiende '").
Er werd bij de actie tot bevordering onderscheid gemaakt tussen de teelt in
het klein en die in het groot. Onder kleinbedrijf verstond men een kweek per
jaar van hoogstens 30.000 zijderupscocons, onder grootbedrijf een produktie
van 500.000 cocons of meer. Voor de laatste bedrijfsvorm had men ongeveer
een hectare grond nodig met daarop 12.500 vijfjarige moerbeistruiken. Het
bedrijfsgebouw zou minstens drie lokalen moeten tellen, namelijk een ruimte
met rekken voor de teelt van de zijderups, een spinlokaal en een werkvertrek
waar zowel het moerbeiblad als de cocons gedroogd zouden kunnen worden.
De afmetingen van de lokalen zouden 6 bij 7 meter dienen te bedragen. Daarnaast moest een klein laboratorium aanwezig zijn. Voor dit alles was een niet
gering kapitaal vereist '"). Tot een dergelijke investering in een zaak die
nieuw was en de nodige risico's meebracht, waren in die tijd niet velen bereid.
In de jaren 1942 en 1943 hebben verscheidene personen en instanties de eerste
stappen in deze richting gezet. Het duurde echter enige tijd, voordat een
grootscheepse aanplant van moerbeistruiken voldoende blad opleverde. Toen
dit stadium nabij was, veroorzaakten de moeilijke jaren op het eind van de
oorlog stagnatie. In de tweede helft van 1943 en verder in 1944 werd de voedselschaarste dusdanig nijpend, dat elke meter grond moest aangewend worden voor de produktie van voedsel. Verder had het steeds grimmiger wordend
karakter van de oorlog een negatief effect op het ondernemen van iets nieuws
dat een luxe leek in de struggle for life-situatie van toen. De chaos in de
laatste fase van de oorlog brak de ontwikkeling af in de zijdeteelt die vooral

NEDERLANDSE ZIJDETEELT IN DE TWINTIGSTE EEUW

275

in 1942 en in mindere mate in 1943 aardig op gang was gekomen. Over het
jaar 1944 hebben wij dan ook slechts enkele berichten betreffende de zijdeteelt kunnen vinden, terwijl wij aangaande 1945 volledig in het duister tasten.
Toch is het niet zo dat in het voorjaar van 1944 de zijdeteelt bij voorbaat
geheel stil lag. Er was voor dat jaar weer een niet geringe hoeveelheid eitjes
van de zijdevlinder besteld. Slechts een beperkt dee! ging hiervan door naar
particuliere kwekers. Dezen zaten met het probleem dat alle grond die maar
enigszins produktief te maken vie!, werd opgeeist voor het voortbrengen van
voedsel voor mensen. Het merendeel van de eitjes was bestemd voor het nog
steeds functionerend ,, voorbeeldbedrijr' in Huizen. Daar speelde toen echter het probleem dat mej. G. van Ede door ziekte slechts voor de helft van de
tijd beschikbaar was. Een vervangende kracht bleek niet te vinden. De beide
assistenten waren naar Duitsland ,,gesleept". In Huizen zelf bleek geen ruimte voor de zijdeteelt te vinden. Aan een lokatie ter plaatse zat men vast, omdat de velden met moerbeistruiken aldaar gelegen waren. De voorzitter van
de NZV was door de Duitsers opgepakt en zat in de gevangenis. De penningmeester van de vereniging, B. Bloot, wilde zijn functie neerleggen. Wat
bestuurszaken betreft, kwam de last geheel neer op de secretaris M. de Koning. Door de moeilijke verbindingsmogelijkheden in die tijd was het voor
hem zeer bezwaarlijk vanuit Arnhem zich intens met de gang van zaken in
Huizen bezig te houden. Door al deze problemen waren de verwachtingen in
maart 1944 nogal pessimistisch. Men verwachtte, dat er in dat jaar ,, vermoedelijk niets zal kunnen gebeuren" ' 34 ). In juli 1944 kon men aan de inspecteur
van de Tuinbouw berichten, dat de distributie van de zijdevlindereitjes zonder moeilijkheden waren verlopen. Dit ,, was ook het eenigste wat we dit jaar
voor de zaak konden doen" '").
Ondanks de sombere geluiden betreffende Huizen heeft het zijdeteeltbedrijf in het land in 1944 niet volledig stil gelegen. Dit blijkt o.a. uit een klacht
van de heer Meulblok te Zevenbergen uit juli 1944, dat ,,zijn moerbeiaanplant door de konijnen geteisterd wordt" . Aangezien hij veel belang zegt te
stellen in de zijdeteelt, vraagt hij de medewerking van het bestuur van de
NZV om hem een toewijzing te bezorgen, dat hij gaas kan kopen om zijn terrein af te zetten ' 36 ). De onzekerheid die sedert de invasie van de geallieerden
het !even van toen beheerste, verklaart dat in de tweede helft van 1944 en de
eerste helft van 1945 de betekenis van een Nederlandse zijdeteelt niet bepaald
de eerste prioriteit behaalde.
Zijdeteelt na 1945

Een jaar na de Tweede Wereldoorlog nam het bestuur van de Nederlandsche Zijdeteelt Vereeniging de draad weer op. De vereniging had in de voorafgaande tijd een groot verlies geleden door het overlijden van de actieve J.
W. Egberts te Huizen die A. van Itallie na diens aftreden als voorzitter was
opgevolgd. De onder-voorzitter en de penningmeester hadden intussen voor
hun functie bedankt. Het roer was tijdelijk in handen genomen door de secretaris M. de Koning te Arnhem. Deze berichtte op 27 mei 1946 aan de direc-
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teur van de Tuinbouw, verbonden aan het departement van Landbouw te 'sGravenhage, dat het bestuur van de Nederlandsche Zijdeteelt Vereeniging enkele dagen tevoren in Bussum in vergadering bijeen was geweest en besloten
had voor 1946 nog geen subsidie bij het Rijk aan te vragen. Reden daarvan
was dat de vereniging na afloop van de oorlogssituatie zich weer opnieuw
diende te organiseren. Wanneer deze heroprichting was afgerond, hoopte het
bestuur voor 1947 met een subsidieverzoek te komen tot ondersteuning van
de zijdeteelt in Nederland" ' ).
Het uitschrijven van een algemene ledenvergadering vlak na de bevrijding
was door de moeilijke communicatiemogelijkheden illusoir gebleken. In 1946
was de toestand weer in zoverre genormaliseerd, dat het bestuur in Bussum
bijeen kon komen ter voorbereiding van een algemene ledenvergadering op
13 augustus 1946 tijdens welke een aanvulling van het bestuur aan de orde
zou komen "'). In augustus 1946 ginger van het bestuur van de Nederlandsche Zijdeteelt Vereeniging een brief uit naar het ANP, met daarin het verzoek een bijgaand artikel over de werkzaamheden van genoemde vereniging
te doen opnemen in de voornaamste bladen 1 " ) . Uit dit zich presenteren na de
oorlog blijkt, dat het bestuur van de vereniging zijn taak nog niet als afgedaan beschouwde.
Op 13 augustus 1946 hield de NZV in Baarn haar elfde algemene ledenvergadering. Sedert november 1939 had een dergelijke bijeenkomst niet meer
plaats gevonden. Uit het verslag van deze bijeenkomst blijkt, dat het modelbedrijf in Huizen toen niet meer functioneerde. Men overwoog om in de loop
van 1947 in de gemeente Baarn een nieuw bedrijf te stichten. In verband hiermee dacht men tevens aan de aanleg van een flink veld witte moerbeziestruiken, zodat voldoende voedsel aanwezig zou zijn voor de zijderupsen. Na
afloop van de vergadering werd een bezoek gebracht aan een vier hectaren
groot terrein bij Groeneveld, circa een half uur gaans van het station Baarn,
dat wellicht voor de kweek van de moerbei en de teelt van de zijderups zou
worden bestemd.
Van belang is de uitspraak, dat het nieuwe bedrijf ,,dienstbaar gemaakt zal
moeten worden aan de praktijk, maar daarnaast gegevens zal moeten leveren
die de rentabiliteit van de zijdeteelt in Nederland al of niet dienen te bewijzen''. Deze uitspraak geeft aan, dat men na al de experimenten voor en tijdens de oorlog nog steeds niet er van overtuigd was, of de zijdeteelt we! op
commerciele grondslag in ons land te realiseren vie!. De technische kanten
had men nu we! onder de knie. De vraag bleef, of het geheel tot een winstgevende zaak te maken was. Er zou vanuit de NZV een commissie ingesteld
worden, die zich met het beheer van dit modelbedrijf moest belasten.
Een antler interessant punt is de wenselijkheid die op de vergadering naar
voren werd gebracht, om een deskundige aan te trekken, die de !eden van advies zou dienen bij de teelt van de zijderups. Het bleek namelijk, dat Jang niet
iedereen de vereiste handelingen daarbij op de juiste manier verrichtte.
Wat de afzet van de zijdecocons aangaat, werd gesignaleerd, dat niet alle
!eden deze inleverden bij de centrale. Sommigen teelden zijde om die zelf te
gebruiken voor het vervaardigen van garen en het maken van kledingstukken
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of voor het herstellen van gobelins. Dergelijke !eden waren niet interessant
om ingeschakeld te worden bij een produktie op commerciele leest " 0 ) .
Dat de gedachte aan de betekenis van een zijdeteelt voor ons land ook na
1945 nog leefde, blijkt verder uit correspondentie tussen W. H. Schaffers te
Heerlen en de burgemeester van Huizen in de jaren 1947 en 1948. De heer
Schaffers onderzocht de mogelijkheid ,,of de winning van zijde als huisnijverheid niet iets zou kunnen beteekenen voor de invalide mijnwerkers in de
Mijnstreek". Tevens trachtte hij in dit verband een exemplaar te bemachtigen van de inmiddels uitverkochte Beknopte handleiding voor de zijdeteelt,
geschreven door J. H. Smitten door uitgeverij Van Dishoeck op de markt gebracht. Voor nadere informatie verwees de burgemeester hem door naar mej.
Gerda van Ede te Naarden. Deze liet echter niets van zich horen. Ook een
hernieuwde poging om nu iets te weten te komen via de heer Smitt die in 1940
van Huizen naar Amsterdam was vertrokken en in 1947 te Beverwijk bleek te
wonen, liep op niets uit. Uit de briefwisseling komt naar voren dat in de
laatste jaren te Huizen geen gebruik meer werd gemaakt van het destijds aangelegde terrein met moerbeiheesters. De belangstelling ter plaatse voor de zijdeteelt was gaandeweg verlopen. Daarom had het burgerlijk armbestuur als
eigenaar van het perceel het geboomte laten rooien en het terrein een andere
bestemming gegeven. Zelfs het in het archief aanwezige exemplaar van de
Beknopte handleiding bleek voor het burgerlijk armbestuur geen andere
functie te hebben dan die van ,,aandenken aan het mislukte experiment".
Zonder bezwaar werd het boekje aan Schaffers uitgeleend met de mededeling
dat hij het desgewenst mocht houden '" ). Kortom een roemloos einde van
wat met zoveel elan in de jaren dertig te Huizen gestart was. Of Schaffers zijn
plan ook werkelijk heeft voorgelegd aan een instantie van het mijnbedrijf in
Limburg is ons niet bekend.
Een andere indicatie, dat er nog steeds mensen waren die we! perspectief
zagen in een Nederlandse zijdeteelt, komt naar voren in een brief van 30 januari 1948 van J. Zondervan, waarnemend directeur van het Arbeidsbureau
te Franeker. Deze deelt daarin mee een onderzoek te willen instellen naar de
praktische mogelijkheden en rentabiliteit met betrekking tot de zijdeteelt als
middel om de werkloosheid te bestrijden. Het antwoord dat gegeven wordt
via de Nederlandsche Heidemaatschappij luidt ,,dat in dit stadium de zijdeteelt op generlei wijze moet worden gepropageerd" 142 ). Nu, enige jaren na
het einde van de oorlog, de aanvoer van natuurzijde uit het buitenland weer
gemakkelijker was geworden, was het moment om op grootscheepse schaal
iets nieuws op te zetten inderdaad niet zo gelukkig.
Ook op andere wijze bleek de zijdeteelt nog belangstelling te trekken. In
1952 verscheen in De Amateur-Tuinder een artikel van L. Vijfvinkel over de
teelt van zijderupsen. Hierin wordt aliereerst gesteld, dat de moerbeistruik in
ons land zeer goed groeit. Verder geeft de auteur een aantal bijzonderheden
over het uitkomen van de eitjes van de zijdevlinder, het viermaal vervellen
van de rups die binnen 36 dagen door het verorberen van veel blad zevenduizend maal in gewicht toeneemt. Wanneer men na het inspinnen tot cocon de
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pop niet doodt, komt er na 20 dagen een vlinder uit waardoor de cocon waardeloos wordt. Na paring legt het wijfje ongeveer 500 eitjes. Via het hier aangehaald artikel werden liefhebbers opgeroepen moerbeistruiken aan te planten en een proefteelt te ondernemen. Dit alles in het kader van een tentoonstelling die in september 1953 te Amsterdam zou plaatsvinden. Verder
wordt als stimulans vermeld, dat duizend rupsen een hoeveelheid zijde spinnen die voldoende is om uit het garen een weefsel te verkrijgen, waaruit een
zijden japon gemaakt kan worden. Het geheel blijft echter steken in de sfeer
van de liefhebberij van de amateur. Van een professionele aanpak is geen
sprake '").
Ondanks dit aandacht vragen voor de zijdeteelt kon toch de neergang niet
meer gekeerd worden. Het beste bewijs daartoe is wel het feit dat de notulen
van de bestuursvergaderingen van de NZV niet verder gaan dan tot eind
1948. Op 14 december van dat jaar besluit het bestuur zijn functies over te
dragen aan dr. Minderhoud die wij eerder zijn tegengekomen als rijksconsulent. De vereniging als zodanig wordt niet ontbonden maar eigenlijk slapend
gemaakt. In een interview met mej. Gerda van Ede spreekt deze in 1957 voor
wat de onderafdeling het Gooi aangaat, van een kwijnend bestaan 144 ). Terugkerend naar het besluit van 14 december 1948 blijkt uit de daaraan toegevoegde stukken, dat het bestuur van de NZV pas op de plaats maakt, geen activiteiten meer zal ondernemen en alleen weer naar voren wil treden, wanneer
er behoefte zou ontstaan aan een nieuw bestuur. In feite dus een besluit tot
uitsterven, tenzij vanuit de basis aandrang zou komen tot nieuwe
activiteit '").
Het proces van neergang, dat zich omstreeks 1948 inzette, werd in sterke
mate bevorderd door de toenemende concurrentie van de kunstzijde. Verder
door moeilijkheden met de aanplant van moerbeziebomen. De problemen op
dit vlak werden nog vergroot, toen in het begin van de vijftiger jaren het terrein in Huizen, dat drie hectaren besloeg en waarop moerbeziestruiken waren
geplant, werd bestemd voor woningbouw. Hierdoor vie! de toevoer van blad
weg, nodig als voedsel voor de zijderups.
In het midden van de vijftiger jaren lag vrijwel alles, wat de zijdeteelt in
Nederland betreft, plat. Op het stoppen hiermee in Bronbeek hebben wij eerder gewezen. De NZV hulde zich na 1948 in een stilzwijgen. Ook de Gooische
Zijdeteelt Vereeniging, die vroeger een actieve organisatie was, liet niets meer
van zich horen. De bloeiperiode was duidelijk voorbij. In 1957 was deze
vereniging nog wel niet officieel geliquideerd, maar leidde in feite toch een
slapend bestaan, waaruit zij niet meer zou ontwaken 146 ) .

De St. Lioba-stichting in Egmond-Binnen
Een opvallend project in de voor de zijdeteelt magere periode na 1945 is
dat in het St. Liobaklooster te Egmond-Binnen. In de jaren vijftig, maar
vooral in de jaren zestig en in de eerste helft van de zeventiger jaren, trok de
hier beoefende zijdeteelt nogal de aandacht in het land. Het initiatief dateer-
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de al van voor de oorlog, maar de toen ontplooide activiteiten waren nog bescheiden van omvang. In 1935 hadden enkele vrouwen de beslissing genomen
als lekezusters te gaan samenleven volgens de oorspronkelijke regels van de
H. Benedictus. Zij betrokken in Egmond-Binnen een woonhuis en bouwden
in de tuin een atelier, waar kunstvoorwerpen vervaardigd werden om in het
levensonderhoud te voorzien. De meest bekende van deze groep was een jonge kunstenares Hildegard Michaelis, die streefde naar ,,apostolaat van
schoonheid" via het kunstambacht, tevens bron van inkomsten. Deze communiteit die al snel in de belangstelling kwam te staan, nam in ledental toe. In
1952 werden de hier aanwezige vrouwen als echte religieuzen in de kloosterlijke zin door Rome erkend 147 ) .
Een van de kunstzinnige activiteiten van de zusters Benedictinessen van
St. Lioba te Egmond-Binnen bestond uit het vervaardigen van liturgische
gewaden voor de kerkelijke eredienst. Deze stoffen, van pure zijde gemaakt,
werden verkocht aan priesters en kerkbesturen. Uit de opbrengst daarvan
kon de kloostergemeenschap voor een dee! bestaan.
Kort voor de aanvang van de oorlog werd begonnen met een eigen zijdeteelt. Toen in 1941 op last van de Duitse bezetter de kuststreek ontruimd
moest worden, vonden de zusters een onderkomen op een adellijk landgoed
in Baak, gelegen in de omgeving van Zutphen. Hier is de zijdeteelt gedurende
de oorlogsjaren voortgezet. Na de bevrijding in 1945 is de kloostergemeenschap terug gekeerd naar Egmond-Binnen en heeft daar de zijdeteelt weer
spoedig opgenomen. De ,,professionele" teelt bleef gecontinueerd tot in
1973. Met het museum Bronbeek te Arnhem bestonden goede contacten. Zo
betrok de zijderups-afdeling aldaar in 1949 de eitjes van de zijdevlinder uit
Egmond-Binnen. Wanneer op het eind van de teelt een tekort ontstond aan
moerbeiblad, gingen de tuinlieden van het klooster naar Arnhem om bladeren te plukken die dan dezelfde dag nog naar het St. Lioba-klooster werden
vervoerd ' 48 ).
De tuin van het klooster stond vol met moerbeistruiken. Het opkweken
van de zijderupsen gebeurde gedurende de zomermaanden in de dan leegstaande koeiestal van het klooster. De jaarlijkse produktie bedroeg 30.000 a
80.000 rupsen met een enkele uitschieter naar 120.000. In tegenstelling tot
eerder besproken projecten ging men hier verder dan alleen het verzamelen
van zijdecocons. Na het afhaspelen van de spindraad werd via twijnen uit een
aantal daarvan de weefdraad gemaakt. De zusters verfden deze draad vervolgens zelf. Daarna vond het weefproces in het klooster plaats. Jaarlijks weefden de zusters tientallen meters zijde in allerlei kleuren en met kunstige patronen. Het zijden weefsel werd daarna tot kazuifels verwerkt ' 49 ).
Het telen van de zijderups en het verrichten van allerlei bewerkingen om
tot het eindprodukt te komen hebben de zusters al doende geleerd. Wei legden zij een uitvoerige documentatie aan van hierop betrekking hebbende literatuur uit Nederland en het buitenland. Ook vroegen zij advies aan mej. G.
van Ede, de enthousiaste secretaresse van de Gooische Zijdeteelt Vereeniging. Sedert 1936 was de communiteit lid van deze vereniging. Een meer op
grote schaal gerichte aanpak vond plaats kort na de oorlog, toen op het ter-
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rein van het klooster 15.000 moerbeiboompjes werden aangeplant. Naast de
zijdecocons van de eigen kweek werden ook van buiten aangeboden cocons
afgehaspeld " 0 ). Zo hield men zich o.a. op de abdij Slangenburg bij Doetinchem met de teelt van zijderupsen bezig' "). Vergeleken met vroeger betekende het beheersen van alle schakels in het proces van de zijdewinning een grote
winst. Immers lange tijd kampte men met het probleem dater geen goede verwerkingsmogelijkheid bestond van de gewonnen cocons. De in het St. Liobaklooster opgebouwde kunde kwam echter te laat. Immers na de oorlog was in
Nederland de dynamiek uit de zijdeteelt verdwenen . De unieke aanwezigheid
van de verwerkingsmogelijkheid in het eindstadium van het voortbrengingsproces kon daardoor vrijwel niet benut worden. Toen de missing-link,
het weefproces, eindelijk gevonden was, ontbrak een landelijke basis voor de
grondstof: de ruwe zijde.
Een groot voordeel bij de gang van zaken in het St. Lioba-klooster was,
dat het hier geen liefhebberij betrof van een enkeling, maar een produktieve
bezigheid die door de kloostergemeenschap, uitgegroeid tot zestig zusters, gedragen werd. Hierdoor was het mogelijk, dat tijdens arbeidsintensieve pieken
bij de zijdeteelt voldoende mensen ingezet konden worden. Ook was er het
geduld aanwezig om op de weefgetouwen een zeer groot aantal kettingdraden
(tot 4000 toe) te bevestigen. Eveneens zegt het feit dat in de loop der jaren
duizenden bezoekers naar Egmond-Binnen trokken om daar informatie te
krijgen over de voor Nederland wel bijzondere zijdeteelt, het nodige over het
geloof van de zusters in datgene waarmee zij bezig waren.
Een ander opvallend gegeven is dat in het St. Lioba-klooster veel aandacht
werd gegeven aan rasverbetering van de zijdevlinder. Door talloze kruisingen
van allerlei rassen trachtte men een zijdevlinder en daarmee eitjes en rupsen
te krijgen die het best aangepast waren aan het Nederlandse klimaat. Naast
de ,,grote cultuur" was er alle ruimte voor het nemen van talloze proeven.
Ten aanzien van de hiermee opgedane ervaringen bestond een uitwisseling
van contacten o.a. met het botanisch en biologisch laboratorium van de Vrije
Universiteit te Amsterdam, met het insectarium van Artis, met instanties in
Duitsland. Al dit experimenteren bleef niet zonder gevolg. In 1962 kon zuster
Ch. Brouwers aan D. Piet, verbonden aan Artis, meedelen dat ,,de opbrengst
en de kwaliteit van de zijde aanmerkelijk zijn verbeterd" dank zij de in deafgelopen jaren gedane proeven '' 2). De resultaten, zowel positief als negatief,
werden vastgelegd in een cahier. Ook werden proeven gen omen met andere
voedselbronnen voor de zijderups zoals het blad van de wilg, vlier, linde,
liguster, enz. Uiteindelijk bleek toch het blad van de moerbeziestruik het best
te voldoen . Tevens werd naarstig gezocht op welke wijze men tot een zijderupscocon kon komen die de meeste zijdedraad opleverde.
Via allerlei relaties werden de zusters geattendeerd op aspecten die voor de
ondernomen zijdeteelt van belang konden zijn. Dr. A. M. F. Klep uit Breda
zond in 1969 een aantal publikaties uit Japan die handelden over de voeding
van de zijderups Bombyx mori. De tuinarchitect C. Sipkes uit Rockanje
stuurde in 1961 ongevraagd advies over de aanplant van moerbeistruiken. In
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1970 heeft de firma Windmeyer-Film te Delft een filmpje gemaakt over de
zijdeteelt, dit temeer omdat ,,dit unieke werk al eigenlijk uitstervende is". De
kennis daarvan wilde men voor de toekomst vastleggen. De redacteur van het
blad Boerderij-Magazine achtte het telen van zijderupsen in het St. Liobaklooster zo interessant, dat hij daarover een ge'illustreerd artikel wilde
opnemen '"). Dit plan is echter niet tot uitvoering gebracht.
Een geheel onverwachte mogelijkheid ter stimulering van de in Egmond
ondernomen activiteiten deed zich voor in 1971. Op 3 december van dat jaar
kwamen in het St. Lioba-klooster op bezoek de heren drs. G. Th. P. Bosma
en drs. R. J. 0. Samuels. De eerste presenteerde zich namens het directoraatgeneraal van de voedselvoorziening van het Ministerie van Landbouw, de
tweede namens het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten. Doe!
van hun komst was te spreken over de komende EEG-verordening, waarbij
steun zou worden verleend aan de teelt van zijderupsen in de lidstaten. Hoewel in eerste instantie bedoeld voor gebieden zoals de regio rond Venetie en
voor Calabrie waar 27 .000 gezinnen van de zijdeteelt leefden, kon deze regeling in principe ook gelden voor Nederland. Het steunbedrag zou circa
f 90,- bedragen per 20.000 zijderupseitjes waarmee geteeld werd. Aangezien
de deskundigen uit Den Haag niet goed op de hoogte waren van de verschillende aspecten van de zijdeteelt, leende Bosma van zuster Brouwers het
boekje Handleiding voor de zijdeteelt'") .
In mei 1972 kon R. J . 0. Samuels vanuit het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten aan zuster Brouwers meedelen, dat op 24 april de Raad
van de Europese Gemeenschap de zogenaamde ,, basisverordening" had aangenomen, waarin bijzondere maatregelen werden vastgesteld ter bevordering
van de zijderupsteelt. Tot de overwegingen die ten grondslag aan deze regeling lagen, behoorde het punt dat de teelt van zijderupsen een aanvullende
bron van inkomsten betekende voor kleine landbouwers en tuinders in bepaalde gebieden. Dit argument van additioneel inkomen was in de jaren dertig ook in Nederland herhaaldelijk naar voren gebracht. Omdat het nuttig
werd geacht een stimulans te geven aan de betrokken sector van het bedrijfsleven, zou met ingang van het teeltseizoen 1972-1973 een steunregeling
van kracht worden. Aan deze steunverlening waren wel enkele voorwaarden
verbonden. Zoals reeds opgemerkt zou het steunbedrag uitgekeerd worden
per doosje vlindereitjes van minimaal 20.000 stuks. De produktie zou
minstens 20 kg ,,geselecteerde" cocons per doosje dienen te bedragen. De teler zou v66r 31 december 1972 een aanvrage om steun moeten hebben ingediend. De lidstaten dienden een administratieve controle in te stellen om te
waarborgen, dat het produkt waarvoor steun werd gevraagd, beantwoordde
aan de voorwaarden die aan het verlenen van deze steun waren gesteld. Omdat in Nederland een modus gevonden moest worden om aan genoemde bepalingen te voldoen, wenste Samuels van zuster Brouwers te vernemen, of
men in het St. Lioba-klooster van zins was van de steunregeling gebruik te
maken "').
Op 13 juli 1972 berichtte zuster Brouwers aan drs. Samuels dat de kloostergemeenschap ,,om practische redenen" geen gebruik kon maken van de nieu-
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we steunregeling. Deze redenen waren <lat de omvang van de teelt afhankelijk
was van de beschikbare hoeveelheid moerbeiblad en van het aantal werkkrachten <lat hiervoor ingezet kon worden. Hierover kon zij op <lat moment
niets met zekerheid stellen. Verder merkte zij op geen kans te zien uit 20.000
eitjes tot 20 kg gedroogde cocons te komen. Meer dan circa 10 kg dacht zij
niet te kunnen produceren. Zodoende achtte zij het onmogelijk aan de gestelde voorwaarden te voldoen. Voor de zusters was bovendien het gebruik
maken van de subsidieregeling niet zo belangrijk. De zijdeteelt was hier geen
object van winst maken, hetgeen ook blijkt uit het ontbreken van enige calculatie van kosten en baten. Zij wilden vrij zijn naar eigen inzicht een zijdedraad te maken die aan het weefsel een apart effect gaf. Hierbij waren de
produktiekosten niet doorslaggevend. Immers het ging om een produkt <lat
niet in de handel verkrijgbaar was. Door het ontbreken van een vergelijking
op commerciele titel werd geaccepteerd, <lat het eindprodukt zeer kostbaar
was. Hoewel de goede bedoelingen van de heren Bosma en Samuels op prijs
werden gesteld, voelde men niet de noodzaak kosten dekkend te werken.
Naar de mening van Samuels was er sprake van een mogelijk misverstand.
Zuster Brouwers had immers bericht in juli nog geen uitspraak te kunnen
doen over de te halen produktie. De aanvrage tot steun behoefde echter pas
uiterlijk op 31 december 1972 ingediend te zijn, zodat volgens het inzicht van
Samuels hiermee het geopperde probleem als vervallen kon worden beschouwd. Ten aanzien van het aangevoerde punt <lat 20 kg gedroogde cocons
per doosje van 20.000 eitjes in Egmond-Binnen niet haalbaar was, merkte hij
op <lat men hierbij moest uitgaan van de in Halie geldende praktijk, nl. <lat de
zijdecocons ongedroogd werden ingeleverd. Dit gaf nogal wat verschil in
zake het gewicht. Toch kwam hij hoger uit dan de !age calculatie van zuster
Brouwers. De laatste ging er van uit, <lat van de 20.000 eitjes er uiteindelijk
maar circa 15.000 rupsen tot het zich inspinnen tot cocon kwamen 156 ).
Aan het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten is het niet te wijten, <lat men in Egmond-Binnen niet is ingegaan op de mogelijkheden die de
EEG-zijderupsregeling bood. Naast de inzet van de heren Bosma en Samuels
om ook de Nederlandse zijdeteelt van deze verordening te laten profiteren,
blijkt eveneens uit een brief van mej. M. C. Jurtz aan de priorin van het St.
Lioba-klooster, <lat men in Den Haag zeer sympathiek stond tegenover wat
de zusters op het terrein van de zijdeteelt deden. Mejuffrouw Jurtz kon <lit
weten als notuliste van de vergaderingen van het hoofdproduktschap. Zij
briefde aan de zusters door, <lat de voorzitter van het schap zich uitermate
positief had uitgelaten over de Egmondse zaak " ' ).
Doordat de heren Bosma en Samuels kort nadat de eerste besprekingen
met de zusters hadden plaatsgevonden, een andere functie kregen, verliepen
de contacten met het Hoofdproduktschap. De relatie was nogal persoonsgebonden geweest. Ook in ander opzicht had zich een wijziging in de toestand
voorgedaan. In de jaren zestig waren vanuit het klooster te Egmond-Binnen
drie dochterstichtingen gerealiseerd in Zwitserland, de Elzas en in de Provence. In al deze drie kloosters werden zijderupsen gekweekt. Met name in de
Provence waren de omstandigheden hiervoor ideaal, omdat daar een over-
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vloed aan moerbeiblad aanwezig was bij boerderijen waar in het begin van de
twintigste eeuw nog zijdeteelt had plaatsgevonden, waartoe een groot aantal
moerbeistruiken waren aangeplant. Door deze ontwikkeling was de mogelijkheid ontstaan om de zijdecocons van een dochterklooster te betrekken, waar
in tegenstelling tot de vele natte zomers in Nederland in meer optimale omstandigheden, wat voedsel en klimaat betreft, de zijdeteelt uitgeoefend kon
worden. Hiermee verviel de noodzaak voor het St. Lioba-klooster zelf alle
aandacht aan de teelt van zijderupsen te geven, omdat de cocons van elders
betrokken konden worden. Temeer speelde dit punt een rol, aangezien door
de nieuwe vestigingen vanuit Nederland opgezet en bevolkt, het aantal
zusters in Egmond-Binnen was ingekrompen, hetgeen niet bevorderlijk was
om de arbeidsintensieve zijdeteelt te continueren.
Betekende de teruggang in het aantal zusters een handicap wat de inzet betreft voor een ontplooing van de zijdeteelt, dit gold in zeker zo sterke mate
voor het ambachtelijk beoefend weefproces. Daarnaast nam in Nederland de
vraag naar zijden kazuifels af door de zich voordoende versobering in de liturgieviering bij de kerkelijke eredienst en het haast onbetaalbaar worden
van natuurzijden stoffen. Hierdoor nam het emplooi voor het St. Liobaklooster af.
In 1972 vond in Egmond-Binnen voor het eerst geen rupsenteelt in het
groot plaats. Dit was een gevolg van een wonderlijke samenloop van omstandigheden. Immers via de contacten met Samuels was het klooster in het bezit
gekomen van het adres van de Consorzio Agrario Interprovinciale di Treviso
e Belluno. Bij deze ltaliaanse instantie te Treviso hadden de zusters zijdecocons besteld, zodat de noodzaak van een eigen zijdeteelt was vervallen. Er geschiedde nog alleen ,,een I persoons teeltje voor de tentoonstelling" '").
Vanaf 1974 is de zijdeteelt in Egmond-Binnen alleen nog maar op kleine
schaal beoefend '"). Het continueren hiervan geschiedde op educatieve gronden om de bezoekers die het klooster vanwege deze activiteit bezochten, niet
teleur te stellen. Ook als demonstratieproject naar buiten werd de zijdeteelt
nog enige tijd in stand gehouden. Zo leverde zuster Brouwers materiaal ten
behoeve van een tentoonstelling die in 1974 in Westzaan werd gehouden 1 • 0 ).
In 1975 betrof het een expositie te Deventer, waaraan een inbreng werd
geleverd 161 ) . Toen in 1979 een door zuster Brouwers veredeld ras van aan de
Nederlandse omstandigheden aangepaste zijdevlinders verloren ging, doordat er toen geen kweek werd uitgevoerd, was dit reden om in 1980 definitief
in Egmond-Binnen met de zijdeteelt te stoppen "').

Een nieuw reveil
Zoals in vroeger tijd de eventuele mogelijkheden van een binnenlandse zijdeteelt in regelmatig terugkerende cycli de geesten telkens opnieuw fascineerden, zodat men ondanks eerder plaats gehad hebbende mislukkingen de zijdedraad toch weer oppakte, is de cyclus nu aanbeland in 1980. Onlangs opende mevrouw Mosmans in het dorp de Wouwse Plantage in West-Brabant een
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zijderupscentrum, zij het op touristische basis,_waar men kennis kan maken
met de teelt van de zijderups en waar ook de moerbezieboom te bewonderen
is. Het gehele proces van het uitkomen der eitjes, het voeren van de zijderupsen met het moerbezieblad, het viermaal vervellen van de rups en het verpoppen tot cocon, is in <lit museum te volgen evenals het afhaspelen der cocons
en het spinnen van de zijdedraad 1• 1 ).
In het nieuwe centrum ,,Ter Zijde" genaamd, fungeren mevrouw
Mosmans en haar dochter als de enige zijdeteelsters in het Nederland van nu.
Het is geen commercieel opgezette onderneming, maar meer een zijdemuseum, zij bet dan levend 1••).
Ook bier zal zich de kwestie stellen, of er voldoende blad als voedsel aanwezig is. lmmers vooral in het laatste stadium verorberen de rupsen grote
hoeveelheden blad. Een aanplant van een behoorlijk aantal moerbezieboompjes is dan ook een eerste vereiste.
Hoewel de opzet van dit project niet op winst maken gericht is, zal het arbeidsintensieve karakter van de zijdeteelt die in een periode van een beperkt
aantal weken zeer veel zorg vraagt, een moeilijkheid blijven gezien het hoge
loonniveau van tegenwoordig. Alleen wanneer de factor loon niet meetelt,
doordat de te verrichten arbeid als vrijetijdsbezigheid wordt gezien of doordat de arbeid in het sociaal kader van werkverschaffing aan werklozen wordt
. geplaatst, zal bet kweken van de zijderups nog mogelijk zijn. Immers in zuidelijke streken van Europa waar al sedert Jang de zijdeteelt in de vorm van
additionele activiteit op commerciele basis wordt beoefend, verkeert deze in
een toestand van teruggang. Waar in West-Europa de economie zich steeds
meer naar grootschaligheid in bet produktieproces ontwikkelt, kunnen wij
ons moeilijk voorstellen, hoe op zakelijke grondslag de zijdeteelt nog te bedrijven valt. Toch is het behoud van de kennis hoe een rups een zeer sterke
draad kan leveren en hoe daaruit een koninklijk textielweefsel te maken is,
een belangrijke zaak. Daarom zien wij met grote interesse uit naar het
verloop van deze nieuwste schakel in de keten van een al bijna vier eeuwen
durend streven om natuurzijde van Nederlandse bodem te verkrijgen.

Conclusie: de zijdeteelt een utopie?
Constaterend <lat al vanaf het begin van de zeventiende eeuw het streven te
signaleren valt in Nederland een inheemse zijdeteelt te realiseren, stelt zich de
vraag waarom men ondanks de steeds weer ondervonden teleurstellingen deze droom zo lang heeft gekoesterd. Het was met name de maatschappelijke
elite die gefascineerd was door de aura die hing rond de natuurzijde, een
luxestof waarvan de waarde met goud gelijk werd gesteld. Hoewel de initiatieven van bovenaf kwamen, richtten deze zich toch op het dienen van het algemeen nut. lmmers bet zouden vooral de kleine boer en tuinder zijn die uit
de gepropageerde activiteit op het terrein van de zijdeteelt een additioneel
inkomen koncten verwerven om zodoende tot een redelijk materieel bestaan
te komen.
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Het onverwoestbaar en steeds weer opnieuw naar voren tredend geloof,
dat in Nederland een zijdeteelt te verwezenlijken zou zijn, ligt in hetzelfde
vlak als het streven hier een inlandse tabaksteelt te realiseren. Bij dit laatste,
eveneens gebaseerd op de economische wenselijkheid van een toegevoegd
inkomen, werd echter meer succes geboekt.
Naast de bittere noodzaak voor velen om buiten het normale werkpatroon
via aanvullende arbeid tot een enigszins leefbaar bestaan te komen, is het pogen in Nederland de zijdeteelt te introduceren tevens als een stuk mentaliteitsgeschiedenis te karakteriseren. Het betreft immers een produktievorm die te
overzien is, in bescheiden omvang te verwerkelijken valt en een artikel oplevert dat uitermate kostbaar is. Daarnaast wordt het beeld opgeroepen, dat de
zijdeteelt de huiselijkheid bevordert. De hier genoemde factoren verklaren,
waarom het de bourgeoisie steeds weer aanspreekt zich in te zetten voor een
innovatie, die binnen zich wijzigende economische verhoudingen naar grotere eenheden van voortbrenging de maatschappelijke middengroep aan de
marge in staat zal stellen het hoofd boven water te houden.
Het steeds maar weer najagen van een oude droom bewijst, dat er iets fascinerends uitging van het gegeven dat een eenvoudige rups iets kon leveren
dat zijn gewicht in goud waard was. De romantiek van het zoeken naar ,,het
zachte goud" heeft niet weinigen in de ban gebracht. In Nederland heeft echter ondanks alle dromen de zijderups niemand rijk gemaakt. Het steeds weer
opnieuw proberen toont aan, dat hier sprake is van een onuitroeibare utopie.
Hoewel men kan stellen dat een succesvolle realisatie in principe niet onmogelijk was, is de p'raktijk toch anders geweest. Gunstige kansen zijn niet benut. Het geheel is teveel blijven steken in het experimenteel stadium. De verschillende schakels in het produktieproces sloten niet goed op elkaar aan. Er
ontbrak een instantie die met voldoende geldmiddelen zeer gericht werkte om
de diverse stadia in de voortbrenging tot ontwikkeling te brengen. In de kern
was de droom te verwerkelijken geweest. De praktijk echter van versnippering bij experimenten zonder grote lijn en zonder een krachtige financiele
basis maakte het niet mogelijk een strakke lijn naar een vast doe! uit te
stippelen. Het fragmentarisch werken maakte daardoor de verwezenlijking
van een bloeiende Nederlandse zijdeteelt tot een utopie.
Ondanks de eerder gesignaleerde mislukkingen werd het pogen steeds opnieuw ondernomen. Waarom zo hardnekkig een zaak nagestreefd die een
utopie zou blijken te zijn? In tegenstelling tot het stimuleren van de zijdeteelt
door koning Willem I in de negentiende eeuw bleek de nationale overheid,
met name het ministerie van Landbouw, in de twintigste eeuw niet van harte
in deze nieuwe mogelijkheid van bestaan te geloven. Door steeds weer bedenkingen naar voren te brengen is de houding van de rijksoverheid in de recente
periode van de geschiedenis eerder als een rem te karakteriseren op allerlei
pogingen van initiatiefnemers tot een Nederlandse zijdeteelt. Een stimulans
van rijkswege heeft pas na lang aarzelen plaats gevonden. Toen was het echter al te laat om in te haken op de bestaande ontplooiingsmogelijkheden, terwijl in tegenstelling tot het buitenland de verleende steun slechts minimaal is
te noemen. Hadden nieuwe zaken zoals de inlandse tabaksteelt en de beet-
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wortelsuikerindustrie wel de wind in de zeilen, de zijdeteelt gelukte het niet in
Nederland tot echte ontwikkeling te komen.
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van de Tuinbouw en het Tuinbouwonderwijs A. W. van de Plassche aan het college
van burgemeester en wethouders van Heinkenszand d.d. 8 januari 1936.
" ) Twentsch Dagblad Tubantia 1935, 5 november.
") G.A. Rijssen, Afschrift brief van de burgemeester aan de secretaris van het Economisch Technologisch Instituut voor Overijssel te Zwolle d.d. 28 december 1935.
") G.A. Rijssen, Brief van prof. dr. J. van Loon aan de burgemeester d.d. 7 januari
1936.
") A.R.A. 's-Gravenhage, t.a.p.: Brief van R. Bosma te Woerden aan de minister
van Economische Zaken d.d. 13 augustus 1935 en een daarbij gevoegde toelichting.
") G.A. Rijssen, Brief van P. C. Brocks te Wychen aan de burgemeester d.d. 14 november 1935 en antwoord daarop d.d. 15 november; Brief van A. ten Wolde te Glanerbrug aan de burgemeester, niet gedateerd, en antwoord daarop d.d. 27 november
1935.
" ) G.A. Rijssen, Brieven van L. Iwema aan de burgemeester d.d. 20 maart en 24
juli 1936.
" ) G.A. Rijssen, Brief van L. Iwema aan de burgemeester d.d. 18 februari 1937.
0
' ) G.A. Rijssen, Brief van J. Nijhoff aan het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 september 1937.
") G.A. Rijssen, Afschrift brief van het college van burgemeester en wethouders
aan de voorzitter van de Gooische Zijdeteelt Vereeniging d.d. 23 september 1937.
") G.A. Etten-Leur, dossier 1.836.6: inschakeling jeugd in arbeidsproces en zijdeteelt, Brieven van de parochiegeestelijkheid aan de burgemeester d.d. 12 november
1935 en 22 januari 1936.
") Algemeen Brabantsch Dagblad De Bredasche Courant 1936, 29 januari; G.A.
Etten-Leur, t.a.p., Afschrift brief van de burgemeester aan het secretariaat van de
Gooische Zijdeteelt Vereeniging d.d. 24 januari en 20 februari 1936.
") G.A. Etten-Leur, t.a.p., Brief van R. Hagoort, secretaris van de Nederlandsche
Christelijke Filmcentrale te Utrecht, aan de burgemeester d.d. 9 maart 1936.
") G.A. Etten-Leur, t.a.p., Afschrift brief van burgemeester Hamilton aan de
directie van de Ned. Heide Mij. d.d. 4 april 1936.
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" ) G.A. Etten-Leur, t.a.p., Afschrift brief van de burgemeester aan de secretaris
van de Gooische Zijdeteelt Vereeniging d.d. 11 april 1936.
67
) G.A. Etten-Leur, t.a.p., Afschrift brief van de burgemeester aan de secretaris
van de Gooische Zijdeteelt Vereeniging d.d. 10 juni 1936.
" ) G.A. Etten-Leur, t.a. p., Afschrift brief van het college van burgemeester en wethouders aan de penningmeester van de Gooische Zijdeteelt Vereeniging d.d. 6 februari
1937.
69 ) G.A. Waalwijk, dossier 1.823.53 Zijdeteelt, Nota van G. F. Couwenbergh aan
het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 september 1935.
") G.A. Waalwijk, t.a.p., Afschrift brieven van de burgemeester aan de Gooische
Zijdeteelt Vereeniging te Huizen d.d. 31 januari, 22 juli, 31 augustus en 25 november
1936; Brief van J. W. Egberts aan de burgemeester d.d. 27 november 1936; Brief van
J. H. Smitt aan de burgemeester d.d. 5 december 1936.
" ) G.A. Waalwijk, t.a.p., Brief van de secretaris van de Gooische Zijdeteelt Vereeniging, J. H. Smitt, aan de burgemeester d.d. 5 december 1936.
") G.A. Waalwijk, t.a.p., brochure van de Gooische Zijdeteelt Vereeniging te Huizen van oktober 1936.
" ) G.A. Waalwijk, t.a.p., Brief van G. F. Couwenbergh aan het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 1937.
" ) A.R.A. 's-Gravenhage, Tweede Afdeling, Archief Ministerie van Landbouw en
Visserij, afdeling Tuinbouw, doos 142 (1931-1946) : Brief van de Rijksbijenteeltconsulent A. Minderhoud te Wageningen aan de inspecteur van de Tuinbouw d.d. 30 juni
1937.
" ) Provinciale Zwolsche en Overysselsche Courant 1935, 14 november.
" ) G.A. Rij ssen, lngekomen stukken, openingsrede door de voorzitter op de jaarvergadering van de Nederlandsche Zijdeteelt Vereeniging te Utrecht in het Jaarbeursgebouw op 9 november 1935.
" ) G.A. Rijssen, lngekomen stukken, verslag over het eerste verenigingsjaar, 19
september 1934-31 december 1935, van de Gooische Zijdeteelt Vereeniging.
" ) G.A. Rijssen, lngekomen stukken, afschrift van de brief van het bestuur van de
Nederlandsche Zijdeteelt Vereeniging aan de secretaris van het bestuur van de Gooische Zijdeteelt Vereeniging d.d. 28 december 1935.
" ) G.A. Rijssen, lngekomen stukken, brief van J . H. Smitt aan de burgemeester
d.d. 6 januari 1936; Afschriften van uitgegane stukken, kopie brief van burgemeester
J. Knottenbelt aan J. H. Smitt te Huizen d.d. II januari 1936.
0
' ) G.A. Rijssen, lngekomen stukken, circulaire van het voorlopig comite tot
oprichting van een Nederlandsche Bond van Zijdeteeltvereenigingen d.d. 18 februari
1936.
' ') De Telegraaf 1936, 9 maart, 28 maart en 2 april.
" ) G.A. Rijssen, lngekomen stukken, vlugschriften van de Gooische Zijdeteelt Vereeniging te Huizen, oktober 1936.
" ) De Cocon; orgaan van den Nederlandschen Bond van Zijdeteeltvereenigingen,
jrg I (1937), no. I: juni.
" ) De Cocon, jrg I, no. 2: december.
" ) Vooruitzichten voor de Nederlandsche Zijdeteelt, artikel in Algemeen Nieuwsblad voor het Gooi 1936, 9 juni.
" ) G.A. Waalwijk, dossier 1.823.53 Zijdeteelt, circulaire van het dagelijks bestuur
van de Nederlandsche Bond van Zijdeteeltvereenigingen aan de !eden, oktober 1938.
" ) A.R.A. ' s-Gravenhage, Tweede Afdeling, Directie van de Landbouw, afd. Tuinbouw (1913-1957), inv. T 23": Brief van A. Minderhoud aan de inspecteur van de
Tuinbouw en het Tuinbouwonderwijs d.d. 26 september 1938.
" ) Vergadering van den Ned. Bond van Zijdeteeltvereenigingen, in: Handelsblad
1937, 27 februari .
19
) A.R.A. ' s-Gravenhage, t.a.p.
0
' ) A.R.A. ' s-Gravenhage, t.a.p. : Brief van de minister van Defensie aan de minister van Economische Zaken d.d. 19 november 1938.
") R.A. Gelderland, Archief Ned. Heide Mij ., F. Verenigingen: 27 Ned. Zijdeteelt
Vereeniging, voorl. inv. no. 2 Statuten NZV 1938.
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" ) R.A. Gelderland, t.a.p.: 27 Ned . Zijdeteelt Vereeniging oud, kaart nos. 171 en
172.
" ) R.A. Gelderland, t.a.p.: 27 Ned . Zijdeteelt Vereeniging, voorl. inv. no. 14 Verslag NZV I januari 1938-1 november 1939 en het jaarverslag 1940 + 1941. Ontbrak in
1938-39 Friesland nog, in 1940-41 wordt als gemeentebestuur in deze provincie genoemd Weststellingwerf.
") R.A. Gelderland, t.a.p. : 27 Ned. Zijdeteelt Vereeniging, voorl. inv. no. 14 Verslag NZV I januari 1938-1 november 1939.
" ) R.A. Gelderland, Archief Heidemij ., F. Verenigingen: 27 . Ned. Zijdeteelt Ver.
nieuw, banderol 183, kaart no. 11 en no. 22.
") G.A. Waalwijk, dossier 1.823 .53 Zijdeteelt, Brief van het bestuur van de Nederlandsche Zijdeteeltvereeniging aan de gemeentebesturen in Nederland, ontvangen 31
januari 1939. G.A. ' s-Gravenhage, lngekomen stukken, circulaire van het bestuur van
de Nederlandsche Zijdeteeltvereeniging aan de gemeentebesturen in Nederland ontvangen 24 februari 1939; brief van de directeur van de gemeentelijke school- en kindertuinen aan het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 mei 1939; brief van het
college van burgemeester en wethouders aan de directeur van de gemeentelijke schoolen kindertuinen d.d. 15 juni 1939.
" ) A.R.A. 's-Gravenhage, Tweede Afdeling, Archief Ministerie van Landbouw en
Visserij, afdeling Tuinbouw, doos 142 (1931-1946): Brief van A. van Hallie aan de
secretaris-generaal van het departement van Economische Zaken d.d. 15 februari 1939
en afschrift brief van de secretaris-generaal aan Van ltallie d.d. 20 februari 1939.
" ) A.R.A. 's-Gravenhage, t.a.p. : Afschrift brieven van het bestuur van de NZV
aan de minister van Economische Zaken en aan die van Sociale Zaken d.d. 14 april
1939.
" ) A.R.A. 's-Gravenhage, t.a.p. : interne notitie van de inspecteur van de Tuinbouw en het Tuinbouwonderwijs aan de directeur-generaal van de Landbouw d.d. 11
augustus 1939.
"') G.A. Waalwijk, dossier 1.823.53 Zijdeteelt, Agenda voor de algemene jaarvergadering van de Nederlandsche Zijdeteelt Vereeniging op 11 november 1939.
1
" ) R.A. Gelderland, t.a.p., banderol 176, kaart no. 152.
1
" )
R.A. Gelderland, t.a.p., banderol 176, kaart no. 154.
"') R.A. Gelderland, Archief Heidemij., F. Verenigingen: 27. Ned. Zijdeteelt Ver.
oud, kaart no. 173.
" ') Mededeling in De Cocon, orgaan van de Nederlandsche Zijdeteelt Vereeniging
(I november 1939), biz. 10.
"') Mondelinge mededeling door zuster C. Brouwers van het St. Lioba-klooster te
Egmond-Binnen in een interview met W. van Moll op 17 november 1980.
1
" ) R.A. Gelderland, Archief Heidemij., F. Verenigingen: 27. Ned. Zijdeteelt Ver.
nieuw, banderol 178, kaart no. 163, 164 en 167.
107
) A.R.A.
's-Gravenhage, t.a.p. : Brief van A. van Hallie aan de secretarisgeneraal van Economische Zaken d.d. 28 november 1939.
" ' ) A.R.A. 's-Gravenhage, t.a.p.: Brief van A. van Hallie aan A. W. van de Plassche d.d. 17 januari 1940.
"') A.R.A. ' s-Gravenhage, t.a.p.: Brief van A. Minderhoud aan de inspecteur van
de Tuinbouw en het Tuinbouwonderwijs d.d. 27 januari 1940.
"') A.R.A. 's-Gravenhage, t.a.p.: Notitie van de inspecteur van de Tuinbouw en
het Tuinbouwonderwijs voor de directeur-generaal van de Landbouw d.d. 13 februari
1940.
111
) A.R.A. ' s-Gravenhage, t.a.p.: Notitie van de directeur-generaal van de Landbouw voor de minister, februari 1940.
112
)
A.R.A. 's-Gravenhage, t.a.p. : Afschrift brief van de minister van Economische
Zaken aan het bestuur van de NZV, februari 1940.
11
' ) G.A. Huizen, dossier 1.823.522: Teelt van zijderupsen, Brief van B. IJzerdraat
aan de burgemeester d.d. 29 mei 1940; Antwoord van J. W. Egberts d.d. 24 juni 1940;
Brief van J. W. Egberts aan de burgemeester van Huizen d.d. 28 juli 1940; Rapport
van de gemeente-architect aan de burgemeester d.d. 29 augustus 1940; Brief van de

NEDERLANDSE ZIJDETEELT IN DE TWINTIGSTE EEUW

291

secretaris-administrateur van het burgerlijk armbestuur aan de burgemeester d.d. 11
september 1940.
'") R.A. Gelderland, t.a.p., banderol 180, kaart nos. 111-113 en 146.
"') R.A. Gelderland, Archief Ned. Heide Mij., F. Verenigingen: 27. Ned. Zijdeteelt Vereeniging, voorl. inv. no. 30: Begroting proefteelt Huizen, ongedateerd.
"') Rupsen in de oude Raadszaal van Huizen, artikel in De Bussumsche Courant
1941, 7 augustus.
'' ') Zijdeteelt voordeelige huisindustrie; waarom ook niet in ons land?, in: Nieuws
van den Dag 1942, 8 september.
" ' ) G.A. Huizen, dossier 1.823.522: Teelt van zijderupsen, Brief van H. H. Kors
uit Vught aan de burgemeester van Huizen d.d. 2 februari 1943 en antwoord daarop
d.d. 5 februari 1943 waarin Kors voor nadere technische informatie verwezen wordt
naar mej . G. van Ede te Naarden.
'") A.R.A. ' s-Gravenhage, Tweede Afdeling, Archief ministerie van Landbouw en
Visserij, afdeling Tuinbouw, doos 142 (1931-1946): Verslag over het proefbedrijf te
Huizen in 1942, opgesteld door bedrijfsleidster G. van Ede.
120
) A.R.A. 's-Gravenhage, t.a.p.: Afschrift brief van de inspecteur van de Tuinbouw en het Tuinbouwonderwijs aan de directeur-generaal van de Landbouw d.d. 12
maart 1942.
" ') A.R.A. ' s-Gravenhage, t.a.p.: Brief van de Reichskommissar fiir die besetzten
Niederlandischen Gebiete aan de Generaldirektor fiir die Landwirtschaft, Bezuidenhout 30, 's-Gravenhage d .d. 3 juni 1941.
"') A.R.A. 's-Gravenhage, t.a.p.: Brief van H. W. Groeneboer te Rotterdam aan
de inspecteur van de Landbouw en het Landbouwonderwijs d.d. 29 september 1943 en
afschrift van antwoord daarop van 5 oktober 1943.
"') Mededeelingen van het bestuur der NZV 15 mei 1943 : R.A. Gelderland, Archief
Heidemij., F. Verenigingen: 27 . NZV nieuw, banderol 183, kaart no. 22.
'") R.A. Gelder land, Archief Heidemij., F. Verenigingen: 27 . NZV, doos I, omslag
no. 20.
" ') R.A. Gelderland, Archief Heidemij ., F. Verenigingen: 27 . NZV nieuw, banderol 176, kaart no. 127; banderol 177, kaart nos. 123-125; banderol 179, kaart no. 100.
'") R.A. Gelderland, Archief Heidemij., F. Verenigingen : 27. Ned. Zijdeteelt Vereeniging, voorl. inv. no. 14: Jaarverslag NZV 1940-1941.
'") G.A. Huizen, dossier 1.823 .522: Teelt van zijderupsen, Jaarverslag 1943 van de
Nederlandsche Zijdeteelt Vereeniging.
"') R.A. Gelderland, t.a.p., voorl. inv. no. 14: Jaarverslag NZV 1940-1941 en
1942; G.A. Huizen, t.a.p., Jaarverslag NZV 1943.
"') G.A. Huizen, t.a.p., Jaarverslag NZV 1943.
'") Textiel-Vakblad, weekblad voor de detailhandel in manufacturen, confectie en
meubelen 1944, 4 maart.
"' ) G. van Ede, Zijdeteelt: een Nederlandse traditie, in: Textiel-Vakblad 1944,
6 mei.
" ') R.A. Gelderland, Archief Heidemij ., F. Verenigingen: 27 . Ned. Zijdeteelt Vereeniging, voorl. inv. no. 35 : Mededeelingen van het bestuur der NZV 15 november
1942.
'") R.A. Gelderland, t.a.p.
'") A.R.A. 's-Gravenhage, Tweede Afdeling, Archief ministerie van Landbouw en
Visserij, afdeling Tuinbouw, doos 142 (1931-1946): Notitie ten behoeve van de inspecteur van de Tuinbouw en het Tuinbouwonderwijs betreffende de gang van zaken in
Huizen d.d. 24 maart 1944.
'") A.R.A. ' s-Gravenhage, t.a.p.: Notitie van secretaris M. de Koning ten behoeve
van de inspectie van de Tuinbouw en het Tuinbouwonderwijs d.d. 18 juli 1944.
'") A.R.A. ' s-Gravenhage, t.a.p.: Notitie ... . d.d. 18 juli 1944 en afschrift brief aan
de NZV d.d. 20 juli 1944.
"') A.R.A. ' s-Gravenhage, t.a.p.: Brief van de secretaris van de NZV, M. de Koning, aan de directeur van de Tuinbouw d.d. 27 mei 1946.
" ' ) G.A. Waalwijk, dossier 1.823.53 Zijdeteelt, circulaire aan de leden van de Ned.
Zijdeteeltvereeniging van juli 1946, uitgaande van secretaris M. de Koning.
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"') R.A. Gelderland, Archief Heidemij., F. Verenigingen: 27. NZV nieuw, banderol 177, kaart no. 99.
0
" ) Verslag van de I le algemene ledenvergadering te Baarn op 13 augustus 1946, in
R.A. Gelderland, Archief Heidemij. , F. Verenigingen: 27 . NZV oud.
"') G.A. Huizen, dossier 1.823.522: Teelt van zijderupsen, Brieven van W. H.
Schaffers uit Heerlen aan de burgemeester d.d. 21 augustus, 28 oktober, 18 november
1947 en 13 februari 1948; Afschriften van brieven van de burgemeester aan W. H.
Schaffers d.d. 26 augustus, 11 november 1947 en 23 februari 1948.
'") R.A. Gelderland, Archief Heidemij., F. Verenigingen: 27. NZV, doos I, omslagno. 18.
'") L. Vijfwinkel, De teelt van zijderupsen, in: De Amateur-Tuinder, jrg XXXV
(1952), no. 2, biz. 28.
'") Toekomst van Gooise Zijdeteelt Vereniging verre van rooskleurig, artikel in De
Bussemsche Courant 1957, 28 september.
'") R.A. Gelderland, Archief Heidemij., F. Verenigingen: 27. NZV nieuw, Stukken met betrekking tot de bestuursvergadering 1948, 14 december, met bijlagen (banderol 176, kaart no. 85).
'") Interview van C. van Veen jr. met mej. Gerda van Ede te Naarden, in: De Bussumsche Courant 1957, 28 september.
'") Van zijderups tot kazuifel, in: Servium, tijdschrift voor misdienaars en jeugdige
koorzangers, juli-augustus 1956; Egmondse zusters kweken zijderupsen, in: !Jmuider
Courant 1%1, 14 april.
'") Interview W. van Moll met zuster Ch. Brouwers van het St. Lioba-klooster te
Egmond-Binnen op 17 november 1980.
"') Egmondse zusters weven zijde van eigen teelt, in: Nieuwe Rotterdamse Courant
1%5, 16 oktober.
0
" )
Zie noot 148.
'") Archief St. Lioba-klooster Egmond-Binnen, Stukken betreffende de zijdeteelt,
Brief van M. C. de Jong uit Deventer aan zuster Ch. Brouwers d.d. 3 maart 1975.
"') Archief St. Lioba-klooster Egmond-Binnen, t.a.p., Corresporidentie. Betreffende het laatst genoemde punt: afschrift brief van Ch. Brouwers aan D. Piet d.d. 15
juni 1962.
'") Archief St. Lioba-klooster Egmond-Binnen, t.a.p., Brieven van dr. A. M. F.
Klep oktober-november 1969; Brief van C. Sipkes uit Rockanje d.d. 15 juli 1961; Brief
van A. Verkroost uit Delft d.d. 15 juni 1970; Correspondentie tussen uitgeverij Misset
en zuster Ch. Brouwers juni-juli 1972.
"') Archief St. Lioba-klooster Egmond-Binnen, t.a.p., Brief van G. Th. P. Bosma
aan zuster Ch. Brouwers d.d. 15 december 1971.
"') Archief St. Lioba-klooster, t.a.p., Brief van R. J. 0. Samuels betreffende zijderupsenteelt aan Liobastichting te Egmond-Binnen d.d. 12 mei 1972.
"') Archief St. Lioba-klooster, t.a.p., Brief van R. J. 0. Samuels namens het
Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten aan Liobastichting te EgmondBinnen d.d. 26 juli 1972.
"') Archief St. Lioba-klooster, t.a.p., Brief van M. C. Jurtz uit 's-Gravenhage aan
de priorin van het St. Lioba-klooster d.d. 28 maart 1972.
'") Archief St. Lioba-klooster, t.a.p., Afschrift brief van zuster Ch. Brouwers aan
R. J. 0. Samuels d.d. 13 juli 1972.
"') Interview van W. van Moll met zuster Ch. Brouwers van het St. Lioba-klooster
te Egmond-Binnen op 17 november 1980.
0
' ' ) Archief St. Lioba-klooster, t.a.p., Correspondentie tussen zuster Ch. Brouwers
en de Culturele Raad Westzaan, juni-augustus 1974.
'") Archief St. Lioba-klooster, t.a.p., Brief van M. C. de Jong uit Deventer aan
zuster Ch. Brouwers d.d. 3 maart 1975 en antwoord daarop d.d. 6 maart 1975.
"') Zie noot l-.59.
"') Zijdecentrum in de Wouwse Plantage uniek voor Europa, in: West-Brabant
Koerier 1980, 14 mei.
'") Uniek zijdemuseum geopend, in: Zwolse Courant 1980, 7 juni.

SIMON HART*)
Zaandam 24 maart 1911 - Amsterdam 27 september 1981
Het is wellicht typerend voor ons als archivarissen, dat wij in het algemeen
niet zo gemakkelijk van standplaats veranderen. Wie zich eenmaal in zijn archief heeft ingewerkt, voelt zich ermee verbonden en laat het niet gauw los
om ergens anders opnieuw te beginnen. Velen van ons hebben dan ook hun
gehele loopbaan aan een en hetzelfde archief doorgebracht, enkelen zelfs met
meer dan de voor pensioen tellende veertig dienstjaren. Maar het record zal
wel op naam moeten staan van de collega, die wij hier herdenken en die
zevenenveertig jaar onafgebroken aan het Amsterdamse archief heeft gewerkt.
Ook in ander opzicht was zijn loopbaan een unicum in ons wereldje: van
de allerlaagste ambtelijke rang is hij tot de hoogste opgeklommen, en dan
nog zonder dat hij de voor die topfunctie vereiste diploma's bezat. Zoiets is
onder ons alleen maar weggelegd voor iemand van bijzondere kwaliteiten: zo
iemand was Simon Hart.
Zaandam was zijn geboorteplaats. Daar groeide hij op en ging hij naar de
christelijke muloschool, waar hij bij het eindexamen een negen voor geschiedenis haalde. Een duidelijke beroepskeuze stond hem toen nog niet voor
ogen en aan goede voorlichting heeft het hem kennelijk ontbroken. Het is opvallend, dat hij zich naast zijn lievelingsvak geschiedenis aangetrokken voelde tot laboratoriumonderzoek: een speurder in de dop, met een aangeboren
hang naar het ontraadselen van onbekende dingen. Maar van scheikunde had
hij op school niets gehad en dit in combinatie met een uitgesproken tegenzin
om nog !anger op de schoolbanken te zitten deden hem daarvan afzien - anders had er nog een knap chemicus uit hem kunnen groeien.
Vooreerst zag hij echter in zijn jeugdige onervarenheid ook geen uitweg
voor zijn belangstelling voor geschiedenis en zo wist hij niets beters te beginnen dan een kantoorbaantje. Oat was bij de firma Peck & Co., een sanitairtechnische groothandel op de Nieuwendijk in Amsterdam. Merkwaardig toeval: daar werd indertijd de bekende topografisch-historische collectieLeonhardt (afkomstig van een van de oprichters van de firma) bewaard. Het
prikkelt de verbeelding, dat een jongeman met zijn aanleg en toekomst zijn
dagen moest vullen met geestdodend cijferwerk onder een dak met een unieke historische verzameling, waaraan hij zijn hart zou hebben opgehaald.
Lang heeft het niet geduurd. Beu van het saaie kantoorwerk en zoekende
naar iets wat met zijn ambitie strookte werd hij bij toeval op het goede spoor
gezet door een kennis, die hem de ogen opende voor mogelijkheden in het archiefwezen en hem naar het rijksarchief in Haarlem verwees. Daar gaf men
hem echter de raad het liever dichter bij huis te proberen, in Amsterdam. Zo
kwam hij als achttienjarige met meer geluk dan wijsheid toch op zijn bestemming.
Een aanbevelingsbrief van zijn vroegere schoolhoofd aan de gemeentearchivaris (mr. A. le Cosquino de Bussy) eindigde met de profetische woorden:
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,, U zult er geen spijt van hebben". In april I 929 werd hij toegelaten als volontair ter volbrenging van de stage voor het examen voor wetenschappelijk
archiefambtenaar der tweede klasse, zoals het onder de oude archiefwet heette. Een opleiding daarvoor bestond niet, de rijksarchiefschool was wegens
bezuiniging opgeheven en wie zich tot de studie geroepen voelde moest zichzelf maar zien te redden, in het gunstigste geval voortgeholpen op het archief
waar men stage liep. Oat gebeurde in Amsterdam dan ook wel en daarvan
heeft Hart ook stellig profijt getrokken. Daarbij nam hij geschiedenislessen
bij Jan Romein, die hem zijn eerste wetenschappelijke vorming bijbracht.
Zijn autodidactische aanleg deed het overige en reeds in januari 1930 slaagde
hij voor het examen.
Een aanstelling bij het archief was de eerste jaren niet in zicht . De crisis
greep om zich heen, bezuiniging was troef en ook het archief werd danig besnoeid. In afwachting van betere tijden bleef Hart onverdroten zijn eenmaal
gekozen weg vervolgen als onbezoldigd volontair en ontwikkelde hij zich op
eigen kracht tot het wetenschappelijk niveau, dat uit zijn latere werk spreekt.
Tot gerichte studie voor hogere bevoegdheden kwam het niet: zijn vooropleiding en financiele omstandigheden waren er niet naar. Maar erkenning viel
hem al gauw ten deel. In 1935 richtte Marie Simon Thomas in de voorrede
van haar dissertatie over de IJslandvaarders haar dank in de eerste plaats tot
hem wegens de ,,grote speurzin en onvermoeide ijver", waarmee hij haar aan
het nodige archiefmateriaal had geholpen. Oat materiaal had hij opgediept
uit de notariele archieven, waarmee hij zich dus toen al vertrouwd had gemaakt en waarop zijn activiteit met voorliefde gericht zou blijven.
Niet minder belangrijk voor de toekomst was zijn benoeming tot archivaris
van de Evangelisch-Lutherse kerk in 1934. Oat gebeurde vermoedelijk op
voorspraak van De Bussy, die al gauw had gezien wat deze volontair waard
was en hem dan ook eindelij k in 1937 een aanstelling aan het archief bezorgde in de nederige rang van schrijver - de enige vacature die open kwam sedert Hart in 1930 zijn diploma had behaald. In het volgende jaar trad hij in
het huwelijk met Sibrandina Geertruid Runeman en gingen zij in Amsterdam
wonen.
In de opwaartse ontwikkeling van het Amsterdamse archief tot wat het
thans is heeft Hart een groot aandeel gehad, maar vooreerst kreeg hij daartoe
de gelegenheid niet. De crisistijd had aan de Amsteldijk diepe sporen nagelaten: het personeel was ingekrompen, de behuizing schoot te kort, de binderij
was aan de bezuiniging opgeofferd en de dienstverlening aan het publiek liet
veel te wensen over. Deze laatste misstand werd mede veroorzaakt door het
gebrek aan ingangen op zulke belangrijke bestanddelen als de retroacta van
de burgelijke stand en de omvangrijke notariele archieven . In de bezettingsjaren werd dit alles er uiteraard niet beter op en na de bevrijding kwam het archief maar moeizaam weer op gang. Intussen zat Hart niet stil, zette zich
voor het eerst tot schrijven en Ieverde in de jaren 1948-'51 een reeks van bijdragen aan het historische tijdschrift ,,De Zaende", waarvan hij redactielid
was. Het waren zijn eerste verkenningen op de gebieden, die hij tot de zijne
zou maken: geschiedenis van handel en bedrijfsleven en historische demografie, in dit verband die van zijn geboortestreek.
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In deze jaren werkte hij ook samen met zijn vrouw aan de bronnenpublikatie over de geschiedenis van de Lutherse kerk in de Verenigde Staten, die in
1958 zou verschijnen als ,,Protocol of the Lutheran Church in New York City 1702-1750''. De Amerikaanse kerkhistoricus Harry Kreider had in Hart de
aangewezen man gevonden om de in Amerika aanwezige Nederlandse archiefstukken in fotokopie te transcriberen, in het Engels te vertalen en te annoteren. De grote waardering voor zijn medewerking kwam tot uiting in het
eredoctoraat, dat hem in 1952 op initiatief van Kreider werd verleend door
het Wagner Memorial Lutheran College te New York. De voortgezette samenwerking met Kreider zou later tot verdere bronnenuitgaven leiden ').
Met het optreden in 1950 van mr. W. F. H. Oldewelt als gemeentearchivaris ging het archief onder diens doelbewuste leiding betere tijden tegemoet en
kreeg Hart (inmiddels bevorderd tot hoofdarchivist) de gelegenheid zijn organisatorische gaven te ontplooien. Reeds Jang had hij de noodzakelijkheid
ingezien om de grote massa's ontoegankelijke archieven te ontsluiten door
een systematische aanpak van het indiceren op grote schaal. Hiertoe kreeg hij
nu de kans en Oldewelt liet hem daarbij gaarne de vrije hand. Voor het ficheren van de doop-, trouw- en begrafenisregisters van v66r 1811 werden tientallen medewerkers van de sociale werkvoorziening aangetrokken en onder zijn
leiding gelnstrueerd. De voltooiing van dit project, dat vele jaren in beslag
heeft genomen, maakte voor het eerst efficient genealogisch onderzoek mogelijk. Tegelijk verschafte dit hem het statistische materiaal voor de
historisch-demografische studies, die van zijn hand zijn verschenen.
De bewerking van de notariele protocollen werd op soortgelijke wijze aangevat. Hiervoor recruteerde hij werkstudenten in groeiende getale, die onder
zijn leiding in de loop der jaren ettelijke honderden delen op fiches hebben
gebracht. Zelf bleef hij er steeds actief aan meewerken en zo vormde zich een
omvangrijk fichesapparaat, waaraan onder de naam ,,collectie-Simon Hart"
nog steeds wordt voortgewerkt en waarvan reeds vele onderzoekers konden
profiteren.
Met het organiseren van al deze ficheerarbeid heeft Hart baanbrekend
werk gedaan. Op wetenschappelijke inventarisatie heeft hij zich niet toegelegd, maar we! werden onder zijn direct toezicht vele voorlopige inventarissen
gemaakt van de talrijke particuliere archieven, die aldus op doeltreffende
wijze voor raadpleging bruikbaar werden gemaakt. De vruchten van de sterk
verbeterde toegankelijkheid bleven niet uit: het Amsterdamse archief, ten tijde van crisis en bezetting achterop geraakt, kreeg nu de reputatie van een van
de best georganiseerde in den lande en de bezoekcijfers stegen tot ongekende
hoogte.
Dit was mede te danken aan vernieuwingen op technisch gebied, waarvoor
Hart evenzeer een open oog had. Voor de opkomende documentreproductie
had hij grote belangstelling, hij had er ook verstand van en nam dus ook de
zorg voor de modernisering en uitbreiding van de fotografische apparatuur
op zich. Het was volgens zijn ideeen, dat de veel geraadpleegde retroacta van
de burgerlijke stand werden gereproduceerd op microfiches om deze met behulp van leesapparaten ter beschikking van het publiek te stellen. Twee voor-
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delen: bezoekers kunnen zichzelf helpen en de originele registers zijn niet !anger blootgesteld aan slijtage door het veelvuldig gebruik. Ook dit laatste punt
hield hem steeds bezig en hij was het al weer, die ervoor zorgde dat het restauratiewerk weer op gang kwam en een betere outillage verkreeg.
Hart was een veelzijdig man, rijk aan ideeen en met een scherpe kijk op alle
facetten van het archiefbedrijf. Reeds voordat hij in 1961 tot adjunctgemeentearchivaris werd bevorderd was hij uitgegroeid tot een steunpilaar
van het archief, algemeen gewaardeerd om zijn persoon en taakopvatting.
Naar buiten toe stond hij bekend om zijn onbegrensde hulpvaardigheid voor
wetenschappelijke onderzoekers: ze kwamen uit alle delen van de wereld om
door hem in de notariele archieven wegwijs te worden gemaakt en van zijn
grote kennis op economisch-historisch gebied te profiteren; vaak genoten zij
dan gastvrijheid bij hem thuis. Een andere vorm van gastvrijheid, maar dan
op het archief, was het verschaffen van onderdak en faciliteiten aan werkgroepen, zoals die van prof. mr. J. Th. de Smidt voor de bewerking van de
sententies van de Grote Raad van Mechelen (die daartoe uit Brussel naar
Amsterdam werden uitgeleend) en die van prof. dr. Th. van Tijn voor zijn
demografisch onderzoek in de bevolkingsregisters: ook hier zat Hart achter.
Overigens bleef hij steeds actief in het publiceren van zijn onderzoeksresultaten: de lijst van zijn geschriften telt ruim honderd titels. Ook in het verenigingsleven was hij een geziene figuur en had hij in de jaren 1951-'56 zitting in
het bestuur van onze vereniging, sedert 1953 als vice-voorzitter.
Toen per 1januari1974 de functie van gemeentearchivaris vrij kwam, werd
hij door de gemeenteraad tot dit ambt geroepen, hoewel hij de wettelijk vereiste academische graad niet bezat en voor de benoeming dus de dispensatie
van de minister van C.R.M. moest worden verkregen. Die dispensatie werd
zonder bezwaar verleend en was dan ook geen gunstbewijs, maar een daad
van eenvoudige rechtvaardigheid: Hart was op dat tijdstip de aange~ezen
man en het was de kroon op zijn lange, succesvolle loopbaan.
Bij zijn afscheid op 1 april 1976 vielen hem een welverdiende huldiging en
een koninklijke onderscheiding ten dee!. In zijn dankwoord sprak hij de
hoop uit nog vaak te mogen oogsten van wat hij had gezaaid. Helaas is hem
dat niet Jang gegeven geweest. De gevreesde ziekte, die zich bij hem openbaarde, sloopte binnen weinige jaren zijn krachten en maakte op 27 september 1981 een einde aan het werkzame !even van deze bijzondere man, aan wie
het Amsterdamse archief en de geschiedwetenschap, met name haar economische tak, zoveel verschuldigd zijn.
W. J. van Hoboken
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*) Dit levensbericht is, in overleg met de schrijver, die wij gaarne voor zijn welwillendheid dankzeggen, overgenomen uit ,.Het Nederlands Archievenblad", 85e jaargang, 1981, p. 297.
') Een lijst van zijn geschriften is toegevoegd aan de onder zijn naam verschenen
bundel ,.Geschrift en Getal", die hem bij zijn afscheid in 1976 is aangeboden .
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